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SAESP EVOLUI NEGOCIAÇÕES COM SWISSPORT
 Após a paralisação por conta do DIA NACIONAL DE LUTAS, o SAESP teve, por meio de 
seu presidente Mandú, do vice-presidente Gilmar e do representante da Força Sindical-Regional 
de Campinas, Carlos Ferreira; reunião com o responsável pela Área de Recursos Humanos da 
empresa, Sr. Reginaldo Costa, acompanhado da advogada da empresa, Dra. Samantha 
Maguetta, que se manifestou da seguinte forma:

INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS
 Como solução emergencial, a empresa ficou de estudar a implantação de banheiros    
químicos, tendo o sindicato fixado que esta alternativa deverá ser em caráter provisório; e que 
ambas as partes deverão empenhar-se para a solução definitiva, interagindo com a Aeroportos 
Brasil.

ASSÉDIO MORAL
 A empresa alega não reconhecer tais práticas, mas prontificou-se a averiguar melhor a 
questão para corrigir eventuais ocorrências.

ENQUADRAMENTO DE FUNÇÕES
 A empresa informou que está trabalhando no Plano de Cargos e Salários, que estará 
pronto no segundo semestre de 2014. Enquanto isto, irá levantar questões pontuais, com a   
finalidade de ir efetivando o enquadramento de funções.

PROBLEMAS COM A ESTEIRA
 Acerca dos problemas ocasionados pela altura da esteira, a empresa se prontificou a     
conduzir o assunto por meio do setor de engenharia e segurança do trabalho.

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
 A empresa aguardará a decisão judicial.

PRÊMIO ASSIDUIDADE E PPR
 A empresa se compromete a evoluir negociações.

 Todos os itens discutidos na reunião serão tratados e evoluídos no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, sendo que as partes tornarão a ter nova reunião, tendo como pauta a apresentação 
das respectivas soluções, para estes e outros problemas que já vem sendo debatidos, citando 
como exemplo a questão da regularização dos erros nos contracheques dos funcionários.


