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HORAS EXTRAS 
SAESP EXIGE SOLUÇÃO DA SWISSPORT 

No dia 10.10.2012, às 11h00, houve reunião entre a direção do SAESP e a SWISSPORT, 
tendo como pauta a questão das horas extras, que não estão sendo pagas. A empresa criou 
um banco de horas à revelia do sindicato, prejudicando os funcionários.O SAESP não aceita 
e nem reconhece o sistema de banco de horas da SWISSPORT. Em relação às horas extras, 
os patrões alegaram que houve um problema no relógio de ponto, agravado pelo fato do sis-
tema ser integrado. A direção da empresa disse que criou uma ficha de reclamação de folha 
de pagamento, garantindo que os descontos indevidos poderão, juntamente com as horas 
extras, ser contestados. Comprovadas as irregularidades, a empresa assegurou que nor-
malizará imediatamente os pagamentos. 
A SWISSPORT disponibilizará pessoal de Recursos Humanos, com horário de atendimento, 
das 6h00 às 20h00, por tempo indeterminado, até que todos os problemas estejam resolvi-
dos. Os funcionários deverão preencher as fichas de reclamação de folha de pagamento, dis-
ponibilizada pela equipe de RH da empresa, para que haja o encaminhamento das devidas 
soluções. 
O SAESP deixou claro que se os problemas persistirem, não terá alternativa senão a de con-
vocar uma assembléia dos funcionários da SWISSPORT, visando a deflagração de uma 
greve. 
Ficou agendada outra reunião com a SWISSPORT, para o dia 26.10.2012, que terá como 
pauta, os seguintes assuntos: 
a) Informação da empresa sobre a regularização da questão das horas extras; 
b) Insalubridade e Periculosidade; 
c) Precedente normativo nº 91, que dispõe sobre o acesso dos dirigentes sindicais nas em-
presas, visando o contato direto com os trabalhadores;
d) Regularização do fornecimento de uniformes; 
e) Outros assuntos de interesse dos funcionários da SWISSPORT. 

O SAESP segue firme na defesa dos direitos dos funcionários da SWISSPORT e orienta a 
todos para que fiquem de olho nas soluções prometidas pelas patrões. 

SE A EMPRESA NÃO REGULARIZAR, O BICHO VAI PEGAR ! 


