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Aeroviários aprovam ACT
sobre horas extras
Em assembleia geral
extraordinária realizada
na quinta-feira (16/7), os
aeroviários da TAP ME
aprovaram por 446 votos
favoráveis e 122 contrários a
realização de acordo.
Com a decisão, o Sindicato
dos Aeroviários de Porto Alegre
horas extras, com vigência até 31
de dezembro.
O acordo é fruto de debate
com a categoria (que rejeitou a
primeira proposta em assembleia
e exigiu contrapartidas

Aerus: Justiça
libera recursos

trabalhistas) e negociação com
aos trabalhadores: estabilidade
por seis meses; que as horas
acidente de trabalho não sejam
descontadas; que o setor de
(valendo a CCT); não imposição
dos dias de folga por parte da
empresa; entre outras.
Diante de mais uma
demonstração de boa vontade da
maioria dos trabalhadores com a
o Sindicato espera que a direção

da empresa
valorize essa
postura e
promova
mudanças corretas na sua gestão.
Se é preciso apertar o cinto, o
exemplo deve vir dos gestores,
e o Sindicato é sempre cobrado
pelos trabalhadores sobre isso. “É
preciso acabar com o ambiente
injusto de trabalho, onde pessoas
recebem promoções indevidas
e gerentes vêm de outras bases
sem necessidade, gerando
despesas de hotel, transporte e
diárias”, ressalta o Sindicato.

Fingers n’água: Sindicato
denuncia Infraero à SRTE
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre ingressou com denúncia
A entrada de água no equipamento, por onde passam trabalhadores
e passageiros, com origem da chuva ou ar condicionado, põe em
risco a segurança das pessoas. A Infraero já foi questionada pelas
companhias aéreas e pelo Sindicato, e não tomou providências.

O desembargador Daniel Paes
libera os valores da antecipação
de tutela, referentes ao mês de
março de 2015, depositados pela
União a favor do Aerus.
A União enviou ao Congresso
Nacional um Projeto de Lei
visando abrir novo crédito
especial para a continuidade
do pagamento. A comissão de
aposentados do Aerus acompanha
a tramitação do projeto, na luta
pela sua aprovação.

Novo convênio oferece
Quiropraxia a associados

Justiça realiza
perícia no
Almoxarifado

parceria com o Sinttel e o Instituto Avançar, para que os associados
inclusive para dependentes.
capital, e deve ser agendado previamente pelo fone (51) 3211-2737,
com a Sra. Solange.
quiropraxista Bruna Bittencourt, especialista na saúde da coluna, e
visam tratar dores em geral, problemas posturais e de coluna.

O Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre acompanhou a
perícia realizada, em 10 de julho,
nos setores de Almoxarifado
que informasse as tarefas de
oito trabalhadores dos locais.
A entidade já encaminhou o
documento com as informações.

INFORMAÇÕES
JURÍDICAS AO
ALCANCE DO
TRABALHADOR

Aeroviário(a): Filie-se e fortaleça o seu Sindicato

GEVAR - O grupo convida para confraternização, na
próxima quinta-feira (23/7), às 17h, no CTG da FRB.

Para tirar dúvidas sobre
os processos trabalhistas
movidos pelo Sindicato, o
aeroviário pode visitar a sede
ou entrar em contato, às
segundas e terças-feiras, pelo
fone (51) 3343-4302.
Também pode contatar
diretamente os advogados
trabalhistas, de segunda a
sexta-feira, pelo fone
(51) 3211-4233.

CARTEIRINHAS
Se o associado(a) do Sindicato não recebeu sua carteirinha
de filiado, seus dados podem estar incompletos no sistema.
Nesse caso, o associado deve procurar a sede ou um dos
diretores para completar as informações.
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