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assadas cinco rodadas de negociação da nossa Campanha Salarial (Aeroviários e Aeronautas)
da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT (FENTAC/
CUT), somente agora, as empresas aéreas sinalizaram a predisposição de negociar.
Após a forte mobilização e reação dos
aeroviários e aeronautas, que iniciaram
“estado de greve” nos aeroportos, ação
aprovada em assembleias, as empresas
saíram da “zona de conforto” e deram
o primeiro passo ao apresentarem uma
nova contraproposta de reajuste nos salários, nos pisos e nos demais benefícios
econômicos em negociação com a FENTAC e os sindicatos filiados, no dia 24 de
novembro, em São Paulo.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), que representa as companhias Latam, Gol, Azul, Avianca, propôs
o reajuste nos salários e pisos de 6,5%
e nos demais benefícios econômicos 8%.
Para os aeroviários que recebem acima de R$ 10 mil, seria incorporado ao
salário o valor fixo de R$ 650.
Lembrando que a proposta anterior
das empresas, que foi amplamente rejeitada em assembleias dos aeronautas e
aeroviários, foi de 4% no salário, pisos e
5% nos demais benefícios.
A mobilização dos Aeroviários e Aeronautas também foi fundamental para
barrar os ataques aos direitos. As empresas pretendiam “retirar” e “piorar” os
direitos conquistados nas Convenções
Coletivas de Trabalho.

Reajuste insuficiente
Essa nova contraproposta do SNEA
ainda está “aquém” do que as categorias
reivindicam, porque está abaixo da inflação projetada da data-base, 1º de dezembro, calculada pelo INPC, que fechará até
o fim deste mês.
Estado de greve mantido
Precisamos nos manter unidos e intensificar a nossa mobilização nos locais de
trabalho. Nossa Campanha está em um
momento decisivo e só a nossa unidade
vai ajudar a sensibilizar as empresas de
que os aeroviários (as) e aeronautas têm
direito a um reajuste nos salários, nos pisos e nos demais benefícios digno. Também será essencial para avançar na melhoria de nossos direitos sociais.

OPERAÇÃO: TRABA
LHE,
SEM EXPLORAÇÃO!

Não aceite acúmulo de função!
Não faça hora extra e nem mudança de escala!
Cumpra a sua jornada de trabalho!
Não gaste seu salário com maquiagem para trabalhar!
Não colabore com quem não colabora com o seu salário!
Em hipótese nenhuma, dobre a jornada!
Não deixe de fazer o intervalo de descanso!
Use todo o tempo necessário para executar suas tarefas!

VEM PRA ASSEMBLEIA
nO DIA 1 o DE DEZEMBRO!
A última reunião agendada com as empresas é no dia 30 de novembro. Orientamos a
todos a seguirem os encaminhamentos das
Assembleias realizadas, nos dias 18 e 21 de
novembro, que aprovaram o “estado de greve”
e a “Operação Trabalhe, Sem Exploração”, nos
turnos.
No dia 1º de dezembro, data importante
porque completa o período da nossa data-base, os Aeroviários farão Assembleias nas suas
bases nos aeroportos, já os Aeronautas realizarão nas sedes da base do Sindicato localiza-

das nas principais regiões do país.
Temos que nos manter mobilizados. A nossa unidade vai nos fortalecer nessa Campanha
Salarial e ajudará a fazer com que as empresas aéreas avancem nas nossas pautas de
reivindicações e valorizem os trabalhadores
da aviação, que são responsáveis pelo bom
desempenho das companhias e garantem a
segurança de voo de milhões de passageiros!
Compareça e participe da Assembleia
Geral, no dia 1º dezembro! Juntos, somos
mais Fortes!
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Principais reivindicações da Campanha
Salarial 2016/2017:

• Reposição integral
da inflação da data-base, 1º de dezembro, e mais 5% de
ganho real;
• Garantia do nível
de emprego nas bases da FENTAC;
• Manutenção dos
direitos nas Convenções Coletivas
de Trabalho;
• Melhorias nos direitos econômicos e
sociais;
• Auxílio maquiagem
para as aeroviárias.

Quem luta,
conquista!

