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Negócios S e rv i ç o s

Aeronautas rejeitam nova proposta de reajuste

T R A BA L H O
nhias aéreas abandonarem a
proposta anterior de reajuste
zero para as categorias, que
aprovaram mais cedo neste
mês “estado de greve”.

Em reunião na sexta-feira no
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em Brasília, as empre-
sas aéreas apresentaram a pro-
posta de 11% de reajuste, valor
arredondado do INPC da da-
ta-base das categorias, 1º de
dezembro, que fechou em
10,97%, segundo comunicado
da Federação Nacional dos

Trabalhadores em Aviação Ci-
vil da CUT (Fentac/CUT).

Porém, o reajuste seria par-
celado por faixas salariais. Sa-
lários até R$ 1,5 mil, por exem-
plo, teriam 5,5% de reajuste
em fevereiro e 5,5% em junho.
Salários de R$ 1,5 mil a R$ 10
mil teriam 2% de reajuste em
fevereiro, 3% em junho e 6%
em novembro.

Os aeronautas e aeroviários
em campanha salarial, repre-
sentados pela Fentac/CUT, re-
provaram a proposta em as-

sembleias na sexta-feira. “As
categorias concordam com os
11% nos salários e nos demais
itens econômicos, mas desde
que seja retroativo à data-base,
1º de dezembro.”

Nova negociação entre a
Fentac, sindicatos filiados e o
Sindicato Nacional das Empre-
sas Aéreas, que representa as
companhias TA M , G ol, Av i a n c a
e A zul, ocorrerá hoje (27).

A convocação de assem-
bleias para a próxima sex-
ta-feira também foi aprovada
por pilotos, comissários e os
aeroviários de Guarulhos, Por-
to Alegre, Recife, Campinas e
nas bases do Sindicato Nacio-

nal dos Aeroviários. Segundo
comunicado da Fentac, as as-
sembleias “poderão aprovar
uma paralisação nacional nos
aeropor tos”.

Estão em campanha na base
da Fentac 70 mil trabalhadores
na aviação civil regular.

Mais greve
Ontem, os pilotos da L AN Ar-
gentina, subsidiária da regio-
nal Latam Airlines, iniciaram
greve de 24 horas reivindican-
do melhoras salariais. A ação
se dá quase duas semanas de-
pois de outra paralisação que
foi interrompida por determi-
nação do governo.

Com edital previsto para publicação em março e investimentos de R$ 90 milhões em 30 anos, o
lote contará com os aeródromos de Itanhaém, Ubatuba, Jundiaí, Campinas e Bragança Paulista

SP leiloará terminais com outorga de R$ 10 mi
A E R O P O RT O S
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� Em mais um passo para pri-
vatizar aeroportos, rodovias,
trens e ônibus, o governo do
Estado de São Paulo fixou on-
tem valor mínimo de outorga
em R$ 9,8 milhões para levar à
iniciativa privada cinco aeró-
dromos. Agora, a previsão é de
que os editais para disputa se-
jam lançados em março.

“O critério de seleção será
a maior oferta de contribui-
ção fixa, considerando a ou-
torga mínima de R$ 9,98 mi-
l h õ e s”, dizia o comunicado
da Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp),
em conjunto com o Departa-
mento Aeroviário do Estado
de São Paulo (Daesp) e a Se-
cretaria de Logística e Trans-
portes do Estado.

De acordo com o docu-
mento, a modelagem finan-
ceira prevê a remuneração da
concessionária por meio de
tarifas das atividades aero-
portuárias, definidas pela
Agência Nacional da Aviação
Civil (Anac), além da “explo-
ração econômica de infraes-
trutura aeroportuária, como
hangares e outros serviços
d i s p o n i b i l i z a d o s”, detalhava.
As normas para a corrida fo-

Do montante de R$ 90,1 mi-
lhões em investimentos, estão
previstos R$ 15,18 milhões no
aeroporto de Itanhaém, R$
19,68 milhões em Jundiaí, R$
10,14 milhões em Bragança
Paulista, R$ 17,57 em Ubatuba
e R$ 27,50 milhões em Campi-
nas (Campo dos Amarais).

A Artesp ainda informa que
não há limite de participantes
para os consórcios, com os in-
teressados tendo que compro-
var qualificação em gestão,
operação, manutenção e segu-

rança aeroportuária, com ex-
periência em aeródromos de
aviação geral ou comercial
com movimentação mínima
de 60 mil aeronaves por ano.

As obras previstas para os
aeroportos incluem melhorias
nos sistemas de pistas, pátios e
sinalização, além de reformas
nos terminais de passageiros e
ampliações na infraestrutura
de hangares.

Além de investimentos em
obras, a concessão também in-
clui a adequação, operação,
equipagem e manutenção dos
espaços que possuem capaci-
dade para aviação executiva e
serviços de táxi aéreo.

