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Aeroviário/a: feliz 31 anos de lutas e
conquistas através do nosso Sindicato
31 anos de luta constante
em defesa dos direitos dos
aeroviários gaúchos. É assim
que o Sindicato dos Aeroviários
de Porto Alegre vem atuando
desde a sua fundação, em 1985,
e pretende seguir rumo ao futuro,
condições de trabalho dignas.
Ao longo dessa trajetória, o
Sindicato enfrentou enormes
de várias companhias aéreas
e empresas ligadas à aviação,
deixando trabalhadores sem
emprego e verbas rescisórias, que
vêm sendo resgatadas com muita
luta através da Justiça.
A falência das companhias
gerou também um drama para
os aposentados, recentemente
superado, após uma década de
luta. Uma vitória que nem todos
os colegas puderam ver, mas que
honra a todos nós.
sofremos com a redução dos
postos de trabalho, a exigência
a sobrecarga e o assédio moral,
situações que colocam em risco
a saúde e a segurança dos
trabalhadores.
Mas nossa luta constante já
conquistou inúmeras vitórias, seja
na garantia de direitos sociais,
ou na ampliação de benefícios

Garanta já o seu ingresso para a
festa de aniversário. A venda de
convites é antecipada, na sede ou
com os diretores sindicais.
Não perca essa festa que é sua,
é de todos nós associados!

diversas ações judiciais coletivas.
a atuação atenta e corajosa do
Sindicato, viveríamos tempos
ainda piores em termos de abusos
do patrão contra o trabalhador e
seus direitos. Mas a luta continua
sempre e assim precisa ser, para
defender nossa CCT e até mesmo
a CLT, que garante os direitos de
todos os trabalhadores brasileiros.
Melhorias salariais, refeitórios,
vestiários, uniformes, EPIs,
luta contra o assédio, por mais
segurança e saúde no trabalho.
Ser um Sindicato é representar os
trabalhadores de todas as formas
possíveis para evitar injustiças
e devemos nos orgulhar do que
já conquistamos, inclusive nas

trabalhador, na luta para preservar
seu emprego sem abrir mão dos
seus direitos e dignidade.
Chegamos aos 31 anos de
existência com orgulho, olhando
que é possível e preciso melhorar
nossas condições de trabalho.
Vamos nos reunir nessa sextafeira, para comemorar esses 31
dessa história e contamos com
tua presença. Feliz aniversário
a todos nós que fazemos valer
nossos direitos com luta e
união!

Estacionar para trabalhar não
pode custar tão caro
Salgado Filho, foram extremamente prejudicados com a interdição do
estacionamento do portão 6, para a construção de um hotel. Sobrou
como opção aos trabalhadores o uso de um estacionamento com
custo mensal de 170 reais, valor muito impactante em relação ao
em consideração a necessidade de uso de apenas 6 horas diárias

Sindicato organiza 1º
Campeonato de Futebol7
1º Campeonato de Futebol7 da
começar a formar seus times
Em breve, o Sindicato irá informar
o cronograma das atividades.

Aproveite o convênio
com a HD Sport Center

trabalhadores.

Processo da desaposentação
está para ser julgado no STF
A ação para alterar a aposentadoria, conhecida como
trabalhando têm direito de trocar de benefício por um maior, está pronta
desaposentação na Justiça, pedindo para suspender todos os
processos de aposentados com esse objetivo.
Todavia, a ação segue tramitando e, em 20 de maio, o processo foi
entregue como concluído para o relator, ministro Luís Roberto Barroso.
Agora, para que chegue a sua conclusão, a ação precisa ser incluída
na pauta do STF, o que depende de decisão do ministro Ricardo
Lewandowski. Ainda não há data para esse julgamento.

TAP ME não está remunerando
pelas novas carteiras da Anac

convênio com a HD Sport
Center, para oferecer locação
gratuita de quadras esportivas e
churrasqueiras aos associados.
quartas-feiras, das 14 às 15h,
e às sextas-feiras, das 17h30
agendamento das quadras é o 51
3374-6522, e das churrasqueiras,
churrasco não tem custo e há
outras promoções frequentes.

Empréstimo brecado
Muitos trabalhadores estão
precisando de empréstimo
consignado, mas a TAP ME está
Sindicato está atento.

H1N1
descrédito em relação aos gestores, RH e Plano de Carreira. Em toda
reunião, o Sindicato cobra o tema, mas não há retorno da empresa.

Até quando as empresas
vão esperar para vacinar seus

MISSA DE SÉTIMO DIA:
presta suas condolências ao colega Paulo Moreau, cuja esposa, Leila

e nada das vacinas.

Curta nossa página:
facebook.com/aeropoa

Retratação
O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara Cível do Foro
Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº 001/1.12.0071803, vem pela presente RETRATARSE perante o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste sindicato, bem como no
de se desculpar publicamente com o Dr. Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre,
9 de março de 2016. Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.
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