
Apoio é fundamental 
nas negociações

Em uma situação como a instalada no Brasil neste momento, união e enfren-
tamento são fundamentais para a manutenção da qualidade de nossos 
empregos. Nos últimos anos, vimos o poder de compra cair, o encolhimento 
dos salários, o crescimento do desemprego, diretos trabalhistas sendo 
aniquilados, o trabalho informal se tornando regra além de muitos muitos 
outros problemas. Os direitos dos aeroviários, porém, não sofreram com 
essas mudanças. A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de nossa cate-
goria continua forte, extensa e repleta de direitos que são conquistas impor-
tantes e históricas.

Em nossa Campanha Salarial 2019/2020, afim de mantermos uma CCT 
forte e avançada em termos de direitos, todo o apoio da catego-
ria será mais do que necessário, será condicional 
para que seja possível manter nossas condi-
ções de trabalho, nossos direitos e cláusulas 
econômicas de nossa Convenção.
A orientação da direção do Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre para este momento é de que devemos 
conversar sobre a Cmpanha, procurar o Sindicato, fazer 
reivindicações, propostas, críticas. Somente com união e participação é que 
demonstraremos força neste momento.

“Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. 
Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, 
vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista.  
Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro 
dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou 
católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me 
levaram; já não havia mais ninguém para reclamar.”

Martin Niemöller, pastor luterano alemão
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Expediente

 Muitos aeroviários não conhecem nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Para que ela serve? A CCT regula o trabalho dos aerovi-
ários  e estabelece direitos, piso salarial e reajustes, para citar algumas 
de suas utilidades. A Campanha Salarial é o momento onde o trabalhador 
pode lutar pelas modificações que julgar benéficas, seja um reajuste 
maior ou um novo direito. Caso os direitos não estejam previstos na CCT, 
a regulamentação passa a ser da legislação trabalhista vigente.

 Remuneração: 100% (dias úteis e sábados) e 150% (domin-
gos e feriados) a mais do valor hora extra. Neste caso, se estivessem 
sujeitos ao que consta na legislação trabalhista, os aeroviários rece-
beriam 50% a mais, podendo ser negociado o valor com o patrão.

 A comunicação prévia da escala é um direito do aeroviário 
garantido na CCT. Nesta cláusula é estabelecido que a empresa 
deverá comunicar o trabalhador de sua escala com antecedência 
mínima de 5 dias, Neste item também está previsto que o descumpri-
mento desse prazo desobriga o empregado do cumprimento da 
escala.

 42 duas horas semanais, é a duração máxima do trabalho 
normal do aeroviário, respeitando-se as menores cargas horáras.
Extrapolando-se este limite, qualquer hora a mais deverá ser tratada 
como hora extra. Também nesta cláusula está estipulado que as 
empress se esforçarão para que os trabalhadores tenham um dia de 
folga para cada 5 dias trabalhados.

Novas cláusulas desta 
Campanha

O que ganhamos com a 
CCT agora?

Cláusula 11

Cláusula 21

Cláusula 16

Para bom proveito do benefício de passagens e das férias dos 
trabalhadores, o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre propõe 
nesta Campanha Salarial 2019/2020 que seja incluída uma cláusula 
que possibilite a reserva de passagens para o período de férias.

As cláusulas  
já vigentes podem 
ser encontradas 
na íntegra em nossa 
Convenção Coletiva 
de Trabalho 
2018/2019.  
Já as novas 
cláusulas podem 
ser esclarecidas 
pelos diretores  
da entidade.

Reserva de assentos nas férias

Para os trabalhadores que são obrigados a se deslocar para o 
trabalho com seu veículo particular dada a falta de transporte da 
empresa ou de transporte público, o Sindicato propõe em uma nova 
cláusula que sejam oferecidas alternativas acessíveis.

Estacionamento acessível em horário não comercial

Folga agrupada mensal
         Hoje concebida bimestralmente, a folga agrupada (duas folgas 
consecutivas) passará a ser mensal. Esa é a proposta dos sindicatos 
dos trabalhadores para que o aeroviários possa aproveitar melhor 
seus dias de folga, podendo realizar planos e se programar.
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