
PALAVRA DO  PRESIDENTE MANDÚ

Companheiros, depois de muita luta, assinamos a Convenção Coletiva de Trabalho 
para o ano de 2012. Resistimos o quanto pudemos e chegamos a percentuais que, 
apesar de não serem aqueles que pretendíamos obter, foram os possíveis de con-
quistarmos.
Para o ano 2012, teremos várias frentes, para as quais será fundamental a efetiva  
participação de nossa categoria. Dentre as metas a serem atingidas, destacamos as 
seguintes:

. Participação nos Resultados  – PPR -;

. Reestruturação do Sindicato, com ampliação de benefícios para os associados;

. Eleição de Delegados Sindicais nas empresas;

. Efetivação das reuniões com a categoria, nas dependências das empresas, de 
acordo com o Precedente Normativo 91/TST;

. Intensificação das ações do sindicato em todo o estado de São Paulo, principal-
mente nas bases de Jundiaí, Sorocaba, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto. À medida em que formos consolidando estruturas nestas bases, as 
ações ocorrerão em outras importantes bases, de forma que haja a interação entre o 
Sindicato e todos os aeroviários que atuam no estado de São Paulo.

. Ampliação das filiações da categoria ao Sindicato, com o objetivo de organizar os 
trabalhadores e o fortalecer a nossa entidade, o que trará conquistas salariais e de 
benefícios para todos os aeroviários.

O ano de 2012 está começando e a direção do seu Sindicato já está empenhadís-
sima e atenta para o avanço e defesa dos interesses e direitos dos aeroviários. Sindi-
cato somos todos nós e uma categoria só é respeitada quando participa ativamente 
de sua entidade. Então, as palavras de ordem para 2012 são: INTENSIFICAR A PAR-
TICIPAÇÃO DE TODOS NO SINDICATO, APRIMORAR A ORGANIZAÇÃO DAS BASES  E 
AVANÇAR, COM PROFISSIONALISMO,  RUMO ÀS CONQUISTAS QUE NOS ESPERAM !
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FILIE-SE AO 
SINDICATO. JUNTOS, 

SOMOS MAIS FORTES!
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AÇÕES DA DIRETORIA DO SINDICATO

Para que o Sindicato possa cobrir todas as regiões sob a sua responsabilidade, a diretoria 
formou grupos de trabalho, para atuação direta nos seguintes segmentos:

. TÁXI AÉREO/MANUTENÇÃO DE AERONAVES – Coordenado pelo diretor Marcos Alves e 
composto pelos seguintes diretores : Jucelino, Francisco Alves,  Josias Alves, Nelson Neves e 
Cláudio (Fofão);

. COMERCIAIS/REGIONAIS – Coordenado pelo diretor Mandú  e composto pelos seguintes 
diretores : Valdeci Pacheco, Marcos Barbosa, Marcos (TAM) e Osana;

. LOJAS/CALL CENTER : Coordenado pelo diretor Bio e composto pelos  seguintes diretores : 
Matheus, Carlos Ângelo, Gilmar e Claudinei;

. INTERIOR : Coordenado pelo diretor José Oliveira (CPQ) e composto pelos seguintes dire-
tores : Ademir, Rogério e Romildo.

Estas equipes estarão em permanente contato com os trabalhadores dos respectivos setores, 
com a missão de melhor organizar as bases, assim como identificar as respectivas necessi-
dades, visando a pronta intervenção em todos os casos que assim exigirem.

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS SINDICAIS

Em breve, o Sindicato promoverá a eleição dos delegados sindicais, fundamentais para a 
atuação mais direta junto às respectivas bases. Os delegados sindicais terão as mesmas 
prerrogativas de estabilidade no emprego durante a vigência do mandato da diretoria eleita, 
conforme artigo 8º, inciso VIII da Constituição Federal.
O processo que ocorrerá por meio da eleição direta, tendo direito a candidatura e ao voto, os 
trabalhadores associdados ao Sindicato (com, no mínimo, 06 meses de filiação antes da 
eleição) e pertencentes ao quadro de funcionários das empresas onde ocorrerão as eleições 
dos delegados.

RESUMO DAS PRINCIPAIS CONQUISTAS DA CAMPANHA SALARIAL

  
TODOS OS VALORES ACIMA MENCIONADOS PASSARAM A VIGORAR A PARTIR DE 01.12.2011.

Vale Refeição (6 Horas) :R$ 12,63
Vale refeição (8Horas) :R$ 17,22
Auxílio Alim. Para Hora Extra (Acima 
de 02h): R$ 9,27 
Ces ta  Bás i ca*  :R$  253,35
*Para Salários até R$ 2.762,94
D i á r i a s  :  R $  3 8 , 4 6
S e g u r o  :  R $  1 0 . 6 0 7 , 8 4
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1.REAJUSTE DOS PISOS SALARIAIS : 10%
Com isso, os pisos passarão a ser de :
.  Aux .  Se r v.  Ge ra i s  :  R$  852 ,31
. Aux.  Manut.  Aeron. :  R$ 936,68
. Agente de Proteção : R$ 971,59
. Operador de Equipto : R$ 1.000,00
. Mec. Manut. Aeron. : R$ 1.362,83
2.REAJUSTE PARA AS DEMAIS FAIXAS : 6,5%
3.REAJUSTE PARA OS DEMAIS ITENS:
3.1. REAJUSTADOS EM 10%


