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CATEGORIA



CONQUISTAMOS APÓS VÁRIAS RODADAS DE

NEGOCIAÇÕES UMA RECOMPOSIÇÃO NO VALOR
DE COMPRA NOS SALÁRIOS DOS AEROVIÁRIOS,

CONFORME DEMOSTRAREMOS NOS SLIDES A

SEGUIR:

 Todos os Cálculos que serão apresentados nos próximos slides estão
considerando um INPC (índice de preços ao consumidor) de 11,00%. E serão
pagos conforme segue:



SALÁRIOS E PISOS.

 50% DO INPC NOS SALARIOS E PISOS A PARTIR DE 01/12/2021 

 No salário a partir de 1 de dezembro de 2021 haverá uma correção de 50% do 
INPC. Esta correção será incorporada, e se constituirá no valor a ser recebido.

 não mais será retirada, pois trata-se de aumento real no salário.

 Ex. um salário de R$ 3.000,00 será corrigido em 50% do INPC. Vamos supor que 
o INPC seja de 11%, ficaria assim: R$ 3.000,00+5,5%= R$ 3.165,00. O salário 
passaria ser de R$ 3.165,00.



50% DO INPC NA FORMA DE ABONO A SER 

PAGO EM FEVEREIRO E ABRIL. (1ª FAIXA)

 Os outros 50% conquistados nas negociações serão remunerados como 
recomposição de poder de compra: 

 ficaria assim: Para os trabalhadores que recebem até R$3.300,00 (três mil e 
trezentos reais), será pago na folha de Janeiro, a ser recebido no 5º dia útil de 
fevereiro, como segue:

 Ex: um salário de R$ 3.000,00 será corrigido em 50% do INPC. Vamos supor que 
o INPC seja de 11%, ficaria assim: R$ 3.000,00x5,5%= R$ 165,00. 

 O Empregado receberá em fevereiro além do salário de mês o seguinte valor: 
R$165,00x12= R$1.980,00.



50% DO INPC NA FORMA DE ABONO A SER 

PAGO EM FEVEREIRO E ABRIL. (ÚLTIMA FAIXA)

 Os outros 50% conquistados nas negociações serão remunerados como 
recomposição de poder de compra: 

 ficaria assim: Para os trabalhadores que recebem a partir de R$3.301,00 (três mil e 
trezentos e um reais) até R$9.999,99, será pago na folha de Março, a ser recebido 
no 5º dia útil de Abril, como segue:

 Ex: um salário de R$ 5.000,00 será corrigido em 50% do INPC. Vamos supor que o 
INPC seja de 11%, ficaria assim: R$ 5.000,00x5,5%= R$ 275,00. 

 O Empregado receberá em Abril além do salário de mês o seguinte valor: 
R$275,00x12= R$3.300,00. (oxigênio na veia).

 Salários a partir de R$10.000,00 não receberão o abono, somente correção fixa de 
50% do INPC.



MANUTENÇÃO DA FOLGA AGRUPADA                         

MENSAL.

 Conquistamos a manutenção da folga agrupada mensal em definitivo, este 
item atinge o seguinte percentual:

 A Folga agrupada equivale a 1,66% do salário. (base salarial de R$3.000,00)

 não são percebidos como remuneração pois tratam-se de ganho social.

QUALIDADE DE VIDA. 



VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO.

 Os vales REFEIÇÃO e ALIMENTAÇÃO serão corrigidos com 100% do INPC e será 
mantida a intercambialidade.

 O limite de R$5.229,32 será corrigido em 50% do INPC.



VALE ALIMENTAÇÃO OU VALOR 

ADICIONAL EQUIVALENTE.

 Um vale alimentação extra no valor de R$ 417,46 (quatrocentos e dezessete 
reais e quarente e seis centavos) + 100% do INPC, ou valor equivalente a ser 
pago a todos os Empregados até o 5º dia útil de Janeiro de 2022.

 Está cláusula tem valor percentual aproximado de 1,28% de ganho real em 
2022 para um salário de R$3.000,00.

 Não é percebida como remuneração pois trata-se de ganho social.

QUALIDADE DE VIDA



SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL.

 O seguro de vida teve o valor dobrado, ou seja, passará para R$ 34.461,56. 

 O auxílio funeral será prestado a todos os empregados até o limite do seguro, 
sem custos e abatimentos no seguro de vida.



DISPENSA PARA LEVAR O FILHO AO 

MÉDICO.

Aumento no limite de idade de 06 para 12 anos.



INICIO DAS FÉRIAS.

Inicio das férias em qualquer dia de trabalho, 
exceto nos dias de folga.



CONQUISTAMOS APROXIMADAMENTE

13,80% DE LIQUIDEZ NOS RENDIMENTOS

CONSIDERANDO QUE O INPC DO

PERÍODO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 Á

NOVEMBRO DE 2021 SEJA DE 11%.



FIM


