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As Negociações da Campanha Salarial 2020/21 Coordenadas pela FNTTA na qual fazem parte os Sindicatos de São Paulo,
Campinas, Minas Gerais, Alagoas e Manaus tiveram início em Outubro de 2020 e após 10 rodadas de Negociações entre Empresa
e Federação chegamos à proposta a ser levada para apreciação da Categoria para Aprovação ou Não.
Reflexão: Em mais de 70 anos de existência de nosso SINDICATO, foi sem dúvida uma negociação onde o momento pelo qual
nos passamos é sem igual e precedentes na Aviação Nacional e Mundial, onde a PANDEMIA ainda não nos deu trégua,
pensavamos que estavamos no final da primeira onda e já estamos entrando na segunda onda de contágio, e já se fala na
terceira onda. Temos confiança na chegada da Vacina, porém a logística para vacinação, com o objetivo de imunização em massa
já se deslumbra como uma tarefa de logística nunca visto antes no Mundo, com a utilização de mais de 150 BOEINGS 747
CARGUEIROS para transporte das vacinas para os vários Países do Mundo, ou seja, ainda vamos passar por períodos de
incertezas e sacrifícios para vencermos esta fase que estamos passando, e a AVIAÇÃO ainda levará um tempo para se recuperar
e voltarmos ao patamar de DEZ/2019.
Nosso foco em todas as rodadas de negociação foram sempre para preservar o máximo de postos de trabalho, condições de
trabalho e conquistas da nossa CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, (que estão entre as 10 melhores do PAÍS - Dados
DIESSE) nestes 70 anos de existência do Sindicato.
Segue abaixo para apreciação da Categoria a Proposta a ser VOTADA:
CCT 2020/21:
•
•
•

Data base 01 de dezembro.
Vale Alimentação nas Férias, no afastamento por motivo de doença, acidente de trabalho e licença maternidade por um
prazo de até 180 dias.
Garantia de Creche à Aeroviária de 24 meses após o retorno da licença maternidade.

ACT 2020/21:
•
•
•
•

Vale Alimentação extra no valor de R$ 417,46 a ser pago até o dia 05/02 para Salários ate R$ 5.229,32.
Prorrogação da Regra de Compensação até o fim do Acordo Coletivo de Trabalho.
Folga Agrupada Mensal
O Trabalhador não será onerado pelo custeio Sindical devido a CCT e a ACT ora negociada não contemplar reajuste
salarial, explicaremos nas assembleias a criação de um Fundo de Inclusão Social para realização de cursos, pesquisas,
estudos, defesa e incentivos aos trabalhadores da categoria observada a função social do contrato de trabalho.

AS ASSEMBLEIAS SERÃO REALIZADAS DE FORMA ITINERANTE NOS DIAS 11/01, 12/01, 13/01, 14/01 de 2021, EM
TODOS OS SETORES,TURNOS E BASES, PELO QUAL O SINDICATO REPRESENTA.

TESTE RT - PCR COVID-19
Em parceria com a Acor Clínica Médica, estamos realizando o Teste RT- PCR no sindicato.
Viaje com segurança, faça o Teste de COVID-19 no SAESP.
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