Gol: SNA presta esclarecimentos sobre tempo em solo, simulador e
adequação salarial de copilotos

Após realizar na quarta-feira a quarta reunião com a Gol, o Sindicato Nacional dos
Aeronautas promoveu nesta quinta (15) uma assembleia para prestar esclarecimentos aos
tripulantes a respeito da negociação sobre pagamento do tempo de solo entre etapas de
uma mesma jornada, sobre remuneração de simulador e sobre readequação salarial dos
copilotos da empresa.
Sob o formato de explicação aos aeronautas, foram debatido temas que estão na pauta de
negociação com as empresas como licença não-remunerada, operação de “part time” e
possíveis benefícios ofertados a ﬁm de incentivar a aposentadoria, entre outros.
A empresa se comprometeu a apresentar ao SNA uma proposta concreta até a sexta-feira da
próxima semana (23). Desta forma, é de extrema importância que o grupo ﬁque atento à
convocação em breve de uma nova assembleia para possivelmente deliberar sobre aceitação
ou não do que será proposto e sobre possíveis desdobramentos da questão.
O pagamento de tempo em solo está previsto na Nova Lei do Aeronauta, mas a entrada
deste item em vigor foi postergada para 1º de março pela atual CCT da aviação regular. A
remuneração de simulador está contida no aditivo à CCT condicionado à nova lei e também
entra em vigor em 1º de março.
Novas reuniões com a Gol estão agendadas inicialmente para os dias 21 e 28 de fevereiro.
No entanto este cronograma pode ser alterado caso de fato a companhia apresente uma
proposta até o ﬁm da semana que vem.
Lembramos que qualquer proposta da empresa deve necessariamente passar por
deliberação dos aeronautas em assembleia para aprovação ou rejeição.
Fiquem atentos aos nossos meios de comunicação para o desenrolar das discussões e para a
publicação de edital de convocação para a próxima assembleia.
Venha conhecer mais de perto o trabalho do SNA. Participem conosco desta história.

