
 

 
 
 

8ª MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA 
   As centrais sindicais estão convocando a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, que será 
realizada na cidade de São Paulo, no próximo dia 9 de abril.  
   A direção do SAESP tem participado ativamente da organização do evento, irmanado 
com os demais sindicatos na luta pelos direitos da classe trabalhadora do Brasil, tendo, 
dentre outras, as seguintes bandeiras de luta: combate à demissão imotivada, redução da 
jornada de trabalho e fim do fator previdenciário. 
   Segundo o secretário-geral da FORÇA SINDICAL, João Carlos Gonçalves, Juruna, “não 
conversar com os trabalhadores é um crime que o governo está cometendo”. 
       ”Não admitimos que um governo que diz ter vindo da classe operária, não atenda os 
trabalhadores”, afirma Valéria Cabral, diretora do Sindicato das Costureiras de SP, filiado 
à FORÇA SINDICAL. 

 

PERICULOSIDADE NA GOL 
   No dia 18 de março de 2014, na 18ª Vara do Trabalho de São Paulo, foi realizada 
audiência relativa ao processo movido pelo SAESP contra a Vrg Linhas Aéreas S/A 
(GOL), tendo como objeto o pagamento do adicional de periculosidade aos trabalhadores 
da empresa. 
   Conforme a ata de audiência, “tendo em vista o potencial conciliatório da presente 
demanda, a reclamada (GOL) se compromete a apresentar nos autos, após a ciência do 
aditamento (que será feito pelo SAESP), proposta para tentativa de acordo, salientando 
que já houve celebração de acordo com objeto da demanda com relação ao Sindicato dos 
Aeroviários de Guarulhos/SP”. 
   Foi marcada nova audiência para o dia 21.05.2014, às 9h10min. 

 

PERICULOSIDADE NA TAM 
   Está agendada uma reunião entre os Departamentos Jurídicos do SAESP e da TAM, 
para a próxima quarta-feira, dia 26.03.2014, tendo como pauta a discussão sobre o 
pagamento do adicional de periculosidade para o pessoal da manutenção noturna (pátio e 
revisão). 
   É sabido que a TAM contratou serviços de perícia para a elaboração de um laudo 
técnico específico para o setor acima mencionado. O SAESP se informará sobre o 
andamento da peritagem, prevenindo prejuízos aos direitos dos trabalhadores; deixando 
claro que entende que a perícia só poderá confirmar o fato de que eles têm o direito ao 
adicional pleiteado. 
 
 
 

 



 

O SAESP EM AÇÃO! 
 

TAM PAGOU PPR 
 

   Como resultado do atingimento das metas decorrentes do Programa de Participação 
nos Resultados (PP/2013), a TAM e ABSA/TAM Cargo, pagaram no dia 14/03/2014, os 
seguintes percentuais: Passageiros (TAM): 46,1% do salário e Cargas (ABSA E TAM 
Cargo): 48%. 
 

DELTA PAGOU PLR 
 

O Saesp celebrou acordo com a Delta Air Lines Inc., visando a concessão de Participação 
nos Lucros e Resultados. O critério adotado foi o da lucratividade, tendo como base o 
período de 01.01.2013 a 31.12.2013. Cada funcionário da Delta foi contemplado com 
8,2% (oito vírgula dois por cento) do respectivo ganho anual, considerando-se os valores 
brutos de salário-base, a senioridade, 13º salário, férias, horas extras, DSR’s, pagamento 
de horas noturnas e pagamentos compensatórios ao trabalhador. Isto equivale a uma 
PLR superior a um salário para cada funcionário. 

 

SAESP ACIONA AVIANCA 
 

   Como a AVIANCA teima em não adotar uma política de PLR, o SAESP recorreu à 
intervenção do Ministério Publico do Trabalho de São Paulo, objetivando a abertura do 
processo de negociações com a referida empresa, que ao longo dos anos tem se 
mostrado resistente a essa prática que tanto estimula a produtividade laboral; como tem 
ocorrido nas demais empresas do setor aeroviário. 
 

 PPR DA GOL 
 

   Está para ser anunciado o valor referente à PPR da GOL, cujo pagamento deverá 
ocorrer até o dia 15 de abril próximo. As informações preliminares dão conta que houve o 
atingimento das metas, restando saber se o atingimento foi parcial ou total, o que definirá 
o valor a ser pago.  
 

 PPR DA AZUL 
 

   A AZUL já sinalizou que houve o atingimento da meta estabelecida para o PPR, 
restando definir o respectivo percentual, que será pago em 1º de abril de 2014. 

 

 


