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Conheça seus direitos:  
Sindicato lança nova cartilha  

da CCT 2018/2019

Todo ano, o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
negocia e busca ampliar os 
direitos da categoria. São diversas 
reuniões que acontecem desde 
os primeiros meses do ano e 
se intensificam com o início 
Campanha Salarial. Os diretores 
do Sindicato participam de 
reuniões de preparação, realizam 
seminários de planejamento 
para as negociações, promovem 
assembleias para consultar os 
trabalhadores e somam forças 
com os sindicatos filiados à 
Fentac/CUT para conquistar o 
melhor para os aeroviários.

Porém, todas essas 
negociações e vitórias de nada 
valem se a categoria aeroviária 
não conhecer suas próprias 
conquistas. Pensando nisso, 
o Sindicato produziu a nova 
cartilha da Convenção Coletiva 

em termos de direitos trabalhistas. 
Já para os membros da categoria 
que não se associaram à 
entidade, ela é um convite para 
que ajudem o Sindicato a manter-
se forte. 

“Neste 2019 nós teremos que 
reconquistar tudo que está nessa 
cartilha. Todas negociações 
começam do zero. Temos que 
mostrar nossa força para manter 
nossos direitos e temos que ser 
ainda mais fortes se quisermos 
ampliar essas conquistas”, afirma 
a diretoria do Sindicato. “Leia 
essa cartilha, o conteúdo dessas 
páginas é um direito seu”, pontua 
a entidade.

Para acessar a CCT, basta 
entrar no site da entidade (www.
aeroviarios.org.br) ou pedir um 
exemplar para o representante do 
Sindicato na sua empresa.

de Trabalho 2018/2019. Nesta 
cartilha, é possível encontrar 
todas as cláusulas vigentes 
sobre a categoria aeroviária, 
sendo elas econômicas, como os 
pisos salariais, vale refeição ou 
diárias, ou sociais, como garantia 
de creche e de homologação 
do termo de rescisão. Esta 
última, cláusula de número 29, 
é uma nova vitória da categoria, 
que agora pode exigir que sua 
rescisão de contrato de trabalho 
seja acompanhada pela entidade 
sindical. 

Esta cartilha é também uma 
mensagem do Sindicato para 
todos os aeroviários de Porto 
Alegre. Para os que são sócios, 
ela representa um agradecimento 
em retorno para as contribuições 
dadas pelos trabalhadores, 
englobando tudo que a entidade 
já conquistou e vem conquistando 
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Expediente

Bem-vindo aos anos 70:  
Festa à Fantasia acontece em abril

No dia 6 de abril, a partir das 
19h, o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre promoverá uma 
festa à fantasia com temática 
retrô, totalmente anos 70! Com 
show da banda Keep Rocking, 
que tocará todos os sucessos 
da década, esta festa será uma 
viagem no tempo. 

Na festa, serão vendidas 
bebidas como cerveja, caipirinha, 
refrigerante e água, pastéis de 
sabores variados, e porções 
de batata frita, polenta frita e 
cebola à milanesa. Além disso, 
os aeroviários que vierem para a 
festa caracterizados na temática 
anos 70 já largam na frente 
ganhando um latão de Polar.

Os ingressos para o evento 
custam R$ 20 e podem ser 

adquiridos com os representantes 
do Sindicato nas empresas e 
também na sede da entidade. 

Nesta nova gestão do 
Sindicato, que teve início em 
novembro do ano passado, novas 
atividades serão proporcionadas 

para os aeroviários. Este é um 
dos objetivos da nova diretoria da 
entidade, que vê na diversidade 
de lazer um bom benefício para a 
categoria aeroviária.

Garanta já o seu ingresso!

Almoço dos Aeroviários aposentados 
acontece dia 14 de março

Como já é tradição da entidade, 
o Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre receberá os 
aeroviários aposentados na 
quinta-feira (14) para mais um 
almoço. A ocasião, porém, trata 
de uma realidade diferente. 
Este encontro foi organizado 
pela diretoria sindical para que, 
coletivamente, categoria e 
entidade possam discutir o futuro 
do Sindicato. 

Com uma drástica redução 
na sua receita, dado o massivo 
desligamento de sócios com 
o fechamento da TAP ME, 
a entidade vê no presente o 
momento de discutir os rumos 
que serão tomados pensando nos 
próximos anos. E os aeroviários 
aposentados representam um 
papel importante no traçado 

desse horizonte. Com 
a sua associação 
permanente uma vez 
que aposentados 
enquanto aeroviários, 
esses trabalhadores 
somam juntos uma 
importante parcela dos 
atuais sócios, logo, 
para a entidade, nada 
mais lógico do que 
chamar essas pessoas 
para decidir o futuro do 
Sindicato.

Para comparecer, é 
necessário confirmar 
presença até o dia 12 
de março. Para isso, o 
aposentado pode entrar 
em contato através dos telefones 
(51) 3343-4302, (51) 98114-0594 
ou (51) 98947-6928. 

O ingresso para o almoço custa 
R$ 10, cobrados na hora, pagos 
em dinheiro ou cartão.


