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Após anos de lutas, finalmente o SAESP obteve na última Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), por meio da cláusula 58, sob a mediação do Tribunal Superior do Trabalho-TST-, o direito
de acesso de seus dirigentes às dependências das empresas aéreas, nos intervalos destinados a
alimentação e descanso dos trabalhadores. Com isso, a direção sindical tem comparecido
semanalmente às empresas, de acordo com um calendário de visitas previamente definido,
normalmente no horário das 10h30min às 14h00. Nos casos das visitas noturnas, compreendem
o horário das 21h30 às 00h30.
-Trata-se da “gestão itinerante” do SAESP, que visa o contato direto com os aeroviários, no
sentido de prestarmos contas de nossas ações, coletarmos informações, trocarmos ideias e
realizarmos novas sindicalizações; afirma Mandú, presidente da entidade.
A recepção dos trabalhadores tem sido excelente e a tendência natural será a ampliação das
empresas nacionais e internacionais a serem visitadas rotineiramente, sejam as da aviação
regular, sejam as de táxi aéreo. Semanalmente, a programação de visitas estará disponível no
site: www.aerosp.org.br.
-A proximidade com a base é vital para o desenvolvimento das atividades sindicais,
principalmente nestes tempos de profundas mudanças da legislação trabalhista em detrimento a
consagrados direitos, além da constante ameaça de desemprego, o que é próprio de um país em
crise econômica. Em verdade, temos que defender nossos direitos e ampliar as conquistas”,
pondera Mandú.
O sustentáculo dos trabalhadores está no sindicato, que busca o seu desenvolvimento
baseado nas mensalidades associativas e nas contribuições espontâneas dos aeroviários,
destacando-se que o mais importante é a participação de cada integrante da categoria para a
construção de uma entidade cada vez mais forte.
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Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia: (13) 3494-2741

FILIE-SE AO
SINDICATO. JUNTOS,
SOMOS MAIS FORTES!

SINDICALIZAR A CATEGORIA É A PALAVRA DE ORDEM!
No mês de julho, o SAESP completará 69 anos de lutas e conquistas e continuará fazendo
história no comando da categoria aeroviária, enfrentando os desafios cada vez mais difíceis e
que demandam a renovação de energias, de competência e da correta interpretação dos
anseios e necessidades dos trabalhadores da aviação.
Mais do que nunca o SAESP precisa do apoio dos trabalhadores, mediante a
sindicalização. A mensalidade é de apenas R$ 20,00 (vinte reais) por mês, descontada
diretamente na folha de pagamento das empresas. Em termos de benefícios, o SAESP
disponibiliza para os sócios e seus dependentes, os seguintes serviços: assessoria jurídica na
área trabalhista, atendimento odontológico cobrindo vários procedimentos, colônia de férias,
consultoria previdenciária, salão de eventos, além de convênios diversos com instituições de
ensino, comércio em geral, etc.
Apesar dos benefícios serem importantes, o grande papel do sindicato diz respeito à
representação da categoria em relação às irregularidades nos ambientes de trabalho,
fechamento de acordos para o pagamento de participação nos lucros e/ou resultados das
empresas, fiscalização das condições de segurança e prevenção de acidentes do trabalho e,
principalmente, a celebração de Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho.
Por conta das ações do SAESP é que a categoria aeroviária conta com direitos assegurados
pela Convenção Coletiva de Trabalho, além dos reajustes salariais anuais, tais como: anuênio,
vale refeição/alimentação, diárias, pagamento diferenciado de horas extras, seguro de vida,
jornada máxima de 42 horas de trabalho,, folga agrupada, proteção contra demissão em massa,
creches, prorrogação da licença maternidade, auxílio funeral, etc. Destacam-se também os
casos de garantia de emprego, como: a) gestantes; b) acidentados do trabalho; c) na prestação
de serviço militar; d) nas transferências por iniciativa do empregador; e) suplentes eleitos das
CIPA’S; f) empregados com mais de quinze anos de casa e que estiverem a três anos ou
menos para adquirir o direito à aposentadoria. Estas informações estão detalhadas no site do
SAESP: www.aerosp.org.br.
Temos muito mais a conquistar e precisamos de toda a categoria unida em torno do SAESP.
O primeiro passo é a sindicalização, sempre lembrando que UNIDOS SOMOS FORTES!
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