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34 anos ao lado  
do trabalhador aeroviário:  

venha comemorar conosco!

Está marcado! Salve a data 
no teu calendário! O aniversário 
de 34 anos do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
será comemorado no próximo 
1° de junho, às 19h. 

Esta é uma das tradições 
mais duradouras da entidade que 
representa o aeroviário gaúcho, 
fazendo parte do calendário da 
categoria a muitos anos.  
Em 2019, não será diferente.  
O Sindicato volta a abrir suas 
portas para essa festa que é tão 
querida pelos aeroviários. Os 
convites para o aniversário 
custarão R$ 20 e estarão 
disponíveis já nas próximas 
semanas com os representantes 
sindicais nas empresas 
aeroviárias que operam no 
Salgado Filho assim como na 
sede do Sindicato. Como sempre, 
os ingressos são limitados.

Mesmo antes da divulgação de 
mais detalhes sobre o aniversário, 
a entidade já adianta para  
a categoria que “nesse novo 
período que vive o Sindicato, fase 
de nova realidade financeira e de 
estrutura, nós estamos mudando  
e aliando o que já deu certo  
e faz parte da nossa tradição com 
novidades, e nossa festa também 
se organizará nesse sentido.” 

O Sindicato também reforça 
que o apoio da categoria 
neste aniversário de 34 anos é 
fundamental, já que este 2019 
está sendo marcado por uma 
transição em que a categoria 
instalada no Salgado Filho passa 
a ser a responsável por ditar 
quais serão os rumos da entidade 
no próximo período. “Venha nos 
apoiar, faça parte e participe tanto 
das festas quanto das decisões 
sobre os rumos do Sindicato! 

Quando será  
a festa?
Sábado,  

1° de junho

E qual o horário?
19h

Onde 
acontecerá?

Na sede  
(Rua Augusto 

Severo, 82)
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Expediente

Swissport prepara proposta  
de acordo sobre processos coletivos

Na última semana, um 
advogado representante da 
empresa Swissport procurou 
os diretores do Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
para, em reunião, tratar sobre 
um possível acordo envolvendo 
os processos coletivos liderados 
pela entidade em nome dos 
trabalhadores.

A posição da entidade sindical 
frente a possibilidade de acordos 

é sempre a mesma. Segundo a 
direção do Sindicato, a postura 
é sempre de ouvir propostas, 
estabelecendo assim uma 
abertura para que o diálogo 
possa acontecer. Para os 
diretores sindicais, este é o papel 
da entidade nestas situações, 
“devemos intermediar o diálogo 
entre trabalhadores e empresa, 
mas no fim das contas, a decisão 
é somente da categoria. É a 

CCM Advogados Associados promove evento 
sobre Reforma da Previdência

Na próxima terça-feira (30) o 
escritório de advocacia Camargo 
Catita Maineri Advogados 
Associados (CCM) promove a 
o evento “Previdência Social: 
Impactos da Reforma, Previdência 
Complementar e Educação 
Financeira para a Aposentadoria”. 
A palestra, que tratará dos 
impactos da Reforma e sobre 
alternativas como previdência 
complementar e educação 
financeira.

Para participar do evento, 
que acontece no mesmo prédio 

onde localiza-se o escritório (Av. 
Praia de Belas, 1212/Auditório) 
é necessário inscrever-se 
antecipadamente através do site 
ccm.adv.br. 

A advogada previdenciária 
Liliam Fanfa, que atende os 
aeroviários na sede do Sindicato 
todas as quartas-feiras a partir 
das 16h, participará do evento. 
A consultora financeira Camila 
Bavaresco, o presidente da 
Associação Nacional dos 
Beneficiários Reg e Replan 
(Anberr) Evandro Agnoletto e o 

atuário e perito judicial Carlos 
Radanovitsck também participarão 
do evento.

O Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre considera quaisquer 
meios de adquirir informações 
confiáveis sobre a Reforma da 
Previdência muito válidos, e 
uma palestra com os advogados 
capacitados do CCM deverá 
agregar muito ao trabalhador. A 
entidade também prepara para 
as próximas semanas materiais 
que buscarão informar a categoria 
sobre os perigos desta Reforma.

Trabalhadores da Avianca receberão 
atendimento em plantão jurídico

consulta que faremos com os 
trabalhadores que irá responder 
essa proposição”, afirmam. 

Apesar da primeira iniciativa da 
Swissport, nenhuma proposta de 
acordo concreta foi apresentada. 
O Sindicato afirma que, ao 
receber qualquer documento 
que contenha uma proposição 
oficial, os trabalhadores serão 
convocados para opinar sobre a 
possibilidade do acordo.

Na próxima terça-feira (30), os 
aeroviários da Avianca poderão 
esclarecer suas dúvidas junto a 
um plantão jurídico mobilizado 
pelo Sindicato dos Aeroviários de 
Porto Alegre dentro do aeroporto 
Salgado Filho. Das 15h30 até 
as 17h, a advogada Dra. Renata 
Chalegre, do escritório Camargo 

Catita Maineri Advogados 
Associados (CCM), atenderá na 
sala do Sindicato, no segundo 
piso do Terminal 2. O atendimento 
acontecerá em formato de 
reunião, possibilitando assim que 
dúvidas coletivas e individuais 
sejam esclarecidas de uma forma 
mais direta, como um bate-papo. 

O Sindicato alerta todos os 
trabalhadores da empresa para a 
atenção que o momento requer, 
e ainda afirma que “nós temos 
muita experiência em situações 
como esta, já passamos por isso, 
e sabemos que é necessário 
extrema atenção e cuidado em um 
momento delicado como este”. 


