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ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA TAM
SAESP CONVOCA ASSEMBLEIA DE ESCLARECIMENTOS
Tendo em vista uma série de problemas decorrentes de ações tomadas pela TAM, que confundiram as
nomenclaturas das funções abrangidas pelo acordo firmado na 30ª Vara do Trabalho de São Paulo-Capital;
o SAESP convoca os companheiros da MANUTENÇÃO NOTURNA, CHECK-IN, PÁTIO E PISTA,
RAMPA, LÍDERES DE MANUTENÇÃO, RAMPA E PROVEDORIA, para assembleia de esclarecimentos
a ser realizada no dia 15.05.2013, às 7h00 (SETE HORAS DA MANHÃ), na sede do sindicato, situada
na Avenida Washington Luiz, 6979.
Para que os companheiros possam previamente se situar acerca das ações que o SAESP tem tomado, é
necessário reportar à reunião realizada em 09.05.2013, às 2h00 (DUAS HORAS DA MANHÃ), que contou
com a presença dos diretores do SAESP e os funcionários da manutenção noturna, oportunidade em que foi
constatada a existência de duas listagens, uma constando a relação dos funcionários com direito ao
recebimento retroativo a 21 meses, do adicional; e outra listagem relacionando os funcionários excluídos do
recebimento do adicional de periculosidade, em qualquer circunstância. Destaca-se que o SAESP só ficou
sabendo da existência das duas listagens por meio dos funcionários que participaram da reunião.
Esta prática da TAM ocasionou um descontentamento generalizado. Lamentavelmente, a empresa tratou de
remanejar as nomenclaturas de funções, causando uma enorme confusão. O mesmo fato está ocorrendo em
relação aos responsáveis pelo despacho de pista, agentes de aeroporto e outras funções enquadradas nas
áreas de risco. Tal prática está acarretando prejuízo aos funcionários. Alguns que receberam o adicional de
30%, foram excluídos do recebimento do pagamento retroativo. Outros nada receberam...
É fundamental destacar que na ata de audiência do dia 03.03.2013, presidida pela juíza da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo-Capital, consta o que segue: ...”a nomenclatura das funções não é condição
determinante para que o aeroviário trabalhe em condições de periculosidade, exatamente por isso é
imprescindível a juntada da relação dos empregados incluídos, para que se possa delimitar quais são os
beneficiários do acordo...”.
A TAM foi previamente informada pelo SAESP, através de e-mail datado de 24.04.2013, dos procedimentos
relacionados à área de risco dos hangares.
É importante destacar, até por equiparação de direitos, o caso dos funcionários da “concorrente ao lado”, que
trabalham nos mesmos equipamentos, com as mesmas atribuições e funções; e que recebem o adicional de
periculosidade. No dia 10.05.2013, o SAESP teve reunião com a representante da TAM, para quem foram
expostas todas as pendências existentes quanto ao pagamento do adicional de periculosidade. O SAESP
propôs à TAM que a empresa reveja a sua posição de pagamento retroativo e adicional de 30% a quem de
direito. Caso contrário, o presidente do sindicato, Mandú, deixou claro que irá à juíza da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo- Capital, para esclarecer todas as irregularidades para que, com urgência, o poder
judiciário intervenha e acabe com a confusão provocada pela TAM, de forma a garantir os direitos de todos
os funcionários que atuam nas áreas de risco,
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SAESP ACIONA GOL VISANDO
PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
O SAESP, na qualidade de substituto processual da categoria aeroviária, ingressou com reclamação
trabalhista contra a VRG Linhas Aéreas S/A, incorporadora da GOL Linhas Aéreas S/A, pleiteando o
pagamentos dos adicionais de periculosidade/insalubridade para todos os funcionários cujos
cargos/funções contemplam atividades enquadradas na legislação que trata da matéria.
Na reclamação movida pelo SAESP, foi solicitada a realização de perícia para apuração dos
adicionais de periculosidade/insalubridade, com o acompanhamento e vistoria pelo sindicato. O
pleito do SAESP é de que os respectivos pagamentos sejam efetuados com retroatividade aos
últimos cinco anos, anteriores à data de distribuição da ação.
Para que os companheiros que trabalham na GOL, possam ter maiores informações acerca do teor
da reclamação trabalhista e também para que tenham conhecimento da relação dos cargos e
funções abrangidas pela ação e ainda os locais apontados para a realização de perícia, O SAESP
REALIZARÁ UMA ASSEMBLEIA DE ESCLARECIMENTOS NO PRÓXIMO DIA 16.05.2013, ÀS
7h00 (SETE HORAS DA MANHÃ).

PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE NA SWISSPORT
Visando bem informar sobre as providências que tem sido tomadas para avançar na luta pelo
pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade para os trabalhadores da SWISSPORT,
o SAESP promoverá ASSEMBLEIAS DE ESCLARECIMENTOS NO DIA 23.05.2013, nos
seguintes horários:
. Para os companheiros que trabalham no turno da manhã: das 11h às 12h30min;
. Para os companheiros que trabalham no turno da tarde: das 9h30min às 11h;
. Para os companheiros que trabalham no turno da noite: das 15h às 16h30min.

TAM SÃO CARLOS NA ORDEM DO DIA
Os companheiros que trabalham na TAM MRO em São Carlos têm enfrentado os mesmos
problemas dos empregados da empresa que atuam em Congonhas, envolvendo o pagamento do
adicional de periculosidade. A direção do SAESP tem sido informada permanentemente pelo
delegado sindical, Nelson José de Matos.
Como se trata de um caso comum aos companheiros da TAM, o SAESP está conduzindo as
respectivas soluções de maneira uniforme, atento às peculiaridades existentes. Também será
realizada uma ASSEMBLEIA DE ESCLARECIMENTOS, em data a ser definida brevemente. Na
próxima semana os diretores do SAESP estarão presentes na TAM MRO para conversarem
diretamente com todos os companheiros.
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