Programa de concessões
O programa de concessões do
Estado de São Paulo foi anun-
ciado em 19 de novembro doa
no passado pelo governador
Geraldo Alckmin. Ao todo, o
pacote de certames inclui cin-
co aeroportos, quatro lotes de
rodovias, cinco áreas de ôni-
bus intermunicipais, além do
chamamento para apresenta-
ção de estudos técnicos para a
concessão de serviços de ope-
ração, além da manutenção da
Linha 5-Lilás e da Linha
17-Ouro do Metrô.

O programa prevê investi-
mentos totais de R$ 13,4 bi-
lhões, com a maior parte desse
montante concentrada no seg-
mento rodoviário, que deve re-
ceber R$ 10,5 bilhões.

DIVULGAÇÃO /ARTESP

Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em Ubatuba, recebeu 52 mil passageiros nos 4,9 mil voos de 2014
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� As companhias aéreas fize-
ram proposta de reajuste sala-
rial para aeronautas e aeroviá-
rios de 11%. A oferta, no
entanto não foi aceita por pre-
ver parcelamento do reajuste.

O aumento nos salários foi
proposto após as compa-

ram definidas dia 25, em uma
audiência pública para debater
a concessão de cinco aeropor-
tos. Ao todo, o investimento a
ser feito nos aeródromos ao
longo dos 30 anos de conces-
são será da ordem de R$ 90,1
milhões, sendo R$ 32,4 mi-
lhões concentrados nos quatro
primeiros anos.

Os escolhidos
Fazem parte do pacote os ae-
ródromos Antônio Ribeiro No-
ronha Jr. (Itanhaém), Gastão

Madeira (Ubatuba), Coman-
dante Rolim Adolfo Amaro
(Jundiaí), Campo dos Amarais
(Campinas) e Arthur Siqueira
(Bragança Paulista), que serão
leiloados em um único lote.

“A concessão representa um
potencial de crescimento para
as regiões onde os aeroportos
estão situados, com a geração
de negócios e postos de traba-
l h o”, prevê a Artesp, lembran-
do que, em 2014, os aeródro-
mos, juntos, movimentaram
cerca de 210 mil aeronaves.

TE CNOLOGIA

� O Twitter nomeou Leslie
Berland como vice-presidente
de marketing. A executiva é a
atual vice-presidente executiva
de publicidade American
Express. O microblog também
anunciou que seu aplicativo de
vídeos – o Periscope – permitirá
integração automática com
máquinas da marca GoPro. A
transmissão em tempo real de
um treino do Corinthians
marcará o lançamento. A
funcionalidade, por enquanto,
ficará restrita aos usuários do
iPhone. / Re u t e r s

� Waze lança solução voltada
para mercado corporativo e de
e n t r e g as . O Waze Transport
SDK mira empresas de entrega e
serviços sob demanda e
fornecerá informações mais

detalhadas sobre rotas, que
poderão ser embarcadas na
navegação de outros aplicativos.
No Brasil, o 99Taxis será o
primeiro parceiro da empresa de
geolocalização. O objetivo é fazer
com que passageiros esperem
menos pelas corridas. /Da Redação

� A rádio Transamérica  e o
Napster vão lançar aplicativo de
músicas em parceria. Com o
início das operações previsto para
o dia 29 de janeiro, o mercado da
música deve reunir um portfólio
com cerca de 39 milhões de
canções. A expectativa das
empresas é amealhar 100 mil
assinantes com o gancho de um
serviço isento de publicidade. Os
novos usuários poderão testar o
serviço gratuitamente por trinta
dias. /Da Redação

INTERNE T

Smartphone supera
tablet em número de
transmissões de vídeo

� Os celulares inteligentes
superaram tablets como
dispositivo mais popular na
visualização de vídeos, de
acordo com a Adobe Digital
I n d ex . Enquanto as
transmissões via smartphone
subiram 33% no terceiro
trimestre de 2015, atingindo
18,1% dos acessos globais a
vídeos, as interações através de
tablets diminuíram em 7%,
batendo os 12,6%. O principal
influenciador da tendência,
acreditam especialistas, é a
adoção de modelos com telas
maiores. O levantamento
incluiu informações de 134
bilhões de vídeos./ Da Redação

FEIRAS & EVENTOS

Nona edição da Campus Party
reúne oito mil ‘c a m p u s e i r o s’
� Um dos principais eventos de
tecnologia da América Latina, a
Campus Party celebrou ontem
(26) o início de sua nona edição.
A expectativa é receber cerca
de 120 mil visitantes no
Pavilhão de Exposições
Anhembi, na capital paulista,
além dos oito mil participantes
que ficarão acampados nas
instalações da feira até
domingo (31). Entre as
principais atrações estão a
terceira edição do projeto
Startup & Makers Camp, que
reunirá cerca de 600 empresas
nascentes, e uma extensa
programação de palestras, que
também serão transmitidas

pela internet. O evento ainda
terá uma área de acesso
gratuito, a Campus Experience.
T e l e b ras , TIM, W i za r d , Pa y Pa l ,
V i sa , Submarino, Fu n d a ç ã o
Va n z o l i n i , Fo r d e a Universidade
de Guarulhos (UnG) estão entre
os principais patrocinadores do
evento. / Da Redação

ESTADÃO CONTEÚDO

newton.Primo
Highlight




