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PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE
JUSTIÇA DETERMINA PERÍCIA NA SWISSPORT
Em audiência realizada no dia 20.08.2013, na 76ª Vara do Trabalho de São Paulo, o SAESP 
representado por seu diretor jurídico Marcos Alves de Souza; obteve uma importante vitória, 
que foi a determinação, pelo poder judiciário, da realização de perícia para averiguar a 
existência ou não das condições periculosas e insalubres no ambiente laboral da               
SWISSPORT, no aeroporto de Congonhas.

Foi nomeado o perito Rodrigo Moro, que terá o prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco 
dias) para entregar o respectivo laudo, contados da ciência da nomeação. O perito deverá 
indicar nos autos, a data e horário da realização da perícia, para que haja o                         
acompanhamento das partes (SAESP e SWISSPORT) ou comprovar tê-las cientificado por 
qualquer outro meio hábil.

O SAESP acompanhará cada passo dos trabalhos técnicos desta perícia, pois se trata de um 
momento importantíssimo para os trabalhadores da SWISSPORT.

A expectativa é a melhor possível, pois trabalhadores de outras empresas que                        
desempenham suas atividades nos mesmos locais de trabalho dos profissionais da          
SWISSPORT, já tiveram os seus direitos reconhecidos e materializados pelo pagamento dos 
respectivos adicionais, conforme os casos de enquadramento.

O SAESP informará cada passo que for dado rumo a esta importante conquista e conclama 
todos os funcionários da SWISSPORT a estarem atentos a todos os movimentos da             
empresa, sempre mantendo contato direto com o sindicato. Esta luta é de todos os               
aeroviários!

RUMO AOS ADICIONAIS!

FILIE-SE AO 
SINDICATO. JUNTOS, 

SOMOS MAIS FORTES!

Contate-nos:

São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
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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!


