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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria do Sindicato dos Aeroviários no Estado de São Paulo, por seu presidente, Reginaldo Alves
de Souza (Mandú), no cumprimento do Estatuto Social, em seus artigos 16, 18 “a”, 28 “f” e artigos 100, 101
e 102, convoca todos os aeroviários associados para a assembleia que será realizada no dia 21/06/2018
com início à 00h01min e término às 23h59min; ou ainda, nos termos do artigo 101, parágrafo 1º, no dia
03/07/2018 em caráter itinerante nas portarias das companhias aéreas, com início à 00h01min e término
às 23h59min, para discussão e votação de autorização para alienação de bens imóveis do ativo da
entidade.

JUSTIFICATIVA
A Reforma Trabalhista trouxe grandes alterações na CLT, impactando, inclusive, na controversa
extinção da Contribuição Sindical, responsável pelo custeio, em grande parte, das entidades classistas
brasileiras, cujas estruturas administrativas e assistenciais sofreram um forte baque.
Diante deste novo cenário, a projeção, daqui para frente, é de que os sindicatos, de uma forma ampla,
tenham que se adequar à nova realidade, reduzindo custos e buscando formas de ampliação da receita,
principalmente com a ampliação do quadro associativo e, consequentemente, com fontes decorrentes das
mensalidades.
O atual (des) governo brasileiro, com a extinção da contribuição sindical, visou o desmantelamento
dos sindicatos, com o propósito de extirpar as resistências ao soterramento dos direitos trabalhistas.
Diante de um cenário desafiador, cabe considerar a velha máxima de que “é preferível ceder o anel
para não perder os dedos”, pois precisamos sobreviver com dignidade e a força necessária para bem
representarmos a categoria aeroviária, cuja manifestação de vontade será sempre soberana, na perfeita
expressão da democracia.
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