
Jornal do Sindicato dos Aeroviários no Estado de S. Paulo 
Ano IV - Número 47  - 10 de Abril de 2012 

www.aerosp.orgAeroviários no Estado de SP

FILIE-SE AO 
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SOMOS MAIS FORTES!

Contate-nos:
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Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:
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Filiado à:

FUNCIONÁRIOS DA RCM TEM SALÁRIOS REGULARIZADOS 

 O Sindicato dos Aeroviários no Estado de são Paulo – SAESP – realizou 
assembleias dos trabalhadores da RCM Cargas e Logísitica, abrangendo todos os 
turnos, no dia 03.04.2012, tendo como pauta a apresentação e votação da 
proposta da empresa, especi�camente sobre a regularização dos reajustes     
salariais e re�exos, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho em vigor.
 Contando com a presença de cerca de 450 funcionários da RCM, o SAESP, 
por meio de seu presidente, Mandú, acompanhado de sua diretoria, incluindo os 
diretores locais, Zé Bigode e Azeitona; expôs a proposta da empresa, para debate 
e deliberação dos funcionários, qual seja:
a) O pagamento retroativo dos percentuais de reajustes aplicados sobre os 
salários de dez/11,  jan/12, fev/12, abr/12, ocorrerá no quinto dia útil de maio;
b) O salário do mês de março será pago, já reajustado, será  no quinto dia útil de 
abril.
  Submetida à deliberação da assembleia, a grande maioria dos                          
trabalhadores APROVOU A PROPOSTA DA RCM, sendo que ocorreram cinco 
votos contrários e duas abstenções.

RESUMO DOS VALORES A SEREM REAJUSTADOS
 O piso salarial passará a ser de R$ 852,31. Acima deste piso, os salários serão 
reajustados em 6,5%. 
Segue, abaixo, os demais itens econômicos, já com os reajustes:
. Vale Refeição (6 horas) : R$ 12,63
. Vale Refeição (8 horas) : R$ 17,22
. Auxílio Alimentação  para Hora Extra (acima de 2 horas) : R$ 9,27;
. Cesta Básica : R$ 253,35 (para salários até R$ 2,762,94)
. Diárias : R$ 38,46
, Seguro : R$ 10.607,84
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OTICA MUNDIAL
Av. Andrade Neves, 1012 Botafogo –Campinas/SP
Fone: (19) 3233-0027/3237-6381
Des. até 60% p/ associados e parcelamento 12 vezes

CIRURGIÃO DENTISTA 
CONSULTÓRIO AEROPORTO DE VIRACOPOS
 AV. BARÃO DE ITAPURA, 1.418 SL 309/310  GUANABARA/
 CAMPINAS/SP
FONE: (19) 3725-6034

VIADENTAL CLÍNICA DENTARIA
Rua Alvaro Müller, 867 Guanabara – Campinas/SP
Fone : (19) 3232-3538

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Dr. Luíz Carlos Merlin
Sub. Sede Campinas - 4ª feiras
R. Saldanha Marinho,1131
Fone: (19) 3232-3409

Colônia de Férias
Av. Dos Sindicatos, 526 - Cidade Ocean - 
Praia Grande/ SP
Fone: (13) 3494-2741

WIZARD IDIOMAS
 Av. Barão de Itapura, 3.196 Taquaral/ Campinas/SP
Fone: (19) 3255-6000
Desconto  de 20% p/ associados

    Cálculo de valor de benefício;
    Montagem do processo de aposentadoria;
    Entrada e acompanhamento do processo;
    Orientação junto a CEF (Caixa Economica Federal) para liberação do FGTS, PIS e 
depósito mensal do FGTS, após concessão do bene�cio.

Valores a serem cobrados dos Associados SAESP:

    Contagem de tempo de serviço - Cortesia;
    Analise de documentação e orientação para obtenção de documentos - R$ 50,00 (caso 
o associado opte por fazer o processo completo de aposentadoria, este valor não será 
cobrado);
    Montagem completa do processo até a sua concessão + orientação junto a CEF - 2  
salarios bene�cios do INSS.
OBS: Dias e horários de plantão: 9 de abril, Horário 10h às 16.

CONVÊNIOS / DIVERSOS

O SAESP E A HERCLA (CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA) FECHARAM PARCERIA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA.

Consultoria Previdenciária:

    Contagem de tempo de serviço;
    Analise de documentação;
    Orientação para obtenção de SB - 40, DSS8030, 
DIRBEN8030 e PPP.
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