TEMAS ABORDADOS NA REUNIÃO

Sistema PBS: O SNA reforçou a necessidade de firmar um acordo coletivo de trabalho
para definir os critérios do sistema. A empresa se comprometeu a apresentar o software
ao sindicato, em reunião que será marcada no mês de março.
Inclusão da nomenclatura “repouso” para desvirtuar instituto do sobreaviso: O
Sindicato esclareceu que a empresa não pode acionar o aeronauta quando constar na
escala a sigla “repouso”. A companhia afirmou que irá estudar internamente qual a
melhor forma de elaborar a escala, para que o aeronauta não fique à disposição nas
oportunidades em que deveria estar descansando.
Dias suprimidos na escala: Foi informado pela Azul que o problema já havia sido
resolvido. Contudo, em razão do recebimento de novas denúncias, a empresa irá apurar
novamente a irregularidade, para que não volte a ocorrer.
Não fornecimento de um dia civil para realização do CMA: A companhia aérea afirmou
que a irregularidade já foi ajustada na escala, sendo respeitado o repouso regulamentar
antes do dia de dispensa para realização do CMA.
Descumprimento escala mãe: A empresa se propôs a verificar se existe qualquer
irregularidade nas escalas mãe de fevereiro e março e passar um posicionamento ao
sindicato.
Forma como os aeronautas são tratados pelos escaladores: A Azul anunciou que está
elaborando um treinamento para os escaladores, no intuito de melhorar a relação com
os aeronautas, o qual será efetivado dentro dos próximos trinta dias.
Deslocamento de aeronautas de VCP para CGH: A empresa informou que será
fornecido um positive space aos aeronautas que estiverem retornando de suas
programações, que garantirá um lugar na van, independentemente do horário de
chegada.
Extrato de horas de voo: A companhia está providenciando um aplicativo para celular,
no qual o aeronauta poderá acessar suas escalas e também um extrato das horas de voo
realizadas no mês. Se comprometeu a entregar até julho deste ano.
Hot Box: Foi informado que um novo modelo de Hot Box está sendo desenvolvido pela
empresa, o qual será submetido à aprovação do Imetro e respeitará as condições de
temperatura previstas pela Anvisa. Por fim, a companhia afirmou que a troca de todos
os equipamentos será realizada em noventa dias.

