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Campanha Salarial: negociações 
não avançam; próximas datas  

já estão marcadas
Nesta quarta (4) e quinta (5), 

representantes do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, 
juntamente à representantes 
de demais sindicatos ligados 
à Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil da 
CUT (Fentac/CUT), participaram 
de videoconferências com o 
Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias (Snea) e com a Latam, 
respectivamente.

Essas ainda são as primeiras 
rodadas de negociação da 
Campanha Salarial 2020/2021 e 
ainda não apresentaram avanços. 
Nos encontros foram debatidas 
ideias e foi exposta a proposta 

das entidades que representam 
os trabalhadores, porém por 
parte das empresas ainda não 
houve formalização de qualquer 
proposta.

Nessas duas reuniões, Snea e 
Latam se comprometeram para os 
próximos encontros, que devem 
ocorrer já na semana que vem, 
nos dias 11 e 12 respectivamente. 
Para a reunião com o Snea, o 
Sindicato acredita que deverá 
haver já uma proposta patronal 
formalizada. Com a Latam o 
cenário é parecido, mas não há 
certezas sobre a apresentação 
formal dos termos. 

Após o recebimento das 
propostas das empresas, deverão 
acontecer assembleias para que 
a categoria, tanto trabalhadores 
da Latam quanto das demais 
aéreas, decidam pela aceitação 
ou rejeição dos textos colocados. 

O Sindicato segue reforçando 
a importância da união dos 
trabalhadores nesse momento 
de Campanha Salarial. “Estamos 
na mesa de negociação 
defendendo melhores condições 
de trabalho, mas quem está nos 
dando respaldo para isso são os 
aeroviários, são eles que fazem 
a nossa força”, finaliza 
o Sindicato.

Copa propõe nova extensão de ACT; 
assembleia ocorre na quinta (12)

Firmado inicialmente em maio, 
e estendido uma vez em julho 
e mais outra vez em setembro, 
o novo documento de Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
apresentado pela Copa agora 
muda um pouco os moldes dessa 
extensão. 

Neste novo ACT, a Copa 
estabelece que o prazo de 
vigência acompanhará a decisão 

do governo sobre o estado de 
calamidade pública. Portanto, se 
for estendido este decreto, será 
estendido também o ACT.

Fora esta mudança, não há no 
termo outras alterações. Segue, 
como no documento aprovado 
anteriormente, a conquista do 
Sindicato de que o cálculo das 
rescisões e férias devem ser 
feitos utilizando o salário integral 

do trabalhador, sem as reduções 
permitidas por lei.

Para que a categoria possa 
decidir por aceitar ou rejeitar os 
termos, o Sindicato realizará uma 
assembleia na quinta-feira (12), 
às 11h, nas dependências da 
empresa. A direção conta mais 
uma vez com a participação da 
categoria nessa decisão. 
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Expediente

Organização internacional faz apelo 
por segurança de voo 

Novembro Azul pela saúde dos homens

Estamos vivendo um período de incertezas quando 
o assunto é segurança de voo, e para o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre, este é um campo que 
não permite esse tipo impasse.

Conforme noticiou a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Aviação Civil da CUT (Fentac/
CUT), o Secretário Regional da International 
Transport Workers Federation (ITF), organização 
internacional autoridade na defesa dos trabalhadores, 
enviou uma carta para a direção da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) pedindo por mais fiscalização 
em cima dos procedimentos de segurança realizados 
em solo durante o embarque desembarque. 

O apelo da organização internacional vem após 
diversas denúncias do Sindicato dos Aeroviários 
de Guarulhos (Sindigru) de descumprimento de 
procedimentos no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos. Segundo o Sindigru, desde 2019 os 
procedimentos de manutenção das aeronaves estão 

sendo descumpridos e não estão sendo fiscalizados.
Para os diretores gaúchos, não há tema mais 

importante na aviação do que a segurança de voo. 
“São muitas vidas em questão, famílias, além dos 
próprios aeroviários que estão em risco com essas 
quebras de protocolos”, afirma o Sindicato que 
endossa as manifestações  
de Guarulhos  
e da Fentac/CUT. 
“Nós estaremos 
alerta para esta 
questão aqui no 
Salgado Filho,  
e caso constatemos 
problemas 
semelhantes, 
também iremos 
tomar atitudes 
diretas”, finalizam  
os diretores.

Assim como o Outubro Rosa é em defesa da 
vida das mulheres e pelo combate ao câncer de 
mama, entramos no Novembro Azul na luta contra 
o câncer de próstata. Este tipo de câncer, assim 
como o de mama, conta com o diagnóstico precoce 
e a prevenção como maiores aliados, portanto são 
doenças que necessitam de vigilância constante.

O grupo de risco para o desenvolvimento desta 
doença são homens com mais de 65 anos, faixa 
de idade responsável por cerca de 75% dos casos 
da doença no mundo, segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). Porém, é recomendado 
que os homens façam o exame a partir dos 40 
anos, idade que já apresenta mais riscos de 
desenvolvimento da doença, principalmente se 
existem casos na família.

Um dos grandes riscos do câncer de próstata 
é a forma silenciosa com que ele se desenvolve, 

podendo crescer por anos sem apresentar nenhum 
sintoma. Mesmo que eles demorem para aparecer, é 
preciso estar alerta para diminuição do jato de urina 
ou dificuldade de urinar, necessidade de urinar muitas 
vezes ao dia ou presença de sangue  
na urina.

Este câncer é responsável 
pela morte de 28,6% de toda 
população que sofre de câncer 
no mundo, uma doença 
extremamente letal. Para 
o Sindicato, “é necessário que 
enfrentemos o tabu do exame 
de toque e que seja natural 
para os homens cuidarem de sua saúde. 
Além disso, existem também exames de sangue 
capazes de identificar o desenvolvimento da doença, 
ou seja, não já desculpa para que haja desleixo na 
prevenção da doença”, enfatizam os diretores.


