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CASO RCM
ASSEMBLEIA DECIDE PELA GREVE

As assembléias realizadas no dia 16.08.2013, no aeroporto de Viracopos em          
Campinas, deliberaram pela decretação de GREVE para o dia 30.08.2013, tendo como 
motivo a exigência do pagamento das verbas rescisórias para os ex-funcionários da 
RCM, cuja maior parte atualmente está trabalhando para a COSMO, prestadora de 
serviços para a AEROPORTOS BRASIL, empresa privada contratada pela 
INFRAERO.

A decisão judicial de primeira instância foi totalmente favorável aos ex-funcionários da 
RCM. Contudo, a empresa e a INFRAERO, que é devedora solidária, recorreram da 
decisão, querendo empurrar com a barriga o pagamento a que tem direito os               
trabalhadores demitidos.

O SAESP tem procurado, de todas as formas, sensibilizar as empresas envolvidas na 
questão, a assumirem as responsabilidades legais em relação aos ex-funcionários da 
RCM que, além de terem sido demitidos em massa, ficaram sem o recebimento das 
respectivas verbas rescisórias.

Como saco vazio não para em pé e não dá pra ficar no meio de um jogo de         
empurra-empurra, o SAESP não teve alternativa senão expor a situação aos               
trabalhadores, indicando as alternativas possíveis, dentre as quais a GREVE, como 
última forma para fazer com que as empresas cumpram as suas obrigações.

O edital de convocação para a greve foi elaborado e publicado de acordo com as        
exigências legais, sendo que até o dia marcado para o início da GREVE, o SAESP 
espera que as empresas se sensibilizem e paguem os direitos dos trabalhadores. Para 
este momento, cumpre ao sindicato levar avante a decisão dos trabalhadores, ficando 
desde já todos convocados:

GREVE
30.08.2013
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30 de AGOSTO
CENTRAIS PROMOVEM DIA

NACIONAL DE PARALISAÇÃO
As Centrais Sindicais convocam os trabalhadores para o dia nacional de paralisação em 30 de 
agosto, no caso do governo federal se recusar a sentar à mesa para negociar a Pauta                
Trabalhista, que contempla os seguintes itens: fim do fator previdenciário; jornada de 40 horas 
semanais, sem redução salarial; fim do projeto de lei 4330 – que amplia a terceirização-; reajuste 
digno para os aposentados; mais investimentos em saúde, educação e segurança; reforma 
agrária; fim dos leilões do petróleo e igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

No que diz respeito à questão aeroviária, o SAESP agrega as reivindicações específicas, quais 
sejam: reestruturação do setor de transporte aéreo, imediato pagamento dos adicionais de 
insalubridade/periculosidade, melhores salários e condições de trabalho, fim do assédio moral, 
pela suspensão das demissões em massa na TAM e pelos direitos dos aposentados e pensionis-
tas do AERUS E AEROS.

A decisão do movimento sindical de realizar uma paralisação nacional foi tomada em             
decorrência da posição da presidente Dilma Rousseff, que não tem negociado as reivindicações 
com os representantes dos trabalhadores.

Questões fundamentais como mudanças na política econômica que promovam o crescimento e 
a valorização do trabalho, não receberam, até agora, a atenção da presidente; continuando    
paradas no Congresso Nacional. Cobra-se mais agilidade nas respostas às Centrais.

Para pressionar o governo e os políticos, os trabalhadores brasileiros devem aderir ao            
movimento, cruzar os braços e protestar nas ruas para exigir a retomada das negociações.

ANOTE NA SUA AGENDA:

30 DE AGOSTO

DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO!


