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Novo convênio  
de estacionamento está 

disponível no Salgado Filho
Em resposta aos pedidos 

dos aeroviários, o Sindicato foi 
atrás e fechou um novo convênio 
de estacionamento no entorno 
do Salgado Filho. Em frente 
ao hotel Íbis, na Avenida das 
Indústrias, 1387, o G Parking 
Estacionamentos passará a 
oferecer aos aeroviários vagas 
mensais no valor de R$ 142, 
com transfer gratuito, veículos 
segurados e serviço 24h.

Para os sócios da entidade, 
a primeira mensalidade terá 
desconto, custando R$ 120. Para 
ter acesso ao valor, os aeroviários 
devem procurar os diretores da 
entidade para pegar o voucher 
que dá direito ao desconto. 

O novo convênio é uma 
resposta do Sindicato às 
demandas dos trabalhadores que 
não podem pagar os altos preços 
dos estacionamentos do Salgado 
Filho, “nós entendemos que, se 
dividirmos essa mensalidade 
por dias, a média fica em R$ 
4,70, um valor muito baixo para 
estacionamento, muito abaixo do 
preço de mercado. Esperamos 
que a categoria aproveite a 
oportunidade”, afirmam os 
diretores.

A direção do Sindicato também 
continua em contato com a 
Brigada Militar para buscar um 
maior policiamento na região 
do sítio aeroportuário, e para 
isso conta com a colaboração 
da categoria, que deve sempre 
realizar o boletim de ocorrência 
(B.O.), chamando o 190 e 

aguardando a chegada dos 
policiais. “Depois de feita a 
ocorrência, os aeroviários devem 
entrar em contato conosco para 
que nós tenhamos uma cópia 
desse B.O., assim teremos mais 
condições de cobrar atitudes”, 
afirmam os diretores
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Expediente

Aeromóvel voltou a operar no último dia 12

Campanha Salarial: Reuniões de negociação  
acontecem já neste mês

Parado desde o dia 17 de março, o aeromóvel 
que faz o transporte entre a Estação Aeroporto do 
Trensurb e o Terminal 1 do Salgado Filho, voltou 
a operar na última segunda-feira (11). Segundo 
informações da empresa, o serviço funcionará de 
segunda à sexta-feira, das 6h15 às 11h15 e das 
17h15 às 22h15. 

O retorno se deu após aumento na demanda 
de passageiros e pressão por parte de Sindicato e 
trabalhadores que organizaram abaixo-assinado e 
entraram em contato com a Trensurb para solicitar 
o retorno do serviço. Sem o aeromóvel durante os 

últimos meses, os trabalhadores trouxeram muitas 
queixas para a direção do Sindicato, principalmente 
sobre a insegurança sentida no trajeto se realizado a 
pé. 

A entidade celebra o retorno do serviço que 
deve trazer mais segurança e agilidade para a 
categoria que necessita utilizá-lo. Para os diretores 
do Sindicato, “demorou, mas retornou. Precisou que 
os passageiros demandassem do serviço para que a 
Trensurb reativasse o aeromóvel, mas mesmo assim 
agradecemos pois este retorno será muito benéfico 
para a categoria”, finalizam.

As reuniões com as empresas aéreas para 
discussão das pautas de reivindicações dos 
trabalhadores já estão com algumas datas definidas. 
Da mesma forma que aconteceu no ano passado, o 
Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) 
representará Gol e Azul, enquanto as reuniões com a 
Latam acontecem em separado. 

A primeira reunião com os representantes da 
Latam acontece já na próxima quinta-feira (22), e já 
estão também marcados outros encontros para os 
dias 5 e 16 de novembro. Já as datas com o Snea 

ainda não foram acertadas, mas devem acontecer em 
dias próximos aos encontros com a Latam.

Iniciada com as assembleias de construção de 
pauta no final do mês de setembro, a Campanha 
Salarial 2020/2021 começa a ter seu ritmo acelerado 
com o começo das reuniões. Com a data-base 
do dia 1° de dezembro como norte, sindicatos 
representantes dos trabalhadores buscarão nesta 
Campanha a defesa dos direitos garantidos na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), reajuste 
salarial no nível da inflação e ganho real de 2% nos 
demais índices econômicos


