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Sindicato realiza prestação de
contas no dia 23

O

Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre
convoca toda a categoria a participar
da assembleia de prestação de contas,
que será realizada em 23 de março, na sede,
com primeira chamada às 16h30min e segunda
chamada às 17 horas.
A participação dos aeroviários é essencial
para dar transparência às ações do Sindicato na

podem tirar todas as suas
entidade, fazer críticas e decidir
coletivamente como será a
administração dos recursos.
A prestação de contas é feita

despesas com as lutas e a manutenção da entidade.
participação de todos aeroviários/as.

Ex-funcionários da Vasp devem habilitar
seus créditos no TRT-2
contatar seu advogado o mais

ENTENDA A DECISÃO - Em

partir da atuação dos sindicatos

créditos. A decisão, no entanto,
foi alterada, após pedido dos
advogados dos sindicatos,

defendidos. Assim, os recursos
com a venda da fazenda vão
antecipar o pagamento de créditos

em outras varas e localidades.
Com a nova decisão, todos os

Regional do
prazo para
ex-funcionários
da Vasp
com ações judiciais em fase de
execução, em todo o país, possam
participar do rateio dos valores
arrecadados com a venda de uma
fazenda do empresário Wagner
dias, a contar de 27 de fevereiro,

parte do processo coletivo movido
contra a Vasp pelo Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre não
precisam se preocupar, pois os
advogados da entidade já estão
seus créditos. Já os aeroviários

falência, mais recursos podem
ser pagos aos ex-funcionários
da Vasp, complementando esses
créditos antecipados.

contra a Vasp no país, em
fase de execução, poderão ser
para ter direito ao rateio.

Se o seu caso é beber, o problema é seu
Se o seu caso é parar, o problema é nosso
Alcoólicos Anônimos - www.aars.org.br
(51) 3226-0618
Narcóticos Anônimos - www.na.org.br
(51) 3333-3550

Ficha da CIPA precisa ser acessível
ao trabalhador da TAP ME
A TAP ME está
deixando de
CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes), que sempre foi
uma ferramenta de extrema
importância à prevenção de
acidentes.
secretaria de cada setor, ou pelo

a CIPA fragiliza a investigação dos
acidentes e o Sindicato tem sua
atuação prejudicada.
de cada setor; agora, são
encontradas apenas na sala da
CIPA ou na intranet, mas não

investigação ou prevenção de
doenças e acidentes relacionados

de apenas uma reunião mensal

PPPs são entregues
com atraso

preventivas.

ME vêm atrasando a entrega

têm atuado com morosidade na
investigação dos acidentes e na

dez dias para providenciá-lo.

ou adoentado em conjunto com
passar por consulta médica. Com
os casos de acidente ou doença
ocupacional, investigá-los no
setor onde ocorreram e planejar

até dois meses, prejudicando
ingressar com documentação

Táxi Aéreo: impasse
gera mediação do MT

MPT rejeita denúncia
contra o Sindigru

SIPAT 2015 -

Diante do impasse nas
dos aeroviários e aeronautas

em 12 de março, em Brasília,
audiência de mediação. A última
rodada de negociação, sem
avanços, aconteceu em 24 de
fevereiro e foi marcada pela
intransigência das empresas.
Aeroviários e aeronautas
seguem na luta por 11% de
aumento em todos os itens
econômicos. As empresas

Expediente

feita por ex-diretores do Sindicato

participa das reuniões de
planejamento do evento,
promovido pela Infraero, e será
responsável por uma palestra na

adicional de periculosidade.
A denúncia não logrou êxito,

ampla transparência, contando
inclusive com a participação do
Judiciário na sede do Sindigru
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