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CAMPANHA SALARIAL

A primeira assembleia é o
começo da nossa luta
A primeira assembleia para
discussão da Campanha Salarial
2016 será nessa quinta-feira (8
de setembro). Este encontro com
o trabalhador servirá para discutir
o índice econômico que será
defendido para o reajuste salarial
e também as possíveis cláusulas
que podem ser incluídas na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).
É muito importante a
participação do trabalhador
desde o primeiro momento desta
campanha, principalmente neste
ano em que estamos vivendo
um momento de precarização
da aviação, onde nossos direitos
estão sendo atacados. Esta
convocação é a primeira desta

assembleia permanente para
debate dos rumos da Campanha
Salarial. Novas convocações

devem ser realizadas assim que
as negociações avançarem.
Participe e convide seus colegas!

Primeira chamada às 15h30min e segunda chamada às 17 horas, na sede

Um NÃO para a retirada do mecânico de pista
de bordo.
Na manhã da última terçafeira (6/9), o Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre
esteve no Aeroporto Salgado Filho
para manifestar-se sobre esta
questão crítica que é a retirada

dos mecânicos de pista. Sem a
presença desse mecânico, os
falhas que podem gerar acidentes.
O Sindicato vai continuar
realizando ações na defesa
desses postos de trabalho.
Divulgação/Sindicato

O movimento mais recente
do processo de precarização
da aviação civil é a retirada do
mecânico de pista pretendida
pelas empresas do setor. Esta
precarização afeta diretamente
a segurança de voo, causando
insegurança em usuários e
trabalhadores da aviação. Entre
os fatores deste desmonte estão o
setor de Raio-x, terceirizado, que
abriga os Agentes de Proteção
da Aviação Civil (APACs);
a falta de contratações de
aeroviários no setor de Rampa e
de aeronautas, gerando fadiga,
doenças ocupacionais e riscos
à segurança, com a redução do
número de pilotos e comissários

Atenção ex-funcionários da Vasp:
prazo para tratar de ação termina em 15/9
Os trabalhadores que participam da ação movida pelo Sindicato dos
Aeroviários de Porto Alegre contra a Vasp devem comparecer à sede
da entidade (Rua Augusto Severo, 82) até o dia 15 de setembro. Após
esse prazo, não será possível tratar da ação no local, e o processo será
devolvido ao juiz responsável.
É de extrema importância que as pessoas listadas abaixo tragam
consigo os seguintes documentos (originais e cópias) quando visitarem
a sede: RG, CPF, CTPS com as devidas anotações do Contrato de
Trabalho, PIS/PASEP e comprovante de residência.
ANA ROSA NASCIMENTO DA SILVA
ANDERSON WIELICZKO
ATAIDE AVILA DE SOUZA
CARLA DE SOUZA MARTISN
CARLOS ALEXANDRE M PEREIRA
CAROLINE CARVALHO DE CASTRO
CHRISTIANE DE A. PORCELLI
CLAUDIA INOCENCIO
CLAUDIONOR MENDES CARDOSO
CLEBERSON DA SILVA PADILHA
CLEFER FLECH DA ROSA
CRICERIO CORDEIRO
CRISTIANE ALVES MOREIRA
DAVI ELCANO SILVA SANTOS
DENIS EDUARDO M. SOUZA ALVES
DJORGE LUIS DIAS
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
EVANDRO GONÇALVES DA ROSA
FABIANO SANTOS GARRONI
FABRICIO MEIRELLES PARRELLA
FLAVIO BLAUTH
ISADORA FERREIRA COELHO
JOCELAINE SILVEIRA DEBOM
JOICE FRANCISCO DA SILVA

JORGE DA COSTA SANTOS
JULIO ALEXANDRE DORNELES
KAREM CILENE NUNES LEAL
KLEBER SEREJO VARGAS
KRISHNA BORGES LEAL
LISJANE ARNOLDO
LUCELIA ADRIANA DE V. JEZIORNY
LUIS AMÉRICO R. BRASIL
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
LUIZ GERALDO ROSA
MARCELO JULIANO S. DA SILVA
MARCOS AURELIO L. RODRIGUES
MARIA ELIZABETE S. DA ROSA
PAULO TADEU AZEVEDO DROVER
RAQUEL SOUZA WALDOW
RENILTON UBIRATAN S.MARQUES
RHOLMER PHILIPE L DA SILVA
RODRIGO DE OLIVEIRA CASTRO
ROSANGELA SANTOS DOS
SANTOS
VANESSA ESCOSTEGUY PEREIRA
VERA LUCIA SILVA CARVALHO
VINICIUS DA SILVA VARGAS

Recadastramento
é imprescindível
aos sócios
O sistema dos computadores
do Sindicato foi atualizado,
e a entidade precisa da sua
colaboração para a atualização
do cadastro de quem já é
sócio. Os associados devem
comparecer à sede entre os
dias 13 e 16 de setembro com
preenchida.

Plano Petros na
TAP ME
Muitos sócios têm procurado
a diretoria sindical desde o
surgimento da investigação dos
planos de aposentadoria privada
pela Polícia Federal. O Sindicato
já contatou a Petros e a TAP ME
para esclarecimentos, quando
iniciaram-se essas investigações,
e busca nova
reunião com a
empresa para
esclarecer a
situação.

Atenção EDUARDO PEIXOTO DE JESUS, ex-funcionário da Varig: o Sindicato dos Aeroviários de
Porto Alegre solicita o seu comparecimento na sede, com urgência, para tratar de seus créditos.
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