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SAESP PARTICIPOU DO DIA NACIONAL DE LUTAS!

Cumprindo a sua histórica tradição de participar de todas as lutas da classe trabalhadora brasileira, 
o SAESP esteve presente no dia nacional de lutas, convocado por todas as centrais sindicais,       
conclamando a categoria aeroviária ao engajamento nas reivindicações gerais e específicas tais 
como: exigência dos pagamentos dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, combate ao 
assédio moral e o registro de apoio e solidariedade aos aposentados e pensionistas do AEROS e 
AERUS.
É sempre bom lembrar que estamos no início dos grandes eventos que ocorrerão no Brasil, a 
começar da 38ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre os dias 23 e 28 de julho, no 
Rio de Janeiro. Outros eventos acontecerão, como a Copa do Mundo, que trará um enorme fluxo de 
turistas, intensificando, ainda mais, a procura pelas viagens aéreas. A movimentação do lado 
paronal tem sido intensa, principalmente em relação a investimentos, tais como aquisição de          
empresas, encomenda de novas aeronaves, compra de novos equipamentos, etc. O problema é que 
quando o assunto é remunerar condignamente os trabalhadores, as empresas sempre vêm com a   
conversa mole de que estão em crise. É preciso mudar o disco, pois passou da hora dos aeroviários 
serem reconhecidos pela forma altamente profissional com que desempenham as suas atividades. 
Queremos melhores salários e condições dignas de trabalho!
O sindicato está fazendo a sua parte! Venha conosco, pois juntos seremos fortes!
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GOL: PERICULOSIDADE TERÁ NOVA AUDIÊNCIA

TAM: SAESP CONVOCA REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS

PERICULOSIDADE NA SWISSPORT

Governo e dono da Azul querem comprar TAP e JetBlue

Cumprindo a sua histórica tradição de participar de todas as lutas da classe trabalhadora brasileira, 
o SAESP esteve presente no dia nacional de lutas, convocado por todas as centrais sindicais,       
conclamando a categoria aeroviária ao engajamento nas reivindicações gerais e específicas tais 
como: exigência dos pagamentos dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, combate ao 
assédio moral e o registro de apoio e solidariedade aos aposentados e pensionistas do AEROS e 
AERUS.
É sempre bom lembrar que estamos no início dos grandes eventos que ocorrerão no Brasil, a 
começar da 38ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá entre os dias 23 e 28 de julho, no 
Rio de Janeiro. Outros eventos acontecerão, como a Copa do Mundo, que trará um enorme fluxo de 
turistas, intensificando, ainda mais, a procura pelas viagens aéreas. A movimentação do lado 
paronal tem sido intensa, principalmente em relação a investimentos, tais como aquisição de          
empresas, encomenda de novas aeronaves, compra de novos equipamentos, etc. O problema é que 
quando o assunto é remunerar condignamente os trabalhadores, as empresas sempre vêm com a   
conversa mole de que estão em crise. É preciso mudar o disco, pois passou da hora dos aeroviários 
serem reconhecidos pela forma altamente profissional com que desempenham as suas atividades. 
Queremos melhores salários e condições dignas de trabalho!
O sindicato está fazendo a sua parte! Venha conosco, pois juntos seremos fortes!

Foi realizada a primeira audiência da ação movida pelo SAESP contra a VRG LINHAS AÉREAS S/A, 
no dia 02 de julho de 2013, na 18ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital, sob a presidência do 
Exmo. Juiz Fabiano de Almeida, relativa ao processo 0001122-61.2013.5.02.0018; sem que         
houvesse uma proposta de acordo por parte da empresa.

Uma nova audiência foi marcada para o dia 02.08.2013, às 15h11min.

O Departamento Jurídico do SAESP tem encontrado algumas dificuldades em convencer a juíza   
titular da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital, Dra. Lívia do Carmo Motta Schmidt, em       
designar uma audiência, que, até o momento, entende que os trabalhadores prejudicados devam 
propor ação própria ou então que o sindicato deva propor uma ação coletiva para os não                 
beneficiados pelo pagamento do adicional de periculosidade. O que tem prejudicado o bom              
seqüenciamento dos entendimentos é a artimanha da TAM que, num passe de mágica, trocou a 
nomenclatura das funções, visando tumultuar os termos acordados anteriormente; pretendendo, 
com isso, ocultar as reais atividades desempenhadas por seus funcionários.

O entendimento do SAESP é que está ocorrendo um efetivo descumprimento do acordo e o           
Departamento Jurídico da entidade está estudando a melhor alternativa para sensibilizar o judiciário 
trabalhista. Para que a alternativa possa ser melhor avaliada, torna-se necessário uma reunião com 
os trabalhadores afetados pelo descumprimento do acordo pela TAM; definindo a realização de uma 
REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS, PARA O PRÓXIMO DIA 17.07.2013, ÀS 7h00 (SETE 
HORAS DA MANHÃ), NA SEDE DO SINDICATO.

O Departamento Jurídico do SAESP já tem pronta a ação coletiva, reivindicando o pagamento do 
adicional de periculosidade ou insalubridade pela Swissport. É importante esclarecer que a            
conquista do adicional de periculosidade fará com que a empresa aumente em 30% os salários dos 
funcionários que atuam em áreas de elevado risco, como é o caso dos profissionais que                     
desempenham as atividades na pista dos aeroportos. Assim que houver a designação da data da 
audiência, o SAESP estará informando os trabalhadores.

Segundo notícias veiculadas na imprensa, o empresário David Neeleman, dono da Azul, está 
criando um fundo de investimento para comprar a TAP e a JetBlue, que ele fundou. A ideia, no futuro, 
é integrar as três empresas, formando uma superaérea nacional com rotas para Europa, África e 
EUA. Por razões estratégicas, o governo federal decidiu participar do negócio como sócio via 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O investimento total será          
inicialmente de US$ 3,2 bilhões, valor que deve dobrar.  A companhia portuguesa deverá custar US$ 
1,5 bilhão (valor da dívida); enquanto que a JetBlue está avaliada em US$ 1,7 bilhão. 


