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REUNIÃO DECISIVA SERÁ NO DIA 11
 Precisamos sair do aperto e a hora de exigirmos melhores salários e condições de 
trabalho é agora. Se você ficar parado, será arrochado. No dia 11.12.2013, haverá a reunião 
decisiva com o patronato, quando responderão se aceitam as condições dos aeroviários para 
o fechamento do acordo. As nossas reivindicações são as seguintes:  

- REAJUSTE DE 10% PARA O PISO SALARIAL;
- REAJUSTE DE 8% PARA AS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS;
- CESTA BÁSICA, SEM ESCALONAMENTO PARA SALÁRIOS ATÉ R$ 8.000,00.

FILIE-SE AO 
SINDICATO. JUNTOS, 

SOMOS MAIS FORTES!

Contate-nos:

São Paulo: (11) 5536-4678 / 80
Colônia:     (13) 3494-2741
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:

Site:

info@aerosp.org.br

www.aerosp.org.br
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 Capacholino é uma figura muito conhecida dentro das empresas. É um cara que não 
pode ver chefe na frente, que logo sai correndo atrás, para tentar agradar de qualquer 
forma; dizendo-se sempre disponível para o que der e vier. O Capacholino é como carrapato 
que nunca desgruda e como periquito de pirata que nunca sai do ombro. Para ganhar 
pontos com o “chefinho”, Capacholino é capaz de tudo, inclusive “dedurar” seus                
companheiros. Ele costuma chegar bem antes e sair bem depois do horário normal de 
trabalho (quando normalmente tudo faz, menos trabalhar...). Capacholino adora criar        
situações  embaraçosas para os demais trabalhadores que são prejudicados pelo seu 
“puxa-saquismo” que chega ao ponto de trabalhar em fins de semana, feriados, férias...

 Capacholino é totalmente contrário aos sindicatos e que o ideal seria que tudo         
parasse nos tempos da escravidão.

 O Capacholino fica enraivecido quando vê sindicalistas entregando boletins e            
discursando em carros de som. Ele acha um absurdo que os dirigentes sindicais fiquem na 
porta das empresas, buscando convencer os trabalhadores a comparecer ao sindicato, para 
que participem das lutas por melhores salários e condições de trabalho dignas.

 Mas tem um momento que Capacholino faz intensa campanha para que todos os      
funcionários compareçam massivamente ao sindicato. É logo após o encerramento das 
campanhas salariais, depois da garantia de aumentos e melhores condições laborais, 
quando chega o momento dos trabalhadores ajudarem a melhorar as condições      
econômicas e financeiras do sindicato, mediante uma modesta ajuda, denominada            
contribuição assistencial. Nestas ocasiões, ele trata de espalhar boatos, como o de que o 
desconto será de um dia de trabalho, que o sindicato nada faz e que os trabalhadores não 
precisam da entidade. Ele recomenda que todos corram para o sindicato, para entregarem 
as suas cartas de oposição a tão modesto desconto.

 Será que você é da turma do Capacholino?

 Como temos certeza que o Capacholino não faz a sua cabeça, venha para o Sindicato 
e participe das lutas por melhores salários e condições de trabalho. Participe e traga seus 
companheiros de trabalho para a sua casa, a nossa casa, que é a sede do SAESP.

Capacholino, estamos de olho em você !

VOCÊ CONHECE O CAPACHOLINO?


