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Assembleia de prestação de contas

Nesta terça-feira (27), o Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre 
convida toda a categoria a participar da assembleia de prestação de 
contas, que tratará das finanças da entidade neste último ano, do 
orçamento deste período e da previsão para 2018. As contas da entidade 
serão apresentadas pela mesa e acompanhadas pelas assessorias de 
contabilidade e jurídica.

A presença de todos os aeroviários e aeroviárias é importantíssima, já 
que esta é uma oportunidade para o trabalhador tirar as suas dúvidas sobre 
a situação financeira da entidade e fazer críticas e sugestões, ajudando a 
decidir coletivamente quais serão as atitudes para o próximo período. Esta 
é uma reunião que oferece para a categoria toda a transparência, um dos 
pontos centrais do Sindicato, que já produziu também um jornal em que 
foram apontadas as ações do primeiro ano de mandato.

Comparecendo, o trabalhador pode tirar as suas próprias conclusões 
sobre a gestão aeroviária, podendo formar sua própria opinião nesta 
conversa com os diretores sindicais. 

Aeroviários e aeroviárias, venham para a assembleia de prestação de 
contas! 

Presença do trabalhador 
é fundamental
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Expediente

A CUT e as demais centrais sindicais brasileiras marcaram para o 
final do mês uma nova Greve Geral de todos os setores da sociedade. 
Os trabalhadores de todo o Brasil estão sofrendo com perda de 
direitos fundamentais, e somente aderindo a essas mobilizações é que 
podemos realizar uma ação direta por mudança.

Uma greve é feita de mobilização de toda a população, sejam 
trabalhadores, aposentados ou estudantes. A greve é pela luta por 
direitos, por conquistas e por respeito. A Greve Geral do dia 30 de 
junho servirá para mostrar que somos capazes de nos organizarmos e 
lutarmos juntos contra as reformas e por eleições diretas já.

30 de junho é dia de 
Greve Geral

A Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) é alvo de uma 
privatização total pretendida pelo 
Governo Michel Temer. Alguns 
aeroportos brasileiros já foram 
privatizados, como o de Porto 
Alegre, mas agora o que está em 
jogo são 56 aeroportos que ainda 
são controlados pela empresa 
estatal. A privatização também 
coloca em posição delicada 
todas aqueles trabalhadores 
que possuem na Infraero o seu 
sustento.

Uma frente parlamentar mista 
foi lançada em nome da soberania 
nacional, nesta quarta-feira (21), 
reunindo sindicalistas, deputados, 
senadores e movimentos sociais. 
O objetivo da frente é defender 
das privatizações empresas 
brasileiras fundamentais como 
a Infraero, os Correios e a 
Petrobrás. É importante que 
os servidores da empresa 
se mobilizem contra essas 
privatizações para que juntos 
possamos reagir.

Infraero pode 
ser privatizada

O inverno começou oficialmente nesta semana, mas muitos 
funcionários da TAP ME em Porto Alegre ainda não receberam 
uniformes adequados para a estação. Alguns ainda só possuem 
bermudas e camisetas de manga curta. Outros itens de segurança, 
como protetores auriculares de concha, também não estão disponíveis.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são exigências da 
empresa, que adverte funcionários que não estiverem utilizando-os. 
Porém, também é obrigação da empresa ter em estoque e fornecer 
todos esses itens de segurança.

O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre pede que a TAP ME 
tenha controle sob seus estoques de equipamentos de segurança e não 
submeta seus trabalhadores ao frio e a risco de estarem desprotegidos 
no ambiente de trabalho. 

Faltam equipamentos 
e uniformes na TAP ME

Atenção 
Aeroviário, 

prepare seu time! 
O Sindicato está 

organizando um torneio 
de futebol para o mês de 
agosto. Os interessados 
e associados à entidade 
devem começar a 
preparar os seus 
times para disputar a 
competição.

Novidades em breve!


