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A ENROLAÇÃO PATRONAL 
Seria cômico, se não fosse trágico, mas os patrões que compõem o SNEA, não acrescentaram nada 
de novo na última rodada de negociação, ocorrida no dia 22 de novembro, mantendo a                     
contraproposta anterior, qual seja: 

INPC para salários até R$ 852,31; 

Metade do INPC para salários entre R$ 852,32 e R$ 2.999,99; 

25% do INPC para salários até R$ 4.999,99; 

0% de reajuste para valores acima de R$ 5.000,00. 

Para o vale refeição e cesta básica, a contraproposta de reajuste foi de 10%; 

Para as demais cláusulas econômicas: 0% de reajuste. 

Os patrões que compõem o SNETA (Táxi Aéreo) seguiram a mesma linha de enrolação e deboche 
do SNEA, e apresentaram a seguinte contraproposta: 

Reajuste de 30% do INPC – que corresponde a cerca de 1,8%; 

50% do INPC de reajuste para a cesta básica, seguro e vale-refeição; 

5% de reajuste para os pisos salariais. 

O SAESP classifica de ridículas ambas as contrapropostas. A palavra de ordem é pela mobilização 
da categoria, pela efetiva participação dos aeroviários em todas as formas de pressão às empresas 
aéreas. Ao contrário, os trabalhadores serão submetidos a um reajuste salarial que sequer fará 
frente à inflação anual que, até o mês de outubro/2012, acumulou alta de 5,99% (INPC medido pelo 
IBGE). Vale destacar que o INPC que balizará o percentual de reajuste dos aeroviários será fechado 
em novembro próximo, devendo ficar bem acima de 6%.

O SAESP intensificará a presença nas portas das empresas, mediante a realização de assembléias 
nos locais de trabalho. O fato é que precisamos pressionar os patrões, pois só desta maneira é que 
conseguiremos sensibilizá-los, nunca descartando formas mais extremas, como a GREVE. 
 

12% JÁ!  
SE VOCÊ SILENCIAR, O PATRÃO VAI TE ENROLAR
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Com o acordo para investimento de US$ 100 milhões no capital da Gol, anunciado no dia 07.11.2012, 
a companhia aérea norte-americana Delta Air Lines passará a ter entre 2,9% e 3% de participação 
acionária na empresa brasileira.

"O Brasil é uma das mais importantes economias do mundo, tem muitos recursos naturais, força de 
trabalho forte, economia vibrante. Entre 2014 e 2015, será o quarto maior mercado de aviação do 
mundo", estimou o CEO da Delta Airlines, Richard Anderson.

"Eu não acho que há outro caso de sucesso maior na história da aviação como o da Gol", afirmou 
Anderson.

TAM: NOTÍCIAS SOBRE O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
Os autos do processo referente ao acordo para o pagamento do adicional de periculosidade aos                
funcionários da TAM, foram remetidos pelo Juiz responsável para a manifestação do Ministério 
Público, para posterior averiguação quanto à respectiva homologação. Houve atraso no andamento 
em virtude do Judiciário Trabalhista ter se dedicado à Semana Nacional de Conciliação, ocorrida 
entre os dias 7 e 14 de novembro.  

Os andamentos do processo serão informados pelo SAESP, ressaltando que o judiciário trabalhista 
retomou as atividades normais a partir de 21.11.2012.

DIREÇÃO DO SAESP REÚNE-SE COM  SWISSPORT 
No dia 23.11.2012, na sede do SAESP, houve reunião entre a diretoria da entidade e o representante 
da SWISSPORT, Reginaldo Costa, que informou que os problemas de pagamento (descontos indevi-
dos, horas extras, DSR, etc.) foram equacionados. Ressaltou que no total de aproximadamente 100 
funcionários, restam apenas 10 para serem regularizados. O representante da SWISSPORT disse 
que considera o SAESP como o único sindicato representativo dos aeroviários de Campinas.

   A próxima reunião terá como pauta os seguintes assuntos: 

a) Descontentamento dos operadores que pleiteiam a equiparação com os operadores da TAM; 

b) Avaliação do relacionamento entre as chefias e os funcionários da SWISSPORT.

SAESP REPUDIA DEMISSÕES NA WEBJET
O SAESP foi pego de surpresa pela decisão da GOL em demitir 850 funcionários da WEBJET e 
repudia tal prática, pois além de colidir com a Convenção Coletiva (DEMISSÃ0 EM MASSA), 
afronta os princípios de respeito à dignidade dos trabalhadores.

O SAESP envidará todos os esforços para que as demissões sejam revertidas e coloca, desde 
logo, o seu Departamento Jurídico à disposição de todos os funcionários da WEBJET.

DELTA TERÁ ENTRE 2,9% E 3% DE PARTICIPAÇÃO NA GOL
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