
Jornal do Sindicato dos Aeroviários no Estado de S. Paulo 
Ano IV - Número 60  - Dezembro de 2012 

www.aerosp.org.brAeroviários no Estado de SP

CAMPANHA SALARIAL 
PROPOSTA PATRONAL FOI ACEITA

Em assembleia realizada no dia 18.12.2012, na sede do SAESP, a categoria aeroviária aprovou a 
contraproposta patronal para o reajuste salarial e de itens econômicos da Convenção Coletiva de 
Trabalho.

A contraproposta patronal aprovada foi a seguinte:

 REAJUSTE DE 8%  PARA OS PISOS SALARIAIS
 REAJUSTE DE 6%  PARA AS FAIXAS ACIMA DOS PISOS
 REAJUSTE DE 10%PARA CESTA BÁSiCA E VALE REFEIÇÃO
 REAJUSTE DE 6%  PARA DIÁRIAS E SEGURO DE VIDA.

Em relação à contraproposta anunciada como a última pelos patrões, houve um significativo avanço, 
implicando em diferenças conquistadas que vão de 1,5% a 4,5%, conforme tabela abaixo:

O reajuste de 8% incidirá sobre os seguintes pisos:

 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – R$ 852,31

 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES – R$ 936,68

 AGENTE DE PROTEÇÃO - R$ 971,59

 OPERADOR DE EQUIPAMENTO – R$ 1.000,00

 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES – R$ 1.362,83
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FELIZ NATAL E UM ANO NOVO 
DE LUTAS E CONQUISTAS

Estamos chegando ao final de 2012, um ano marcado por vários acontecimentos importantes para 
o SAESP e toda categoria aeroviária. Neste ano, a diretoria do SAESP atuou em várias frentes de 
trabalho, zelando pelos salários e condições de trabalho dos aeroviários. Tivemos várias demandas 
envolvendo as empresas aéreas, como a luta pelo pagamento dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade, celebração de acordos coletivos com empresas, cobrança do pagamento de salários 
e das verbas rescisórias de trabalhadores ameaçados pelo calote de maus patrões, dentre outros 
assuntos. 

Em 2012, o SAESP completou 63 anos de lutas e conquistas. Foi resgatada a história da entidade e 
de seus ilustres líderes, como o caso do inesquecível presidente Murilo Pinheiro. O SAESP recebeu 
uma grande honraria, que foi a realização da sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo na 
sede do sindicato. Este evento marcou a reinauguração do histórico salão de eventos do SAESP, 
festejado pela presença em massa dos aeroviários.

O ano de 2012 também foi marcado pela realização da Campanha de Sindicalização e do Concurso 
Cultural. Por conta destes eventos o SAESP premiou os aeroviários participantes, com valiosos    
prêmios. Isto ensejou a realização dos festejos do DIA DO AEROVIÁRIO e do aniversário do   
SAESP.

A nossa Colônia de Férias também foi contemplada com obras de manutenção, que tiveram por 
objetivo dar mais conforto e comodidade aos associados e seus dependentes.

Finalizamos o ano com grande atuação na Campanha Salarial 2012, que foi marcada por grandes 
barreiras colocadas pelos patrões. A vontade das empresas era que os reajustes ficassem abaixo da 
inflação. O SAESP se opôs aos patrões. O sindicato buscou de todas as formas mobilizar os          
aeroviários, com ações nos locais de trabalho. O SAESP declarou estado de greve e estava           
preparado para radicalizar ao máximo para evitar que a enrolação patronal sufocasse os                   
trabalhadores. Felizmente, o bom senso falou mais alto e os patrões revisaram as suas posições, 
apresentando uma proposta que acabou sendo aceita pelos trabalhadores. 

2013 está chegando! O primeiro dos grandes eventos programados para o Brasil vai acontecer: a 
Copa das Confederações.  O transporte aéreo será muito utilizado, as empresas irão faturar muito e 
os trabalhadores serão vitais para que os objetivos das empresas sejam atingidos. Então, mais que 
nunca o SAESP exigirá que as empresas aéreas reconheçam o valor de seus funcionários, com    
SALÁRIOS JUSTOS E CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO!


