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Término de Acordos fazem valer 
a Convenção Coletiva de Trabalho

No último dia 1° de julho 
venceram os Acordos Coletivos 
de Trabalho (ACTs) propostos 
por Latam e Azul. Com o 
encerramento dos termos no 
dia 30 de junho, voltam a valer 
as cláusulas que constam na 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Agora, apenas a Gol, que 
renovou recentemente seu ACT, 
continua contando com cláusulas 
que divergem da CCT. Além desse 
acordo da Gol, também há em 
vigência um ACT da Azul que 
regula as horas extraordinárias, 
mas que não afeta as demais 
cláusulas da CCT.

Para o Sindicato, é importante 
que os trabalhadores valorizem 
esses direitos que voltam a 
vigorar conforme previsto 
na cartilha dos aeroviários. 
Visando conscientizar a categoria, 
diretoria do Sindicato se coloca 
à disposição dos trabalhadores 
para tirar dúvidas sobre o término 
desses acordos, assim como 
sobre os direitos que constam 

na CCT.

Essa conscientização, para 
o Sindicato, é fundamental para 
que os trabalhadores estejam 
cientes das conquistas que 
possuem e que assim possam 
as valorizar, visto que se avizinha 
mais uma Campanha Salarial.

Nesta Campanha serão 
discutidas mais uma vez 
os termos desta Convenção, como 
acontece todos os anos. “Como 
já estamos no mês de julho, logo 
é agosto, depois setembro e 
em outubro costumam iniciar as 

negociações”, afirma a diretoria do 
Sindicato.

Para garantir mais uma vez as 
conquistas que constam na CCT, 
“o Sindicato conta com a parceria 
dos trabalhadores, somente eles 
podem nos conferir a força que 
precisamos nesta negociação”, 
afirma a diretoria do Sindicato. 
Até o início das negociações, 
o Sindicato recomenda que a 
categoria se informe e procure 
saber mais sobre os seus 
direitos que estarão em jogo na 
Campanha Salarial.
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Expediente

Latam tem mais quinze demitidos 
em terceirização de setores

A Latam demitiu mais quinze 
trabalhadores dos setores que 
estão sendo terceirizados. 
Ao todo, já são quase noventa 
aeroviários que perderam seus 
empregos no processo. 

No último dia 1°, o Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
atendeu esses trabalhadores 
fazendo a homologação dessas 
demissões. Na homologação, os 
diretores da entidade garantiram 
que os valores pagos na rescisão 
estivessem corretos.

Ainda para estes demitidos, 
há os benefícios que foram 
conquistados no Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 
que foi firmado na primeira leva 
dessas demissões. 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 
os sócios que perderam seus 
empregos pela parceria, e presta 
sua solidariedade pelo momento 
difícil da demissão durante 

a pandemia. “Esses setores 
terceirizados sempre participaram 
das assembleias, da Campanha 
Salarial, foram aeroviários ativos, 
e os agradecemos por isso”, 
finaliza a direção sindical.

Nota de pesar: morre Claudio Hermínio, 
um dos fundadores do Sindicato

Faleceu vítima da covid-19 
na quarta-feira (30), aos 64 
anos, o fundador do Sindicato 
Claudio Hermínio Silva, também 
conhecido pela categoria como 
Claudio da CUT. Claudio foi um 
dos fundadores do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre.

Aeroviário da Varig, Claudio 
ingressou na Varig em 1974 e 
aposentou-se em 1998.  

No Sindicato, Claudio foi 
integrante da direção e presidente 
da Comissão Eleitoral em 2015.

Mesmo não fazendo parte 
da diretoria sindical nos últimos 
anos, Claudio se fez presente 
em diversos atos pela categoria 
aeroviária, seja em Campanhas 
Salariais ou ações em defesa dos 
direitos da categoria.

Além de sua luta pelos 
aeroviários, Claudio foi 
participativo em lutas sociais, 
comunitárias e de sindicatos de 
outras categorias.

Em contato com a família,  
os representantes da entidade 
estiveram presentes no velório 
e estão prestando apoio neste 
momento tão duro para amigos 
e familiares.


