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A SUA CONTRIBUIÇÃO FARÁ O SINDICATO MAIS FORTE
A Contribuição Assistencial é fixada pela Assembléia dos trabalhadores e prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho.
No caso dos aeroviários, está prevista na cláusula 53 da Convenção Coletiva de Trabalho e
corresponde a importância de 2% do salário do mês de janeiro de 2013.
Por exemplo, para quem recebe um salário de R$ 1.000,00, a contribuição assistencial será de
R$ 20,00.
Trata-se de uma contribuição muito importante para o sindicato, pois se destina à manutenção de
uma série de serviços prestados para a categoria aeroviária, como o jurídico, odontológico, colônia
de férias, imprensa; além da destinação para a manutenção da sede social.
Trata-se de uma modesta contribuição que é canalizada para o fortalecimento de toda categoria
profissional, para fazer frente às necessidades cotidianas para o enfrentamento das demandas de
todos os trabalhadores.
O sindicalismo é construído pela participação dos trabalhadores, pela sua disposição de lutar por
seus direitos e ampliar suas conquistas. Não fosse a atuação do sindicato, os patrões tratariam de
impor condições precárias de remuneração e de condições de trabalho.

Você quer fortalecer o seu Sindicato?
Então, reflita antes de entregar a sua carta de oposição ao desconto da contribuição assistencial.
Aproveite, também, para refletir se não está na hora de associar-se e fortalecer a sua entidade de
classe.
Sindicato forte se faz com a consciência firme de todos os trabalhadores e pleno exercício da
cidadania. Faça a sua parte, contribua e participe!
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