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Aeroviários da Gol aprovam 
inclusão de cláusulas em ACT
Nesta segunda-feira (14), o 

Sindicato dos Aeroviários de Porto 
Alegre realizou uma assembleia 
com os trabalhadores da Gol para 
decidir pela aprovação ou rejeição 
da proposta de inclusão de uma 
nova cláusula no Acordo Coletivo 
de Trabalho vigente na empresa. 
Com 119 votos ao total, 118 
favoráveis e 1 contrário,  
a proposta foi aprovada.

Como informada anteriormente 
em matéria divulgada pelo 
Sindicato, a nova cláusula 
proposta pela Gol trata de uma 
inclusão dos aeroviários que 
não receberam o Benefício 
Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda (Bem) 
na nova Lei nº 14.020/2020 
recentemente aprovada. Com  
a inclusão dessa cláusula,  

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre fará uma assembleia nesta sexta-feira (18), às 11h, para que 
os trabalhadores da aérea Copa possam decidir pela aprovação ou rejeição da nova proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

Na prática, não há muitas alterações nos termos do ACT com relação ao anteriormente aprovado em 
assembleia pela categoria. Neste novo documento, a vigência é estendida para dezembro deste ano e prazos 
para a prática da redução salarial proporcional são estendidos conforme legislação federal. O Sindicato ainda 
conquistou a garantia de que, para cálculo de rescisões e férias, deverá ser utilizado o salário integral antes 
desta redução.

A entidade conta com a participação dos trabalhadores para mais esse processo democrático. 
“Aguardamos os aeroviários com as medidas de segurança necessárias, álcool e máscaras, para que 
possamos realizar essa escolha com a maior tranquilidade possível”, afirmam os diretores da entidade.

Copa propõe novo ACT; assembleia acontece 
na sexta-feira (18)

os trabalhadores que estão afastados parcialmente do trabalho 
cumprindo jornadas reduzidas poderão receber os valores do governo 
referentes aos últimos dois meses. Há também outra cláusula referente 
às férias dos aeroviários.

A entidade sindical agradece a participação de todos os aeroviários 
que tiraram alguns minutos do seu dia para fortalecer a democracia 
proposta pela direção, tornando assim essa escolha um processo 
legítimo, aprovado pela categoria.
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Expediente

Editorial: Agilidade e democracia são as 
palavras-chave quando falamos em acordos

Sindicato garante documentação correta para  
ex-trabalhadores da Latam

Receber a proposta da empresa, buscar avançar 
ao máximo em termos de proteção de direitos, 
receber outra proposta, avaliar juntamente ao 
Jurídico, encaminhar materiais de divulgação, realizar 
assembleia e encaminhar a documentação. Em 
resumo, essas são as fases que o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre atravessa quando recebe 
uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), 
e até mesmo, salvas as devidas proporções, nos 
processos de negociação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT).

Geralmente, quando a entidade negocia a 
melhor proposta possível, quando as empresas não 
aceitam ceder em seus termos, no dia seguinte já 
está anunciada a assembleia dali a 3 dias, conforme 
demanda o estatuto da entidade. Para que isso seja 
possível, o Sindicato mobiliza sua Comunicação, seu 
Jurídico, seus diretores e seus funcionários para que 
todo esse trabalho seja realizado no menor período 
de tempo possível.

Apesar desse esforço da entidade, muitas 
cobranças são feitas sobre esta agilidade, sobre esse 
procedimento. Críticas foram endereçadas para a 

entidade no sentido de que os diretores deveriam 
assinar os documentos o mais rápido possível, aceitar 
qualquer proposta. Porém, esta não é a forma como 
fazemos o sindicalismo.

A assinatura de ACTs e CCTs dependem da 
aprovação formal da categoria, uma vez que o 
Sindicato é uma entidade que representa a vontade 
desses trabalhadores. A entidade afirma que sempre 
prioriza a participação da categoria e a democracia 
nessas decisões, realizando assembleias para 
sacramentar esse comprometimento. A entidade 
jamais assinará um documento, um acordo, por 
menor que seja, sem o aval dos aeroviários, afinal, 
é dos direitos desses trabalhadores que estamos 
falando, portanto não há forma mais justa do que a 
democrática.

“Estamos abertos para críticas, queremos saber 
como a categoria nos enxerga e como enxerga 
nossos procedimentos ao mesmo tempo que 
queremos explicar como funcionamos e porque 
fazemos as escolhas que fazemos”, afirma a direção 
da entidade, que complementa, “esse é o nosso jeito 
de travar essa luta e queremos a categoria conosco”.

Nesta terça-feira (8), o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre acompanhou o setor de Recursos 
Humanos (RH) da Latam em correções efetuadas 
na documentação de trabalhadores recentemente 
demitidos pela empresa. Ao todo, 25 trabalhadores 
tiveram suas Carteiras de Trabalho e previdência 
Social corrigidas, garantindo a devida anotação de 
aviso prévio.

A entidade ainda informa que, caso haja mais 
trabalhadores interessados em ter suas CTPS 
corrigidas, um novo horário pode ser agendado. 
Como a empresa não possui RH em Porto Alegre, 
uma nova data seria agendada com antecedência e 
com divulgação prévia da entidade. 

O Sindicato agradece aos trabalhadores 
que reconheceram a importância de ter sua 

documentação em dia e procuraram se fazer 
presentes nesta terça-feira. “É de suma importância 
que todo trabalhador trate com muito cuidado seus 
documentos, tendo sempre tudo em dia e não 
deixando nada em a ver”, afirmam os diretores da 
entidade.
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