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Ameaça de greve no ar
Patrões e empregados não chegam a acordo sobre reajuste e categoria promete parar dia 22

Mônica Tavares
monicao@bsb.oglobo.com.br

BRASÍLIA

T erminou sem acordo entre pa-
trões e empregados do setor
aéreo a reunião de concilia-
ção ontem no Tribunal Su-

perior do Trabalho (TST). Os tra-
balhadores comunicaram à Justiça
que vão parar as atividades em todo
o país a partir das 23h da próxima
quinta-feira, dia 22. Eles se com-
prometeram apenas a manter 20% do
efetivo trabalhando. As empresas
não cederam em sua proposta, de
reajuste de 6,17% referente ao INPC
dos últimos 12 meses. Aeronautas e
aeroviários continuaram recusando
a oferta, defendendo aumento mí-
nimo de 7%. A reivindicação inicial
era de reajuste entre 10% e 14%.

A Advocacia-Geral da União (AGU),
que acompanha as negociações, vai
pedir ao Ministério Público do Tra-
balho (MPT) que entre com um pedido
de arbitragem no TST para impor li-
mites à greve no setor aéreo, a fim de
evitar “uma situação caótica nesse mo-
mento de festividades, em que o trans-
porte aéreo é usado para o encontro
das famílias”, disse uma fonte.

Sindicalista vê
‘ganância’ de patrões
● O representante dos sindicatos na-
cionais dos aeroviários (terra) e ae-
ronautas (tripulações), Claudio Toledo,
afirmou que foi difícil as bases acei-
tarem 7%, já que os pedidos iniciais
variaram de 10% a 14%, segundo a
categoria. Os sindicalistas argumen-
taram que os trabalhadores se es-
forçaram na conciliação, enquanto os
patrões se mantiveram intransigentes.

— A partir das 23h do dia 22 os
sindicatos estão notificando o TST
de que vão entrar em greve e vão
manter 20% do pessoal trabalhando.
E que fique registrado — disse o
advogado dos trabalhadores Luiz
Fernando Aragão.

Outro impasse entre patrões e em-
pregados é o piso salarial da nova

função, de operador de equipamen-
tos. Os trabalhadores querem R$
1.100, e o sindicato patronal não está
disposto a conceder nenhum cen-
tavo além de R$ 1 mil. Até agora,
esses empregados eram classifica-
dos como auxiliar de serviços gerais,
recebendo em torno de R$ 800.

A presidente do Sindicato Nacional
dos Aeroviários, Selma Balbino, clas-
sificou de “pura ganância” a atitude
dos patrões ao se negarem a aceitar as
duas cláusulas. Ela demonstrou ex-
trema preocupação com a questão do
piso salarial dos operadores e disse
que eles estão dispostos a fazer greve
mesmo sem apoio do sindicato.

A ministra Cristina Peduzzi, que

conduziu a reunião, lamentou seu des-
fecho. E informou que o TST, se pro-
vocado pelo MPT ou pelo sindicato
patronal, poderá estabelecer condi-
ções diferentes para o funcionamento
dos aeroportos neste fim de ano:

— A greve não é ilimitada, e o setor
não pode paralisar suas atividades.

Para ela, a diferença entre as pro-
postas de patrões e empregadas foi
circunstancial, pois a maioria das ou-
tras cláusulas foi fechada. O piso sa-
larial, o vale-refeição e a cesta básica
terão reajuste de 10%.

— Eu considero uma boa pro-
posta, não são somente cláusulas
econômicas. Poderíamos fechar um
acordo preliminar, para não haver

greve — disse a ministra.
O procurador do MPT Francisco

Gerson de Lima apresentou proposta
de reajuste de 6,5%. Ele argumentou
que nos próximos anos as empresas
terão bons ganhos com Copa das
Confederações, Copa do Mundo, Olim-
píadas e até eleições. E ressaltou que
categorias mais simples têm conse-
guido mais que a variação do INPC.

Já o negociador do Sindicato Na-
cional das Empresas Aeroviárias
(Snea), Odilon Junqueira, ao negar o
aumento do piso de operador de equi-
pamentos, disse que este só beneficia
empregados terceirizados, porque a
maioria deles não é contratada di-
retamente. E que, dessa forma, eles

estariam assumindo a negociação de
outras empresas.

Junqueira alegou ainda que as em-
presas tiveram prejuízo até o terceiro
trimestre deste ano por causa da
variação do dólar, uma vez que estão
pagando aeronaves compradas lá fo-
ra, e não poderiam dar nada acima do
INPC. E vê dificuldades pela frente:

— No próximo ano, por causa de
uma série de obras, os aeroportos
ficarão fechados.

A Força Sindical informou que não
participou da negociação no TST por
não concordar com o formato e que
tem reunião com as empresas aéreas
hoje, no Rio. Os sindicatos nacionais da
categoria são ligados à CUT.

PARALISAÇÃO NO setor aéreo ameaça trazer de volta o caos enfrentado pelos passageiros no Natal do ano passado. Ministério Público quer impor limites à greve
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Vendas às vésperas do Natal estão em ritmo lento
Desaquecimento da economia já reduz intenção de compra, e movimento só deve crescer metade do resultado de 2010

Fabiana Ribeiro, Lino Rodrigues
e Ronaldo D’Ercole

economia@oglobo.com.br

● RIO e SÃO PAULO. O Natal de 2011 não
vai ser igual àquele que passou. O
desaquecimento da economia brasi-
leira já freia o ânimo dos consumidores
na hora de comprar — mesmo a prazo
— os presentes de fim de ano. As
projeções ainda são positivas: as ven-
das de Natal nos shoppings devem
crescer 6,5%, de acordo com a As-
sociação Brasileira de Lojistas de Shop-
ping (Alshop). Desempenho que não
chega nem perto da força de 2010 —
que apresentou alta de 13% nas vendas
para a data natalina. Esse ritmo menor
já vinha aparecendo na economia. O
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto
de bens e serviços produzidos pelo
país) ficou estagnado no terceiro tri-
mestre, assim como as vendas no co-
mércio em outubro.

