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ACT da Azul sobre jornada  
de trabalho de 6h é aprovado 

pela categoria

Em assembleia realizada na 
quinta-feira (11), das 8h às 17h, 
nas dependências da Azul  
no Salgado Filho, os trabalhadores 
aprovaram a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
que altera o regime de quem 
realiza jornada de 6h. Com total 
de 92 votantes, a proposta foi 
aprovada por um total de 73% 
dos trabalhadores, com rejeição 
de 27%.

O ACT apenas renova o que já 
estava vigente para os aeroviários, 
visto que este mesmo Acordo 
foi aprovado pela categoria em 
fevereiro de 2020, e vê agora  
a sua extensão por mais um ano.

Em linhas gerais, o ACT 
estabelece que o intervalo dos 
trabalhadores com jornada de 
6h passe de 15 para 30 minutos 

Durante a assembleia, trabalhadores discutiram a proposta e tiraram dúvidas  
com os diretores do Sindicato.
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e também permite a realização 
de mais de duas horas extras 
mediante aprovação do gestor  
da base. Ambas as 
regulamentações já estão em 
vigor desde o ano passado, e 
terão sua vigência estendida 

caso seja aprovado pelos 
trabalhadores.

O Sindicato dos Aeroviários  
de Porto Alegre agradece  
a participação de todos  
os trabalhadores na assembleia.
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Trabalhadores de diversos setores compareceram.
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Expediente

Aeroviários trabalham  
para entregar vacinas

Desde as primeiras vacinas 
contra a covid-19 que chegaram 
ao Rio Grande do Sul, essas 
doses vêm passando pelas 
mãos de aeroviários. Esses 
trabalhadores, que não pararam 
durante toda a pandemia, estão 
sendo peça fundamental neste 
processo de distribuição.

Na manhã do domingo 
(7), conforme informado pelo 
Governo do Estado, chegaram ao 
Salgado Filho 193,2 mil doses 
da CoronaVac, produzidas pelo 
Instituto Butantã, em São Paulo. 
Nas fotos, produzidas pelos 
fotógrafos Luís André e Itamar 
Aguiar, do Palácio Piratini, é 
possível ver os aeroviários da 
Latam descarregando o porão da 
aeronave, desembarcando caixas 
de isopor contendo as vacinas.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre lembra que os 
trabalhadores da aviação estão 
inclusos nos grupos prioritários 

da vacinação, conforme 
anteriormente divulgado pelo 
Ministério da Infraestrutura 
(MInfra). Ainda sem data 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde (MS), a vacinação 
dos aeroviários deve ocorrer 
conjuntamente com outros 
trabalhadores dos transportes, 
como caminhoneiros e portuários.

A entidade vem nesta matéria 
também parabenizar todos esses 
trabalhadores por este importante 
trabalho, fundamental para que 
a vacina chegue não só para os 
gaúchos, mas para todo o país. 
Para a entidade, os aeroviários 
estão prestando um serviço que 
merece reconhecimento por parte 
de toda sociedade.
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