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Aeroviários no Estado de SP

CONCLUIDA A CAMPANHA SALARIAL
Foi concluída a campanha salarial de 2012, marcada pela grande intransigência patronal em relação
ao reconhecimento e valorização dos profissionais da aviação.
Os patrões tentaram desgastar as negociações, insistindo, durante um longo período, na concessão
de reajustes muitíssimo abaixo da inflação. Após várias rodadas de negociação e muita pressão do
SAESP, foi possível chegar ao seguinte acordo:
REAJUSTE DE 6% PARA AS FAIXAS SALARIAIS ACIMA DOS PISOS
REAJUSTE DE 6% NOS VALORES DAS DIÁRIAS E SEGURO DE VIDA
REAJUSTE DE 8% PARA OS PISOS SALARIAIS
REAJUSTE DE 10% NOS VALORES DA CESTA BÁSICA E VALE REFEIÇÃO
Em relação aos percentuais que haviam sido informados pelas empresas, houve um significativo
avanço, implicando em diferenças conquistadas que variam de 1,5% a 4,5%, conforme tabela
abaixo:
FAIXA SALARIAL

PROPOSTA PATRONAL

CONQUISTA DO SAESP DIFERENÇA CONQUISTADA

R$ 852,32

6,0%

8%

2%

R$ 852,32

R$ 2.999,99

4,5%

6%

1,5%

R$ 3.000,00

R$ 4.999,99

3,0%

6%

3%

R$ 5.000,00

Acima

1,5%

6%

4,5%

Os pisos salariais terão os seguintes valores:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – R$ 920,49
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES – R$ 1.011,61
AGENTE DE PROTEÇÃO – R$ 1.049,32
OPERADOR DE EQUIPAMENTO – R$ 1.080,00
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE – R$ 1.471,86
Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia:
(13) 3494-2741
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:
info@aerosp.org.br

Site:
www.aerosp.org.br

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

A SUA CONTRIBUIÇÃO FARÁ O SINDICATO MAIS FORTE
Concluída a campanha salarial, chegou o momento do apoio dos trabalhadores ao fortalecimento da
entidade sindical, mediante a contribuição assistencial. O SAESP entende que a contribuição
assistencial, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e aprovada pela categoria aeroviária,
em assembleia geral, é extremamente democrática, pois é estabelecida pelos próprios
trabalhadores, inclusive o seu percentual de recolhimento, fazendo parte integrante da Convenção
Coletiva de Trabalho. No caso do SAESP, a contribuição assistencial foi de 2% do salário dos
aeroviários.
Por exemplo, para quem recebe um salário de R$ 1.000,00, a contribuição assistencial será de
R$ 20,00.
Tratando-se de uma contribuição facultativa, ou seja, dependente da não oposição formal de cada
trabalhador, a contribuição assistencial pode ser interpretada como uma ação de cidadania dos
trabalhadores, pois os recursos dela provenientes são canalizados para o custeio das várias
despesas que o sindicato tem para prover a sua estrutura (funcionários, advogados, dentistas,
serviços de comunicação e imprensa, informática; além da manutenção predial da sede social,
subsede, colônia de férias, etc.).
No caso específico de São Carlos, o SAESP promoverá a eleição do delegado sindical e implantará
a subsede, disponibilizando toda gama de serviços para os aeroviários locais. Trata-se de uma
aspiração de todos os trabalhadores e de uma necessidade do sindicato em ter ações próximas aos
seus representados. A concretização deste objetivo exigirá investimentos financeiros do SAESP, que
contará, para fazer frente aos novos desafios, com a colaboração dos aeroviários de São Carlos,
mediante a anuência do recolhimento da contribuição assistencial e, principalmente, com a filiação
do maior número de associados.

VOCÊ QUER FORTALECER O SEU SINDICATO ?
Então reflita antes de entregar a sua carta de oposição ao desconto da contribuição assistencial.
Sindicalismo é parte essencial do exercício da cidadania. Os sindicatos refletem o perfil das
categorias profissionais que representam. Categorias profissionais participativas e determinadas,
são respeitadas. É o caso do SAESP que, graças à grande maioria de seus representados, é uma
entidade consolidada no sindicalismo brasileiro, com seus 63 anos de lutas e conquistas.

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO
É CIDADÃO RESPEITADO!
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