Jornal do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre - Ano XXIX - Edição 521

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA - AEROVIÁRIOS E AERONAUTAS - 2015/16

Sindicato dá início à campanha
salarial e convoca assembleia
Após a realização do
seminário de planejamento da
campanha salarial 2015, que
reuniu todos os sindicatos de
aeroviários e o Sindicato Nacional
dos Aeronautas, na sede do
Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre, em agosto, agora
é a hora de convocar todos
os trabalhadores aeroviários
e aeronautas do país para
as assembleias de base
que irão aprovar a pauta de
reivindicações que será levada
às empresas do setor aéreo.
O objetivo é estabelecer
melhores condições de trabalho
e salariais. A data-base das
categorias é 1º de dezembro, e
estarão em campanha cerca de 70
mil trabalhadores em todo o Brasil.
Em Porto Alegre, a
assembleia será realizada nesta
quinta-feira (10 de setembro), às
17 horas, na sede do Sindicato.
com o índice de reajuste que será
reivindicado, a assembleia deverá
autorizar o Sindicato a dar início
às rodadas de negociação com o
Sindicato Nacional das Empresas
contribuição assistencial, cujos
recursos custeiam as despesas
com a campanha. O Sindicato
conta com a presença de todos!
campanha salarial acontece em
Guarulhos (SP), em 25/09.

Publicado em ZH, em 05/09/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca os associados e demais membros da categoria, para a Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se, em caráter continuado, a partir das 17 horas, no dia 10 de setembro de
2015, sendo a primeira convocação às 17 horas e a segunda às 17h30min, na sede do Sindicato, na Rua
Augusto Severo, 82, nesta Capital, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre a conveniência de negociação coletiva com os sindicatos patronais,
estabelecendo novas condições econômicas e sociais, para o período de 2015/2016;
2. Caso deliberado pela conveniência da negociação:
2.1. aprovação da pauta de reivindicações;
2.2.
à sua apresentação e aprovação pela categoria e à posterior celebração de Convenção Coletiva da
categoria;
2.3. autorizar a diretoria a ajuizar processo de revisão de dissídio coletivo, caso se frustrem as
negociações;
3. Tornar essa assembleia permanente;
4. Deliberação sobre a conveniência de estipulação de contribuição assistencial, quanto à
oportunidade, valor e prazos de recolhimento.
Na forma do artigo 22 do estatuto da entidade, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação
com a presença de pelo menos 50% + 1 dos associados e, em segunda e última convocação, com
qualquer número, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos presentes.
Porto Alegre, 5 de setembro de 2015.
César de Souza Gerardi
Presidente

Aeroviário(a):
Filie-se e fortaleça
o seu Sindicato
Compareça à sede, munido de

GEVAR - O grupo convida
para encontro de
confraternização, em 24
de setembro, no CTG da
Fundação Ruben Berta.
JURÍDICO - Para tirar dúvidas sobre os
processos trabalhistas entre em contato,
às 2ªf. e 3ªf., pelo fone (51) 3343-4302,
ou junto aos advogados trabalhistas, de
2ªf. a 6ªf., pelo fone (51) 3211-4233.
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