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Em reunião realizada no dia, 18/11/19, as 15:00 hs na sede do SAESP, os sindicatos rejeitaram a
proposta anterior da LATAM. A empresa, contudo considerou estar próximo de um desfecho para
finalizar as negociações e por derradeiro apresentou a seguinte proposta:
•
•
•
•
•

Conversão da atual CCT em ACT, com manutenção de todas as clausulas e direitos já existentes;
Folga agrupada mensal para todos que trabalhem em regime de escala;
Licença casamento de 5 dias úteis para todos;
Auxílio creche para aeroviárias de 24 meses, podendo ser solicitado até o 6º mês da data do parto;
Total de 6 delegados sindicais (por Sindicato) considerando as duas empresas ( Latam e Latam
Cargo/ABSA), de livre escolha a sua composição/divisão. A estes delegados sindicais serão
concedidas até 9 liberações por trimestre. Ainda, serão respeitadas as estabilidades de delegados
sindicais em vigência até o final do mandato;
• Para cláusula econômica, em razão da não aplicação de reajuste salarial, apresentou a
contraproposta escalonada de valores por faixa salarial no Vale alimentação, conforme quadro abaixo:
FAIXA SALARIAIS

VA MÊS LIMITADO A 12 MESES

Piso Até R$ 2.574,84
R$ 2.574,85 a R$ 3.816,84
R$ 3.816,85 a R$ 5.058,84
A partir de R$ 5.058,85

VA 12 MESES (EXTRA)

R$ 403,85 + R$ 100,96
R$ 403,85 + R$ 134,61
R$ 403,85 + R$ 168,27
R$ 403,85

R$ 1.211,52
R$ 1.615,32
R$ 2.019,24
R$ 4.846,20

• Conforme edital de convocação de Assembleia (AGE) do SAESP, solicita à categoria a autorização
em assembleias itinerantes, o recebimento do custeio sindical proporcional aos benefícios
conquistados em mesa de negociação, sem ônus para os aeroviários representados.

- Confira os detalhes da proposta junto aos seus representantes sindicais.
- As assembleias itinerantes serão realizadas nos dias 22,25,26 e 27/11, nas
portarias das empresas LATAM e LATAM Cargo/ABSA.

- Participem das Assembleias!
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