— Vai ser um Natal mais moderado,
mas será um Natal bom. A desace-
leração na economia faz com que as
pessoas fiquem com mais receio de
gastar. As expectativas das famílias
começam a piorar e fazem com que o
consumidor opte pela cautela. E a
inflação segue elevada, corroendo par-
te dos ganhos de renda que o tra-
balhador obteve este ano — comen-
tou Carlos Thadeu de Freitas, eco-
nomista-chefe da Confederação Na-
cional de Comércio (CNC).

Outro termômetro do desaqueci-
mento recai sobre as contratações de
temporários. Em 2010, foram 130 mil,
ou 13% acima do contingente de 2009.
Neste ano, são 140 mil, ou apenas 7% a
mais, diz a Alshop.

— O comércio se preparou para
essa desaceleração. Os estoques
também foram menores — acres-
centou Freitas.

Os dados da Associação Comercial

de São Paulo (ACSP) para a primeira
quinzena de dezembro também in-
dicam desaceleração no comércio
paulistano. Os números do Serviço de
Proteção ao Consumidor (SPC), que
reflete as vendas pelo crediário, apon-
tam alta de 1,9% ante a quinzena
anterior. Já o Telecheque, que mede as
compras à vista, não cresceu. No ano
passado, nesse mesmo período, o SPC
teve aumento de 11%, e o pagamento
com cheques, 16,2%. As vendas no
Natal do ano passado, na média, fi-
caram 13% maiores.

— O Natal de 2010 foi o melhor da
década — disse Emílio Alfieri, eco-
nomista da ACSP, para quem dezem-
bro deve apresentar um crescimento
nas vendas de apenas 1%.

Depois de crescerem 6% no Natal
de 2010, as vendas dos lojistas do
Brás, uma das maiores áreas de

comércio popular de artigos de ves-
tuário de SP, devem ficar estagnadas
em termos reais. De acordo com
Jean Makdissi, presidente da Alo-
brás (a associação dos lojistas do
Brás), este ano o grande esforço dos
comerciantes é vender 5% mais que
em 2010, em termos nominais:

— A economia está estranha e o
Natal deste ano não será tão bom
quanto o do ano passado.

Mais perto do Natal, melhores
expectativas de vendas

Na 25 de Março, o maior centro de
comércio popular de SP, a expectativa
é de que as vendas cresçam 6% este
ano, contra 10% no ano passado.

— E o movimento tem crescido nas
últimas semanas, após um período
estagnado que vinha desde outubro —
disse Pierre Sarrauf, diretor da Uni-

vinco (associação dos lojistas da 25).
Na Saara, endereço do comércio

popular do Centro do Rio, também
há lojas que se queixam das vendas
de Natal. Caso da empresária Ra-
faela Oliveira, da Loja Balisun De-
coração, no coração da Saara, de
objetos de decoração indianos.

— As vendas estão muito fracas
neste período de Natal, comparadas
com anos anteriores. Estamos pra-
ticamente com venda de dia normal.
Espero que mude logo, para alcan-
çarmos a meta de fim de ano.

Mas ainda há otimismo. Há lo-
jistas que esperam que o movimen-
to deslanche nos últimos dias antes
do Natal:

—Estamosvendendobem,masnão
como nos anos anteriores. Tenho ex-
pectativa de aumentar as vendas em
30% até sexta-feira — espera o em-

presário Ronaldo Arêias,
da Loja Vega, de perfumes
e presentes, há 38 anos no
Centro.

Ainda assim as vendas
do último fim de semana
animaram as grandes re-
des que esperam números
positivos para o Natal. Ins-
pirado na Black Friday, que
no fim de novembro ele-
vou em até 50% as vendas
em suas lojas da bandeira
Extra, o Pão de Açúcar
realizou no último fim de
semana o plantão de Natal,
com descontos que impul-
sionaram as vendas de al-
gumas linhas de produtos,
segundo a rede

— O fim de semana foi
melhor para os produtos
das linhas de alimentação
e bebidas, cujas vendas
foram substancialmente
maiores. Mas com IPI me-

nor (para eletrodomésticos) e preços
promocionais, as vendas de não ali-
mentos também ficaram acima do que
esperávamos — disse José Roberto
Tambasco, vice-presidente executivo
de Varejo do Pão de Açúcar.

Grande expectativa também apa-
rece nos shoppings — que já co-
meçaram a ampliar os horários de
funcionamento.

— O fluxo de dezembro cresce a
cada semana, com a proximidade do
Natal. No último sábado, o Rio De-
sign Barra registrou o maior fluxo do
ano: 10% superior em relação ao
mesmo período de 2010 e 15% acima
em relação ao mesmo dia da semana
anterior, o que comprova que a
maioria das pessoas deixa para ir às
compras em cima da hora — acre-
dita Cecilia Figueiredo, gerente de
Marketing do Rio Design Barra. ■

NOS SHOPPINGS, movimento mais fraco: expectativa positiva nos próximos dias
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