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Aeroviários no Estado de SP

SAESP COMPARECE À 7ª MARCHA EM BRASÍLIA
O SAESP esteve presente na 7ª Marcha por Desenvolvimento, Cidadania e Valorização do
Trabalho, realizada em Brasília no dia 6 de março. A manifestação foi convocada pelas centrais
sindicais e entidades dos movimentos sociais e contou com a participação estimada de 50.000
trabalhadores. O objetivo da Marcha foi apresentar aos Três Poderes – Governo, Congresso
Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) uma pauta de reivindicações com 12 itens, entre os
quais o fim do fator previdenciário, a jornada de 40 horas semanais sem redução salarial e a política
de valorização dos aposentados.

SAESP REUNIU-SE COM A TAM
A diretoria do SAESP esteve reunida com o Gerente de Relações Sindicais, Trabalhistas e
Benefícios da TAM, Sr. Júlio Oliveira, tendo como pauta os seguintes assuntos:
a) Programa de Participação nos Resultados – PPR -: no mês de março haverá o fechamento da
apuração dos resultados financeiros do último trimestre de 2012, para a aferição do percentual a ser
destinado aos funcionários.
b) Foram acertados os detalhes para a realização da eleição do delegado do SAESP na unidade de
manutenção da TAM, no município de São Carlos.
c) Em relação ao acordo para o pagamento do adicional de periculosidade aos trabalhadores
enquadrados nestas condições, a TAM, assim como o SAESP, está no aguardo da homologação
pela 30ª Vara Trabalhista e Procuradoria do Trabalho.
d) Acerca da reestruturação da empresa, o representante da TAM informou que não impactará na
demissão de aeroviários que atuam na base de representação do SAESP.

NEGOCIAÇÕES COM A GOL
O SAESP, atento aos direitos dos funcionários da GOL, vem se reunindo com a direção da empresa,
para tratar da reivindicação dos funcionários que trabalham na limpeza interna e externa de
aeronaves, quanto à jornada reduzida noturna.
Estão evoluindo as conversações relacionadas ao pagamento de adicional de periculosidade para
os funcionários que tem este direito. À medida que houver um aprofundamento das negociações, o
SAESP tratará de informar e convocar os trabalhadores para uma reunião de esclarecimentos.
O SAESP informa que o acordo de banco de horas findou em 31.12.2012
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SAESP FECHA ACORDO COLETIVO COM A DELTA AIR LINES
O SAESP assinou acordo coletivo de trabalho com a Delta Air Lines, para concessão de
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR.
A empresa pagou, em fevereiro último, aos empregados abrangidos pelo acordo, o montante de
6,67% dos ganhos anuais brutos recebidos por empregados durante o ano de 2012.
A minuta integral do acordo estará disponível no site do SAESP, após a homologação.

HELIBRÁS: REAJUSTE DE 8,35%
O SAESP fechou acordo coletivo de trabalho com a HELIBRÁS - Helicópteros do Brasil S/A -,
conquistando para os aeroviários da empresa, o reajuste salarial de 8,35%, retroativo a 1 de
dezembro de 2012.
O reajuste da cesta básica, também retroativo, será de 7,34%, resultando no valor de R$ 514,24.
Para o vale-refeição, o reajuste conquistado foi de 6% e o valor passará a ser de R$ 23,32 por
refeição/dia, a ser aplicado com efeito retroativo ao mês de dezembro/2012.
Foi eleito delegado sindical o companheiro Marcos Paulo Noronha, a quem o SAESP parabeniza.
A minuta integral do acordo estará disponível no site do SAESP, após a homologação.

FIRMADO ACORDO DE BANCO DE HORAS COM A HELIPARK
O acordo firmado pelo SAESP dá a opção aos trabalhadores de aceitarem ou não a compensação
do limite de 40 horas semestrais. O acordo coletivo foi assinado em 15.02.2013 e terá validade de
um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.
A minuta completa do acordo estará disponível no site do SAESP, após a homologação.

SAI O ACORDO DE PPR COM A TAM EXECUTIVA E TÁXI AÉREO
O SAESP assinou o acordo referente ao Programa de Participação nos Resultados, referente ao
período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.
A estimativa, segundo a empresa, é que os funcionários recebam, a título de PPR, a importância
correspondente a 80% do salário base, em uma única parcela até 30 de abril de 2013.
A minuta completa do acordo estará disponível no site do SAESP, após a homologação.
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