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Assembleias rejeitam
proposta do Snea

Na sexta-feira (23), o Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
deu início a mais uma etapa 
das assembleias da Campanha 
Salarial 2018/2019. Esta nova 
consulta acontece após a 
apresentação da proposição de 
reajuste do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (Snea) na 
rodada de negociação da última 
quinta-feira (22). Nesta proposta, o 
Snea ofereceu aos trabalhadores 
a renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) em 
sua integralidade e um reajuste de 
3% nos índices econômicos.

A proposta, porém, está abaixo 
do que foi colocado na pauta das 
negociações pelos sindicatos dos 
trabalhadores filiados à FENTAC/
CUT. Para os representantes 
dos aeroviários, a proposta 
do Snea, que sequer repõe a 
inflação do ano que passou, não 
é aceitável. Para as entidades, 
a contraproposta que deve ser 
encaminhada contém a reposição 
dessa inflação mais um ganho 
real nos índices econômicos além 
de um aumento mais expressivo 
em itens como vale-alimentação 

Até o dia 27, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
também deve continuar visitando 
os setores para conversar com os 
trabalhadores sobre a Campanha 
Salarial.

A resolução e definição de uma 
contraproposta deve se dar em 
breve, logo após o fechamento 
das assembleias, já que a data-
base aeroviária acontece no dia  
1° de dezembro. 

Uma nova reunião deve 
acontecer na semana que vem, 
possivelmente na quinta-feira (29), 
em São Paulo.

e vale-refeição. Com o objetivo 
de sujeitar a proposta do Snea 
a avaliação da categoria e de 
também iniciar a construção de 
uma contraproposta ao lado dos 
aeroviários, diretores do Sindicato 
estiveram no aeroporto Salgado 
Filho já nesta sexta-feira (23) 
consultando os trabalhadores. Até 
o momento, os aeroviários têm 
rejeitado a proposta e pedido por 
um melhor reajuste. O debate, 
porém, deve se estender até a 
terça-feira (27), quando os demais 
sindicatos filiados à FENTAC/CUT 
devem realizar suas assembleias. 
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Aeroviários da Latam irão confraternizar no Sindicato
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre receberá dois encontros dos trabalhadores da Latam neste 

final de ano. Nos dia 9 e 21 de dezembro, respectivamente, os trabalhadores do setor de cargas e do 
aeroporto poderão participar de uma celebração de final de ano junto ao seus colegas.

Para a confraternização do setor de cargas no dia 9, os aeroviários devem confirmar presença com a 
trabalhadora Bruna, da Carga Internacional. Já para o dia 21, os trabalhadores do aeroporto devem garantir o 
seu lugar com a supervisora de Check-In Flavia.

Assembleia plebiscitária da Latam - O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre fará nesta terça e 
quarta-feira (27 e 28) uma assembleia plebiscitária na Latam para consultar os trabalhadores sobre o 
acordo que libera, até novembro de 2019, a empresa de fornecer o comprovante de ponto eletrônico 
mediante o pagamento de uma cesta básica. A participação de todos os trabalhadores é muito importante.
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Expediente

Plano de saúde da TAP ME continua 
sendo conquista muito importante

Antes de falarmos sobre a 
mudança do plano de saúde 
da TAP ME, vamos relembrar 
brevemente como surgiu  
a oportunidade da extensão desse 
benefício para os trabalhadores 
que foram demitidos. Em 
dezembro de 2017 foi firmado 
o acordo para aeroviários da 
TAP ME, mas até esse acordo 
realmente acontecer, os 
trabalhadores que vinham sendo 
demitidos estavam indo embora 
sem direito algum nas suas mãos. 

Foi um trabalho de três meses 
do Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre que, após muita 
negociação com a direção da 
empresa, conquistou para a 
categoria os cinco anos de plano 
de saúde e dental, passagens 
aéreas TAP e quatro salários, 
além das verbas rescisórias. 
É importante salientar que o 
Sindicato bateu na tecla para 
garantir que o plano de saúde do 
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acordo fosse o atual plano, mas 
o que foi aceito pela empresa foi 
apenas que o plano dos demitidos 
seguiria o plano utilizado por 
quem está na ativa.

Este acordo foi debatido 
até a exaustão, foi aprovado 
em assembleia, renovado em 
mais duas assembleias, mas 
ainda hoje, pessoas que não 
participaram dessas discussões 
e decisões tentam desmerecer 
esta que é uma boa conquista 
da categoria gaúcha. Para a 
entidade, a firmação deste 
acordo é sobre garantir direitos 
e benefícios para as famílias 
dos trabalhadores que estavam 
ficando desamparados naquele 
momento muito triste para a 
categoria. 

A entidade reconhece que o 
plano que passará a valer para 
a categoria não é o melhor do 
mercado, nem o com maior 
cobertura, mas ainda assim 

garante para a categoria algum 
amparo. Por isso, os diretores 
sindicais continuam negociando 
com a empresa a extensão do 
convênio para mais hospitais  
e médicos conveniados.  
O Sindicato ainda negocia com 
a TAP ME e com a JLT, empresa 
que negocia planos de saúde 
com a TAP ME, a possibilidade 
de alocar uma pessoa na sede da 
entidade sindical para atender  
e tirar dúvidas dos trabalhadores. 

A entidade continuará 
defendendo os trabalhadores 
e atuará para garantir que os 
aeroviários sejam assistidos da 
melhor maneira possível. Além 
disso, os diretores da entidade 
sempre estarão à disposição para 
conversar e esclarecer dúvidas 
dos trabalhadores sobre acordos, 
assembleias e quaisquer decisões 
coletivas que forem tomadas pela 
categoria.
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Nas últimas quinta e sexta-feira (22 e 23), os trabalhadores da ativa e demitidos puderam sanar suas 
dúvidas sobre a transição dos planos de saúde em reuniões no refeitória da empresa.


