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EDIÇÃO ESPECIAL
PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE

 Como a TAM não cumpriu plenamente os termos acordados com o SAESP para o pagamento dos 
adicionais de periculosidade/insalubridade, contemplando algumas funções e deixando outras de fora; o 
sindicato ingressará com uma ação coletiva, visando o pagamento para os funcionários enquadrados nestas 
condições:

- Tem o direito, mas nada receberam;

- Tem o direito, mas receberam o adicional sem retroatividade;

- Tem o direito, mas receberam apenas o valor retroativo;

- Tem o direito, mas receberam parcialmente os valores devidos pela empresa.

 Para todos os casos, inclusive para aqueles que receberam corretamente os valores, o SAESP 
demandará judicialmente a TAM, visando também o pagamento retroativo dos últimos cinco anos. Para 
aqueles funcionários que já receberam o retroativo equivalente aos últimos 21 meses, reivindica-se a         
conseqüente compensação. Para os demais casos, o pleito corresponde ao pagamento retroativo de 60 
meses.

 Para que a peça jurídica contemple de forma precisa todos os casos, o SAESP solicita que os          
empregados da TAM que trabalham no planejamento, AOG, provedoria, elétrica, soldagem, serralheria, 
usinagem, ferramentaria, check-in e outros setores que não foram contemplados pelo acordo de 
insalubridade/periculosidade; descrevam as suas funções e tragam a relação, com a máxima URGÊNCIA, 
para que a Área Jurídica do sindicato prepare a petição inicial. Para que não haja necessidade de que todos 
os funcionários de cada setor compareçam, a entrega do relatório poderá ser efetuada por um representante 
de cada agrupamento de funções.

 Para os trabalhadores cujas funções foram contempladas plenamente pelo acordo anterior, não 
haverá necessidade de novos relatórios, pois o SAESP já dispõe das informações necessárias para a ação 
coletiva.

 Os funcionários de São Carlos também não precisarão apresentar os relatórios de funções, pois o 
delegado do sindicato, Nelson, trará as informações, na próxima semana, pessoalmente ao sindicato.

TAM: UMA NOVA AÇÃO COLETIVA
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 Como a TAM não cumpriu plenamente os termos acordados com o SAESP para o pagamento dos 
adicionais de periculosidade/insalubridade, contemplando algumas funções e deixando outras de fora; o 
sindicato ingressará com uma ação coletiva, visando o pagamento para os funcionários enquadrados nestas 
condições:
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- Tem o direito, mas receberam o adicional sem retroatividade;

- Tem o direito, mas receberam apenas o valor retroativo;
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 Para todos os casos, inclusive para aqueles que receberam corretamente os valores, o SAESP 
demandará judicialmente a TAM, visando também o pagamento retroativo dos últimos cinco anos. Para 
aqueles funcionários que já receberam o retroativo equivalente aos últimos 21 meses, reivindica-se a         
conseqüente compensação. Para os demais casos, o pleito corresponde ao pagamento retroativo de 60 
meses.

 Para que a peça jurídica contemple de forma precisa todos os casos, o SAESP solicita que os          
empregados da TAM que trabalham no planejamento, AOG, provedoria, elétrica, soldagem, serralheria, 
usinagem, ferramentaria, check-in e outros setores que não foram contemplados pelo acordo de 
insalubridade/periculosidade; descrevam as suas funções e tragam a relação, com a máxima URGÊNCIA, 
para que a Área Jurídica do sindicato prepare a petição inicial. Para que não haja necessidade de que todos 
os funcionários de cada setor compareçam, a entrega do relatório poderá ser efetuada por um representante 
de cada agrupamento de funções.

 Para os trabalhadores cujas funções foram contempladas plenamente pelo acordo anterior, não 
haverá necessidade de novos relatórios, pois o SAESP já dispõe das informações necessárias para a ação 
coletiva.

 Os funcionários de São Carlos também não precisarão apresentar os relatórios de funções, pois o 
delegado do sindicato, Nelson, trará as informações, na próxima semana, pessoalmente ao sindicato.

 No dia 27.09.2013, o SAESP, por meio de seu presidente, Mandú, teve reunião com a direção da 
empresa, que informou que fará o pagamento do adicional de periculosidade, a partir de outubro, para os 
Técnicos de Pista I a VII, que trabalham na área de abastecimento de aeronaves.
 
 A GOL se comprometeu a trazer uma proposta de pagamento retroativo, na reunião previamente 
programada para o próximo dia 22.10.2013. Nesta reunião, também serão   abordadas as funções de 
Orange Cap e de Operador de Equipamento, pois a empresa ficou de verificar os respectivos                          
enquadramentos.

 À exceção dos Técnicos de Pista, acima mencionados, a intenção da GOL é de efetuar o pagamento 
para outras funções que tenham direito ao respectivo adicional, a partir de 2014.

 Visando ter o máximo de informações acerca desta questão, o SAESP solicita aos    companheiros da 
GOL, que não estejam enquadrados nas funções já citadas, mas que atuam na pista, de forma 
habitual/permanente, que compareçam à sede do sindicato, trazendo informações que auxiliem na evolução 
das tratativas com a empresa.

 Está definido o calendário de audiências, tendo por objeto as ações de 
periculosidade/insalubridade, movidas pelo SAESP contra a SWISSPORT.

O SAESP ingressou com ações coletivas, para cada tipo de função e neste contexto foram des-
ignadas pelo Judiciário Trabalhista, audiências específicas, a saber:

1. TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS
A audiência ocorrerá no dia 07.11.2013, na 35ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital.

2. AUXILIAR DE RAMPA
A audiência ocorrerá no dia 20.01.2014, na 27ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital.

3. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A audiência ocorrerá no dia 22.10.2013, na 76ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital.

4. TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS I E II (TRATOR E ESTEIRA)
A audiência ocorrerá no dia 11.03.2014, na 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital.

5. LÍDER, SUPERVISOR E COORDENADOR DE RAMPA
A audiência ocorrerá no dia 20.01.2014, na 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, Capital.

6. TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS III (PUSHBACK)
A audiência ocorrerá no dia 18.02.2014, às 18.02.2014, na 65ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
Capital.

SWISSPORT: AÇÕES EM ANDAMENTO

GOL: EVOLUEM OS ENTENDIMENTOS


