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No próximo dia 28 de setembro, às 17h e 30 minutos, em primeira chamada, e às 18h, em 
segunda chamada, na sede do sindicato, será apresentada para os aeroviários que compõem 
a base de representação do SAESP, a pauta de reivindicações, a ser aprovada pela               
ASSEMBLÉIA GERAL.
A sua presença é muito importante, pois a pauta de reivindicações balizará as negociações 
com os patrões, visando a renovação de nossa Convenção Coletiva de Trabalho, cuja data 
base é 1º de dezembro.
O SAESP faz parte da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos - 
FNTTA, que também conta com os Sindicatos de Aeroviários do município do Rio de Janeiro 
e do Amazonas; todos filiados à Força Sindical.
Neste ano, serão negociadas as cláusulas econômicas, abrangendo o percentual de reajuste 
e aumento salarial, impactando nos pisos salariais, diárias/hospedagens/alimentação, vale 
refeição, cesta básica, seguro de vida e outros reflexos.
Todos os itens implicarão no dia-a-dia dos aeroviários, a partir de dezembro próximo. O que 
estará em discussão é o valor do trabalho dos profissionais da aviação, que impactará na 
qualidade de vida de cada um, repercutindo para toda família.
Então, não fique parado, esperando que outros decidam por você. COMPAREÇA À                
ASSEMBLÉIA. FAÇA A SUA PARTE, MOBILIZANDO OS SEUS COLEGAS DE TRABALHO. 
CHEGOU A HORA DE GARANTIRMOS OS NOSSOS DIREITOS E SERMOS                        
VALORIZADOS.

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO É CIDADÃO RESPEITADO!

CAMPANHA SALARIAL 
VENHA DEFINIR A PAUTA
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O SAESP, por meio de seu presidente Mandú, cumpriu o que prometeu para os empregados 
da manutenção de CGHMF da GOL: denunciou o acordo de banco de horas. Isto significa o 
fim do acordo!
A voz da categoria aeroviária fala mais alto nas decisões do SAESP. Fica provado que o sindi-
cato é o único local que os trabalhadores podem e devem freqüentar para a solução de seus 
problemas. 
Os companheiros da manutenção confiaram no sindicato e ficou provado que a unidade dos 
trabalhadores é fundamental para a conquista de suas reivindicações, para o avanço da 
organização e da consciência para as grandes lutas.

SAESP DENUNCIA ACORDO DE 
BANCO DE HORAS COM A GOL

REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA AZUL/TRIP
A diretoria do SAESP teve reunião para discutir o pagamento de adicionais de insalubridade 
e de periculosidade para os funcionários da TRIP. Novas reuniões ocorrerão para o                
sequenciamento das negociações.

REUNIÃO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TÁXI AÉREO
Tratou-se de reunião de rotina preparatória da Campanha Salarial. Como sempre, os patrões 
vieram com várias lamentações acerca da situação econômico-financeira das empresas 
deste segmento. Como a choradeira é recorrente e mais acentuada nesta época do ano, que 
precede a Campanha Salarial, os nossos representantes posicionaram-se no sentido de que 
eles tratem de valorizar os trabalhadores, senão o “bicho vai pegar”.

TAM: INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
No dia 10.10.2012, às 15h 30 minutos será realizada perícia, para a produção de prova 
técnica, no Aeroporto de Viracopos; e será acompanhada pela diretoria do SAESP. Trata-se
de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Campinas.
Em São Paulo, o SAESP contratou um técnico que já realizou a perícia.
À medida em que o SAESP for evoluindo nos processos, a categoria será mantida infor-
mada.

REUNIÃO NA FNTTA
Nos próximos dias 27 e 28.09.2012, o SAESP participará de reunião na sede da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, da qual também participarão o 
SIMARJ e o SINDAMAZON, para a consolidação da pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial 2012.   

AÇÕES DA DIRETORIA DO SAESP


