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Acordo da Latam  
é aprovado em assembleia

Na sexta-feira (14), em quatro 
chamadas, às 10h, e depois às 
10h30, 14h30 e 15h30, na sede do 
Sindicato, uma assembleia com os 
trabalhadores demitidos da Latam 
aprovou o acordo proposto pela 
empresa. Participaram da votação 
73 trabalhadores, registrando 
100% dos votos a favor da 
aprovação.

Com a aprovação, os 
trabalhadores dos setores 
afetados pelas demissões, GSE, 
Rampa e Limpeza, receberão uma 
série de benefícios propostos pela 
empresa neste acordo. São seis 
meses de pagamento equivalente 
ao plano médico e odontológico, 6 
meses de Vale Alimentação, aviso 
prévio indenizado e ainda outros 
itens que estão inclusos no texto 
do acordo.

O Sindicato agradece a 
parceria e a participação dos 

trabalhadores que deixaram 
a empresa, aeroviários estes 
que atenderam ao chamado do 
Sindicato para discutir este acordo 
que foi aprovado.

Os diretores do Sindicato 
afirmam que “lamentamos muito 

essas decisões, especialmente 
neste período onde o desemprego 
afeta bastante o Brasil. ”  
O Sindicato ainda se coloca à 
disposição dos demitidos para 
auxiliar ou tirar qualquer dúvida 
que persista mesmo após 
reuniões e após a assembleia.

Trabalhadores atenderam o chamado do Sindicato  
e participaram da assembleia na sede.

Trabalhadores da Gol aprovam ACT
Na sexta-feira (7), das 7h 

às 15h, os aeroviários da Gol 
aprovaram a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
proposta pela empresa. Ao todo, 
137 trabalhadores participaram 
da votação, sendo que destes 
76,64% aprovaram a renovação, 
18,98% rejeitaram, e os 4,38% 
restantes se abstiveram, anularam 
ou votaram em branco.

Os diretores do Sindicato 
participaram dos briefings  
de saída e entrada dos 
trabalhadores da empresa, 
discutindo a proposta da aérea, 

e encaminhando-os para o 
procedimento de votação.

A entidade agradece a 
participação da categoria na 

decisão e informa que irá 
encaminhar a documentação 
da assembleia para os órgãos 
responsáveis.
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Expediente

Eleição do Sindicato será adiada
Na quinta (29) e na sexta 

(30), na sede do Sindicato e 
no Salgado Filho, aconteceu a 
assembleia para discutir e decidir 
sobre a manutenção ou adiamento 
da eleição da entidade. Ao todo 
foram 371 participantes, com 
97,6% de votos favoráveis ao 
adiamento do pleito.

Com a participação dos 
aposentados na sede do Sindicato 
e de forma itinerante nos setores 
das empresas no Salgado Filho, 
a assembleia se estendeu pelos 
dois dias. Na quinta, o evento 
na sede aconteceu na segunda 
chamada, às 14h, e depois migrou 
para o Salgado Filho encerrando 
às 19h. Já no segundo dia, na 
sexta-feira, a assembleia foi 
retomada às 7h e se estendeu 
até as 00h dar conta de turnos 
e setores nos mais diferentes 
horários.

A eleição deverá acontecer 
no prazo máximo de sete meses 
após esse adiamento, conforme 
previsto na Lei Nº 14.030, de 28 
de julho de 2020. Caberá agora 
ao Sindicato estabelecer uma 
nova data e executar todos os 
procedimentos cabíveis para a 
realização dessa eleição no prazo 
estipulado.

A documentação da assembleia 

já foi encaminhada para a 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE).

Essa discussão foi proposta 
pelo Sindicato para que a 
categoria tomasse a decisão 
conforme a sua própria avaliação. 
Para a direção da entidade, 
será melhor que a eleição se dê 
quando um maior número de 
aeroviários já estiver vacinado 
e quando a aviação tiver mais 
próxima do que era antes da 
pandemia, com o retorno dos 

trabalhadores afastados por 
Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACTs).

A direção do Sindicato 
agradece a participação de todos 
neste processo importante de 
assembleia e comemora mais 
uma decisão democrática da 
categoria. “Para nós diretores 
é assim que deve ser, é dessa 
forma que acreditamos que devem 
ser tomadas decisões importantes 
como esta”, afirmam.
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Aposentados foram até a sede do Sindicato para 
participar da assembleia.

Nota de falecimento: diretora Alvorete morre aos 63 anos
Faleceu na madrugada deste domingo a delegada sindical Alvorete do Carmo Boeira da Silva, aos 63 anos 

da idade. A morte teve causas naturais.
 

Alvorete alternou entre os cargos de diretora e delegada sindical desde 2003, quando ingressou na direção 
da entidade. Enquanto na ativa, trabalhou na empresa SATA, e depois continuo integrando a entidade como 
aposentada.

O Sindicato lamenta o falecimento da diretora, muito presente nas conquistas da entidade nos últimos 
anos. A entidade está à disposição da família para ajudar no que for possível.


