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PATRÕES SOBEM PASSAGENS ACIMA DA INFLAÇÃO
PARA OS SALÁRIOS É SÓ ENROLAÇÃO

CHEGA DE ENROLAÇÃO
AUMENTO JÁ!

Que os patrões gostam de explorar os trabalhadores, todo mundo já sabe. Mas além de remunerar 
mal, eles agora estão querendo debochar e ridicularizar os seus funcionários.

Estamos vivenciando um profundo retrocesso nas relações de trabalho na aviação, a ponto do        
patronato considerar que seus trabalhadores valem menos do que a inflação. Estamos em plena          
campanha salarial  e as empresas demonstram que não gostam de negociar e sim de zombar de 
seus funcionários.

Negociação não é enrolação. Como já tivemos ocasião de ponderar noutros boletins, que quem 
gosta de enrolar e esmagar suas vítimas são as sucuris. Cada vez mais os patrões parecem gostar 
da tática dessas cobras, querendo fazer o mesmo com os seus trabalhadores.

Por incrível que pareça, enquanto eles querem reajustar os salários com percentuais ridículos, 
tratam de reajustar os preços das passagens aéreas muito acima da inflação, como o que indicou o 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação de Pesquisas Econômicas (FIPE), revelando 
que os preços das passagens aéreas entram no mês de dezembro com uma alta 
de 13,62%, liderando os itens que mais contribuíram para o aumento do custo de vida. 

Só com muita pressão é que mudaremos os rumos de nossa Campanha Salarial. 

Convocamos os aeroviários de nossa base territorial, para que                   
compareçam à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será       
realizada no dia 17.12.2012, às 17h30, em primeira convocação, e às 
18h00, em segunda convocação, na sede do SAESP, na av. Washington 
Luis, 6979, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:

a) Aprovação ou rejeição da proposta patronal de reajustes salariais;

b) Deliberação sobre a deflagração do movimento de greve.
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VAMOS À LUTA 
COMPAREÇAM Á ASSÉMBLEIA

 DIA 17/12/2012 ÀS 18 HORAS NA 
SEDE DO SAESP 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PATRONAL
 

DELIBERAÇÃO SOBRE A GREVE

Que os patrões gostam de explorar os trabalhadores, todo mundo já sabe. Mas além de remunerar 
mal, eles agora estão querendo debochar e ridicularizar os seus funcionários.

Estamos vivenciando um profundo retrocesso nas relações de trabalho na aviação, a ponto do        
patronato considerar que seus trabalhadores valem menos do que a inflação. Estamos em plena          
campanha salarial  e as empresas demonstram que não gostam de negociar e sim de zombar de 
seus funcionários.

Negociação não é enrolação. Como já tivemos ocasião de ponderar noutros boletins, que quem 
gosta de enrolar e esmagar suas vítimas são as sucuris. Cada vez mais os patrões parecem gostar 
da tática dessas cobras, querendo fazer o mesmo com os seus trabalhadores.

Por incrível que pareça, enquanto eles querem reajustar os salários com percentuais ridículos, 
tratam de reajustar os preços das passagens aéreas muito acima da inflação, como o que indicou o 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação de Pesquisas Econômicas (FIPE), revelando 
que os preços das passagens aéreas entram no mês de dezembro com uma alta 
de 13,62%, liderando os itens que mais contribuíram para o aumento do custo de vida. 

Só com muita pressão é que mudaremos os rumos de nossa Campanha Salarial. 

Convocamos os aeroviários de nossa base territorial, para que                   
compareçam à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será       
realizada no dia 17.12.2012, às 17h30, em primeira convocação, e às 
18h00, em segunda convocação, na sede do SAESP, na av. Washington 
Luis, 6979, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:
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