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CAMPANHA SALARIAL
OS PRINCIPAIS ITENS DO ACORDO

Depois de várias rodadas de negociação travadas com o sindicato patronal, sempre             
precedidas de manifestações promovidas pelo SAESP e sindicatos dos aeroviários de 
Campinas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e da Região Amazônica; todos filiados à Força      
Sindical e coordenados pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, 
(FNTTA), foi assinado o Acordo Salarial 2013/2014, contemplando, dentre outras, as 
seguintes cláusulas:
 
 Os pisos salariais foram reajustados em 7%, como segue:

 Para salários acima dos pisos e até R$ 10.000,00, o reajuste correspondeu a 100% do 
INPC/IBGE, qual seja 5,6%.

 Os salários acima de R$ 10.000,00 serão reajustados pelo valor fixo de R$ 560,00.

 O vale refeição foi reajustado em 8%; . 

 O vale alimentação teve substanciais ganhos, além do reajuste de R$ 278,69 para       
R$ 294,30; pois não haverá mais escalonamento. Por exemplo, quem recebia salário entre 
R$ 3.224,79 e R$ 3.248,01, tinha direito ao vale alimentação de R$ 69,66. Com o novo 
acordo, passará a ter direito ao valor integral, qual será de R$ 294,30, implicando num 
aumento de 322,4%.

Veja no verso deste boletim a tabela completa.

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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  Função            Valores anteriores       Valores Atuais
 Auxiliar de serviços gerais       920,49     984,92
 Auxiliar de man. de Aeronaves   1.011,61   1.082,42
 Agente de proteção     1.049,32   1.122,77
 Operador de equipamento    1.080,00   1.155,60
 Mecânico de man. Aeronaves   1.471,86   1.574,89
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Depois de várias rodadas de negociação travadas com o sindicato patronal, sempre             
precedidas de manifestações promovidas pelo SAESP e sindicatos dos aeroviários de 
Campinas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e da Região Amazônica; todos filiados à Força      
Sindical e coordenados pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, 
(FNTTA), foi assinado o Acordo Salarial 2013/2014, contemplando, dentre outras, as 
seguintes cláusulas:
 
 Os pisos salariais foram reajustados em 7%, como segue:

 Para salários acima dos pisos e até R$ 10.000,00, o reajuste correspondeu a 100% do 
INPC/IBGE, qual seja 5,6%.

 Os salários acima de R$ 10.000,00 serão reajustados pelo valor fixo de R$ 560,00.

 O vale refeição foi reajustado em 8%; . 

 O vale alimentação teve substanciais ganhos, além do reajuste de R$ 278,69 para       
R$ 294,30; pois não haverá mais escalonamento. Por exemplo, quem recebia salário entre 
R$ 3.224,79 e R$ 3.248,01, tinha direito ao vale alimentação de R$ 69,66. Com o novo 
acordo, passará a ter direito ao valor integral, qual será de R$ 294,30, implicando num 
aumento de 322,4%.

Veja no verso deste boletim a tabela completa.

 *Será garantido ao aeroviário afastado por motivo da doença ou acidente de trabalho, 
pelo prazo de 180 dias, a concessão desse benefício.

 Com o sentimento do dever cumprido, o SAESP agradece a todos os aeroviários que 
ajudaram a levar avante a luta para a conquista de melhores salários e condições de          
trabalho. Àqueles companheiros que não se envolveram com esta luta, vai o apelo para que 
nas próximas batalhas, participem juntamente com a entidade sindical, pois somente desta 
forma é que teremos as bases ideais para avançarmos nas conquistas. É sempre bom    
lembrar a máxima do grande escritor brasileiro, Lima Barreto, que dizia que “o Brasil não 
tem povo, apenas platéia”. Precisamos desfazer esta assertiva de forma prática, pois 
passou da hora de todos deixarem da posição confortável da crítica de quem só assiste, 
para assumir o papel de parte integrante de quem quer construir uma nova realidade justa 
e digna para todos. Tudo depende de atitude !

 Orgulhoso por representar uma categoria composta por valorosos profissionais, o 
SAESP convoca todos para as lutas que nos esperam no próximo ano, quando ocorrerá a 
COPA DO MUNDO, que começará pelos aeroportos; e aproveita para desejar a cada       
aeroviário e aeroviária um natal de paz e fé e um 2014 de muita saúde e prosperidade, 
extensivamente a todos os seus familiares.

SAESP
RUMO AOS 65 ANOS

DE LUTAS E CONQUISTAS

CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO

R$ 3.039,23 até R$ 3.062,39 - R$ 255,19  R$3.248,01 - R$ 294,30 15,30%
R$ 3.062,40 até R$ 3.085,58 - R$ 232,00  R$3.248,01 - R$ 294,30 26,80%
R$ 3.085,59 até R$ 3.108,78 - R$ 208,93  R$3.248,01 - R$ 294,30 40,86%
R$ 3.108,79 até R$ 3.131,99 - R$ 185,71  R$3.248,01 - R$ 294,30 58,47%
R$ 3.132,00 até R$ 3.155,19 - R$ 162,45  R$3.248,01 - R$ 294,30 81,16%
R$ 3.155,20 até R$ 3.178,38 - R$ 139,20  R$3.248,01 - R$ 294,30 113,31%
R$ 3.178,39 até R$ 3.201,57 - R$ 116,42  R$3.248,01 - R$ 294,30 152,79%
R$ 3.201,58 até R$ 3.224,78 - R$ 92,84    R$3.248,01 - R$ 294,30 216,99%
R$ 3.224,79 até R$ 3.248,01 - R$ 69,66    R$3.248,01 - R$ 294,30 322,48%

   Anterior         Atual                Reajuste


