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Apresentação

É com imensa satisfação que, 
nós  trabalhadores na avia-
ção civil, apresentamos a você 
o Gibi “Embarque com  

Segurança”, idealizado pela Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Aviação 
Civil filiada à Central Única dos Trabalha-
dores (FENTAC/CUT).

Agradecemos o tempo que nos dispen-
sam para que, respeitosamente, possamos  
apresentar a nossa atuação no transporte 
aéreo e a importância para que você e sua 
família tenham uma viagem segura e tran-
quila. 

Nosso objetivo é informá-los de forma 
simplificada, porém, eficiente como nós 
trabalhadores da aviação civil no Brasil 
desempenhamos nossas funções desde a 
sua chegada ao aeroporto até o seu destino 
final.

Aqui você irá entender a responsabili-
dade de cada trabalhador desde o check-
-in ao comandante da aeronave. 

Compreenderá também que cada um 
destes profissionais são importantes para 
que você, família e amigos e suas baga-
gens cheguem ao seu destino sempre com 
segurança.

Na base da FENTAC/CUT, são aproxima-
damente 70 mil trabalhadores no Brasil. 

Eles e elas são divididos em duas cate-
gorias: Aeroviários (trabalhadores que 
exercem funções nas empresas aéreas 
em terra, exemplos: Agente de check- in, 
Agente de Proteção, Operador de Equi-
pamentos, Mecânicos de manutenção de 
aeronaves e etc) e Aeronautas (traba-
lhadores que exercem funções dentro da 
aeronave: Pilotos, co-pilotos, Comissários 
e Comissárias de voo – antiga aeromoça).

Embora  desempenhem funções estra-
tégicas dentro do aeroporto e na aeronave, 
que lhe asseguram comodidade e segu-
rança, estes profissionais não são reco-
nhecidos pelas companhias aéreas como 
deveriam. Os salários pagos ainda são in-
suficientes pelo grau de responsabilidade 
que assumem e os direitos sociais preci-
sam melhorar cada vez mais.

Para mudar esta realidade, a FENTAC 
e os sindicatos filiados dos aeroviários e 
aeronautas têm feito a sua parte: mobili-
zando os trabalhadores a lutarem por seus 
direitos e também têm exigido das com-
panhias aéreas que cumpram seu papel: 
valorizem seus profissionais, por meio de 
empregos de qualidade com salários dig-
nos e condições de trabalho decentes.

Desejamos a todos uma ótima leitura e 
que este Gibi possa lhe ajudar sempre na 
sua viagem!

Direção da FENTAC/CUT 
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Bem-vindo!
A partir de agora, você estará conosco.  

Vamos mostrar nesta publicação como é o 
nosso dia a dia, que garante a segurança da 
sua viagem no aeroporto.

Desejamos uma ótima leitura e boa viagem!
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Filiados à FENTAC/CUT

Rio de Janeiro
Av. Franklin Roosevelt, 194 - Sala 802 
Centro/RJ - CEP 20021-120
Tel: (21) 3916-3800
Web:www.aeronautas.org.br

Rio de Janeiro
Av. Churchill,97 4ºandar 
Centro/RJ - CEP 20020-050
Tel:(21) 2220-2016 / 2220-2497 
Web: www.sna.org.br

São Paulo
Rua Santo Antônio, 339 - CEP 07110-150 
Centro - Guarulhos/SP 
Tel: (11) 2409-0203 / 2408-3039
Web: www.sindigru.org.br

Porto Alegre
R. Augusto Severo, 82 - Bairro São João
Porto Alegre - RS -CEP 90240-480
Telefone: (51) 3343-4302
Web: www. aeroviarios.org.br

Pernambuco 
Rua Cruzeiro do Forte, 640 - Setúbal - 
Recife/PE  - CEP: 51.030-620 
Tel: (81) 3341-4745

São Paulo
Av. Antonio Souza, 601- CEP: 07013-090  
Guarulhos /SP
Tel: (11) 2440-6622 
Web:www.sinasindicato.org

Expediente
Publicação da FENTAC/CUT é de responsabilidade da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT. Conselho 
Editorial: Luiz Sergio de Almeida Dias, presidente- Orisson de Souza Melo, diretor de Finanças e Luiz Pedro Lucena, diretor de 
Comunicação. Produção Editorial: Mídia Consulte Comunicação e Marketing (www.midiaconsulte.com.br) - Editora e Jornalista 
Responsável: Viviane Barbosa Mtb: 28121 - Revisão: Vanessa Barboza Mtb: 74572 - Projeto Gráfico: Egberto Lima – Assistente 
de Criação: Beatriz Chaves - Ilustração: Vicente Mendonça- Impressão: RD Gráfica - 20 mil exemplares - Conteúdo deste 
veículo é de inteira responsabilidade da direção da FENTAC-CUT - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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Acesse: www.fentac.org.br

Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil da CUT
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Av. Franklin Roosevelt, 194 - Sala 702 
 Castelo - Centro/RJ - CEP 20.021-120  

Fone: +55 (21) 2544-4132 - E-mail: info@fentac.org.br


