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CAMPANHA SALARIAL:  
280 trabalhadores aprovam  

pauta de reivindicações
Durante toda segunda (28) e 

terça-feira (29), no Salgado Filho e 
na sede sindical, 280 aeroviários 
participaram da primeira das 
assembleias da Campanha 
Salarial 2020/2021. Neste 
primeiro momento de Campanha, 
categoria e diretores do Sindicato 
construíram qual será a pauta de 
reivindicações que será entregue 
para as empresas aéreas. 

Nos briefings dos diversos 
setores das empresas que operam 
no Salgado Filho, a direção 
sindical colheu a opinião e o 
voto da categoria sobre quais 
deverão ser os rumos dessa nova 
negociação que deve começar já 
em outubro. 

Apesar do momento 
conturbado diretamente atrelado 
à COVID-19 e suas complicações, 
direção e trabalhadores creem 
na retomada da aviação, e que 
o caminho para esta retomada 
é uma Campanha por uma nova 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) com preservação de 
direitos. Por isso, o centro dessa 
negociação será a preservação 
dessa Convenção por 2 anos.

D
ivulgação/Sindicato

A pauta aprovada na 
assembleia contou também 
com reposição salarial via 
inflação, o que pode variar, mas 
deve girar em torno de 3,18%, 
mais ganho real de 2% nas 
cláusulas financeiras (Piso 
Salarial, Vale Refeição, Diária/
Hospedagem/Alimentação, Diárias 
Internacionais, Seguro, Multa por 
Descumprimento da CCT e Vale 
Alimentação. 

O Sindicato agradece 
os trabalhadores por terem 
participado desse processo de 
votação e conta com a presença 

dos mesmos também nas 
próximas assembleias. Para a 
direção sindical, “esta negociação 
está só começando, precisamos 
de apoio até o final”, e ainda faz 
um convite, “ traga seus colegas 
para serem sócios e fortaleça a 
entidade”. 

A pauta de reivindicações foi 
enviada para as empresas aéreas 
nesta quarta-feira (30). Assim 
que as datas das reuniões de 
negociação forem estabelecidas, 
o Sindicato as divulgará para a 
categoria.
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Expediente

Sede do Sindicato está reaberta 
 para atendimento com agendamento

Outubro Rosa é sobre prevenção

Ainda seguindo os protocolos de distanciamento 
social e com agendamentos através do telefone 
(51) 3343-4302, o Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre reabriu nesta segunda-feira (28). Antes 
funcionando apenas com regime de plantão, a direção 
da entidade viu chegar com a Campanha Salarial 
2020/2021 a necessidade de estabelecer uma maior 
cobertura de atendimento.

Com a chegada da Campanha Salarial, a direção 
do Sindicato estará muito comprometida com reuniões 
e com trabalhos no Salgado Filho, assim, não terá 
mais capacidade de se manter sempre presente na 
sede. Para suprir essa necessidade, as trabalhadoras 
da entidade atenderão os aeroviários que tiverem 
interesse, porém somente sob agendamento para 

evitar aglomeração. Um vidro também foi instalado 
na recepção para garantir mais segurança e maior 
distanciamento entre categoria e trabalhadoras do 
Sindicato. 

A direção do Sindicato agradece a compreensão 
dos aeroviários no período inicial da pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19), e conta com a 
cooperação dos trabalhadores para organizar os 
atendimentos presencias. “Pedimos encarecidamente 
que os aeroviários não procurem a sede antes de 
ligar para agendar o atendimento. Ir até o Sindicato 
sem antes confirmar se há possibilidade de agenda 
pode expor tanto nossas trabalhadoras quanto o 
trabalhador que precisa de auxílio”, finalizam os 
diretores.

É chegado mais um mês de outubro e com ele 
mais uma importante campanha pela prevenção do 
câncer de mama. Depois do câncer de pele, este 
é o tipo de câncer que mais mata no Brasil, e por 
essa alta taxa de fatalidade e pela necessidade de 
prevenção, este é um lembrete muito importante.

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento 
desta doença estão o sedentarismo e o controle de 
peso, ambos combatíveis com a prática de exercícios 
físicos e com uma dieta adequada, e também o 
consumo de álcool, um excesso que deve ser evitado 
para diminuição das chances do desenvolvimento 
desta doença. Há ainda a questão genética, fator que 
deve ser levado em conta e que deve ser levado para 
o médico no momento dos exames preventivos.

“A prevenção com relação aos fatores de risco, 
o autoexame e consultas médicas 
regulares devem fazer parte da 
rotina das mulheres”, afirma o 
Sindicato. A entidade ainda reforça 
o alerta aos principais sintomas 
da doença, como presença de 
caroço geralmente indolor, pele 
avermelhada, retraída ou com 
casca laranja, alterações no pico 
do peito, nódulos na região das axilas ou 
pescoço. “Não só para nossa categoria, obviamente, 
mas este é um pedido que devemos fazer para todas 
as mulheres: levem esta questão a sério”, pontua  
a entidade.


