
Aeroviário/a: Participe da primeira 
assembleia da nossa campanha salarial

Onde? Na sede  
Rua Augusto Severo, 82

Quando? Nesta quinta-feira, 
dia 8 de setembro, com primeira 
chamada às 15h30min e 
segunda chamada às 17 horas

Nesta quinta-feira (8 
de setembro), o Sindicato 
promoverá a primeira 
assembleia para discussão 
da Campanha Salarial 
2016. Nesta ocasião, 
iremos discutir o índice 
econômico que será 
defendido para o reajuste 

salarial e também a 
modificação ou criação de 
cláusulas sociais da nossa 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). 

É muito importante que 
a categoria compareça 
nesta assembleia, 
pois só podemos 

ter uma campanha 
salarial fortalecida com 
o envolvimento dos 
trabalhadores. 

Devemos acreditar na 
nossa luta, pois assim 
seremos capazes de 
alcançar as conquistas que 
desejamos!
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Sindicato age diretamente para 
melhorar as condições de trabalho

A empresa paga uma cara consultoria 
para defender as condições inseguras de 
trabalho ao invés de investir na segurança dos 
ambientes. O exemplo disso foi constatado na 
última quarta-feira (31/8), quando funcionários 
da empresa estavam trabalhando no tanque 
de uma aeronave que apresentava resíduos 
de combustível e não estava devidamente 
ventilado. 

É comum que este ambiente contenha 
resíduos, mas estes devem ser escoados, e 
o tanque deve ser ventilado, como consta no 
manual do fabricante da aeronave.

Funcionários alertaram o Sindicato sobre 
a situação. Prontamente, representantes 
da entidade se deslocaram até o local e 
procuraram por técnicos do SESMT. Após, 
a área foi isolada e os tanques ventilados. 
Contudo, se o Sindicato não tivesse 
pressionado imediatamente o responsável 

pelo Sesmt, é muito provável que essa atuação 
rápida não tivesse acontecido. 
 

 Perícia nos hangares 
 
Na última sexta-feira (2) aconteceu nos 
hangares da TAP ME a perícia de um processo 
de periculosidade, acompanhada por diretores 
do Sindicato e realizada pelo perito da justiça. 
O resultado desse trabalho deve ser entregue 
para a juiz no início do mês de outubro. Na 
ocasião, os diretores informaram a perita sobre 
ventilação, purga e assuntos pertinentes à 
periculosidade.

Bairro: Cidade:                                 Cep:

Telefone fixo: Celular:

Empresa: CTPS N°:                           Série:

Data de emissão:                        UF:
Matrícula na empresa: Email:

CPF: Identidade:   
      
Orgão/UF:                          Emissão:

Data de nascimento: PIS:

Setor: Função:

Telefone no setor: Data da admissão:

Nome:

Endereço

Recadastramento dos sócios/as
Devido à mudança do sistema de informática do Sindicato, a entidade irá realizar o 

recadastramento dos sócios/as. Para a atualização dos dados, os trabalhadores associados 
devem comparecer à sede nos dias 13, 14, 15 e 16 de setembro, com a ficha abaixo já 
preenchida. É importante lembrar também que quem possui dependentes deve trazer os 
documentos que comprovem esta situação, como certidão de nascimento ou casamento. 
Contamos com a colaboração de todos/as!


