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RCM: SAESP COMEÇA A RESOLVER OS PROBLEMAS
O SAESP como único representante dos funcionários da RCM, esteve reunido com representantes 
da empresa e da INFRAERO, sob a mediação do Ministério Público do Trabalho, no dia 30.11.2012, 
tendo como pauta os seguintes assuntos:

 a) Pagamento dos salários de novembro e do 13º salário;

 b) Pagamento das Verbas Rescisórias aos funcionários, em face do encerramento das atividades 
da RCM, como prestadora de serviços da INFRAERO em Viracopos.

Na audiência, ocorrida no Ministério Público do Trabalho, ficou ajustado o seguinte:

1. Os salários e o 13º integral serão pagos no próximo dia 06.12.2012;

2. A partir da próxima segunda-feira (03.12.2012), a RCM atenderá todos os seus funcionários, por 
meio de sua Administração de Recursos Humanos, no horário comercial, em seu escritório no     
Aeroporto de Viracopos, para as providências de baixas nas carteiras profissionais.

3. O pagamento das verbas rescisórias será objeto de nova audiência no Ministério Público do       
Trabalho, agendada para o dia 07.12.2012.

O SAESP alerta todos os trabalhadores para que não assinem nenhum documento da RCM com 
data retroativa, sob risco de impactar no Aviso Prévio e Verbas Rescisórias.

Cumpre destacar que a pressão do SAESP foi fundamental para que se chegasse às primeiras 
soluções para o impasse, à medida que a RCM, por meio de seus advogados tiveram uma primeira 
postura no sentido de afirmar que não dispunha de recursos financeiros para o pagamento aos seus 
empregados. O SAESP se contrapôs à RCM, culminando por ter o compromisso de resolver as    
pendências da empresa em relação aos seus empregados, perante o Ministério Público do             
Trabalho. A luta continua e o SAESP seguirá atento ao cumprimento dos compromissos assumidos 
pela RCM, alertando todos os trabalhadores para que no caso da empresa não honrar o pactuado, 
que informem imediatamente o SAESP, para que possam ser tomadas as medidas cabíveis.

Estamos aqui para servir os trabalhadores e não para transformá-los em massa de manobra.

SAESP
63 ANOS DE HISTÓRIA DE LUTAS E CONQUISTAS 


