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Campanha Salarial 2019/2020 avança, 
mas empresas devem suas pautas

Apesar de algumas reuniões 
já terem acontecido nessa 
Campanha Salarial 2019/2020, 
as empresas aéreas ainda não se 
manifestaram formalmente sobre 
as demandas dos aeroviários 
ou sobre as suas próprias 
demandas. As duas últimas 
reuniões, tanto com a Latam tanto 
com o Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias (Snea), 
não apresentaram novidades, 
salva a promessa de ambos 
representantes das empresas de 
entregarem suas pautas oficiais 
no dia 5 de novembro, data das 
próximas reuniões.

Mesmo com a ausência 
de uma posição oficial dos 
representantes patronais, o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre considera que as 
negociações têm avançado 
com certa facilidade, já que as 
empresas tomaram conhecimento 
de todas as reivindicações dos 
aeroviários. Na última reunião 
com o Snea, o sindicato patronal 
posicionou-se também sobre os 
índices econômicos da pauta 
dos trabalhadores, colocando-
se contrário ao ganho real, mas 

sem negar o reajuste da inflação. 
Sobre esse posicionamento, o 
Sindicato afirma que continuará 
trabalhando por um ganho real, o 
que considera justo dado o bom 
momento financeiro atravessado 
pelas empresas aéreas.

Para a próxima reunião, 
que será realizada no dia 5 de 
novembro, os sindicatos dos 
trabalhadores esperam que as 
empresas entreguem suas pautas 
com antecedência para que já 

nesta reunião essas propostas 
possam ser discutidas. 

Antes desta reunião, porém, 
será realizado um ato de 
Campanha Salarial no Aeroporto 
Salgado Filho. Será no dia 4, às 
8h, no check-in do embarque 
doméstico, no segundo andar do 
TPS1. No ato, serão entregues 
materiais conscientizando os 
passageiros sobre esta luta 
e também serão distribuídos 
materiais para os trabalhadores.

Última reunião com o Snea aconteceu na  quarta-feira (23), em São Paulo.  
Próximos encontros estão marcados para os dias 5 e 12 de novembro.
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Expediente

Sindicato busca viabilizar estacionamento 
acessível no Salgado Filho

Talvez a maior demanda da 
categoria no Salgado Filho, um 
estacionamento seguro e com 
valores acessíveis, está em 
tratativas para ser viabilizada. 
Desde o início de outubro, o 
Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre está tratando com 
a Estapar, empresa responsável 
pelos estacionamentos na área 
do aeroporto, maneiras de 
disponibilizar vagas em valores 
abaixo do que é cobrado para 
passageiros nos terminais.

Em um primeiro momento, a 
proposta da Estapar era de 100 
reais mensais por aeroviário, para 
300 aeroviários, financiando a 
reabertura do estacionamento do 
TPS2. Essa negociação, porém, 
foi descartada já que não houve 
acordo entre Fraport e Estapar. 
A nova proposta da empresa de 
estacionamentos apresentada em 
reunião nesta quinta-feira (24) foi 
de 110 reais mensais, mas para 
vagas ao lado do Pepsi On Stage, 
local também de propriedade da 
Estapar. 

Desde o ano passado, quando 
a Fraport assumiu a gestão do 
Salgado Filho, o problema do 

estacionamento para 
os trabalhadores se 
agravou. Áreas onde 
antes estacionar o carro 
era permitido foram 
cortadas, parquímetros 
serão instalados em 
outras áreas, os assaltos 
e arrombamento 
continuaram e o 
estacionamento da 
Estapar tornou-se a única 
possibilidade de deixar 
o carro em segurança 
durante o expediente.  
O Sindicato lamenta que 
a gestora do aeroporto 
não contribua para um 
acordo para que seja 
utilizado a área do TPS2, 
o que segundo a entidade 
demonstra “o total 
descaso da Fraport 
com as condições 
de segurança dos 
aeroviários, trabalhadores esses 
que são o motor que movimenta  
o Salgado Filho”. 

O Sindicato agradece a adesão 
da categoria que abraçou a ideia 
e têm procurado os diretores 
da entidade para apoiar esta 

iniciativa. Os diretores ressaltam 
que estão concentrando esforços 
para que seja concretizada esta 
ideia, mas que o sucesso dessa 
empreitada não depende somente 
da diretoria sindical, mas também 
da mobilização da categoria.

Estacionamento que será destinado  
aos aeroviários fica ao lado do Pepsi on Stage.
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Latam e Latam Cargo terão  
eleições da Cipa em novembro

No dia 1° de novembro serão 
abertas as inscrições para a 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) tanto da 
Latam quanto da Latam Cargo. As 
inscrições devem ser realizadas 
na Sala da Segurança do Trabalho 
e encerram-se no dia 15. 

Já as votações se darão em 
períodos separados. A Latam 
Cargo terá sua votação nos dias 
21 e 22 de novembro, das 6h30 

às 23h. Já a Latam no aeroporto 
terá sua votação nos dias 25 e 28 
de novembro, das 6h30 até o meio 
dia e das 13h30 até às 22h. Já 
no dia 29, as votações se darão 
apenas no turno da manhã, das 
6h30 até o meio dia. 

A apuração dos resultados do 
aeroporto deverá ser realizada no 
dia 29, já a da Latam cargas, no 
dia 23.

O Sindicato dos Aeroviários de 

Porto Alegre deseja para todos 
envolvidos no processo eleitoral 
um bom pleito, e alerta  
os trabalhadores para a 
importância da Cipa dentro 
das empresas aéreas. Para os 
diretores da entidade,  
“na nossa área de atuação, 
uma Cipa atuante pode ser fator 
importantíssimo e decisivo entre 
uma tragédia e um trabalho 
seguro”.


