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A IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO
A sindicalização não é obrigatória. É
um ato espontâneo do trabalhador. Na
verdade, trata-se de um DIREITO,
conquistado ao longo da história. É um
verdadeiro exercício de cidadania !
Os avanços sociais e econômicos da
classe trabalhadora só foram possíveis por
meio de intensa mobilização coletiva. Desta
forma, graças à existência e atuação sindical
é que os interesses dos trabalhadores são
defendidos e os seus direitos são mantidos e
ampliados.
Para que um sindicato seja forte e tenha mais
poder, é necessário que um número crescente de trabalhadores sejam sindicalizados
e que participem de sua entidade de classe.

O SINDICATO É IMPORTANTE PORQUE:
• Luta por condições dignas de
trabalho e pela ampliação do mercado de
trabalho;
• Negocia as reivindicações dos
aeroviários com as empresas aéreas;
• Atua no âmbito político nacional, por
meio da Força Sindical, pela aprovação de
projetos de lei que beneficiem a todos os
trabalhadores e cidadãos;
• O sindicato negocia duramente para
que o trabalhador tenha os melhores
reajustes sobre o salário, tíquetes e todas as
outras cláusulas que envolvam valores
monetários.

A SUA CHANCE DE FATURAR MUITOS PRÊMIOS
CONCURSO CULTURAL E CAMPANHA
DE SINDICALIZAÇÃO DO SAESP
O aniversário do SAESP está chegando e a palavra de ordem é de que você VENHA PARA O SINDICATO.
No dia 22 de junho, festejaremos o DIA DO AEROVIÁRIO e no dia 27 de julho, comemoraremos os 63 ANOS DE LUTAS
E CONQUISTAS DO SAESP, cujo aniversário ocorrerá em 30.07.2012.
A contagem regressiva já começou e o SAESP decola duas grandes promoções : um CONCURSO CULTURAL e a
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO.
Para participar do CONCURSO CULTURAL, os sócios do sindicato deverão efetuar o recadastramento, comparecendo à
sede da entidade ou diretamente com os diretores do SAESP, que até o dia 27.07.2012 estarão visitando os trabalhadores nas
respectivas empresas. Para todos os sócios (novos e antigos), o SAESP entregará a nova carteirinha de associado, totalmente
remodelada.
Para participar do CONCURSO CULTURAL, os novos e antigos sócios deverão responder, no canhoto da ficha de filiação,
a seguinte pergunta :

EM QUE DIA É COMEMORADO O DIA DO AEROVIÁRIO ?
A numeração do canhoto é a mesma da ficha de filiação. O canhoto será depositado em uma urna, que será recolhida
pelos diretores do SAESP. No dia 27.07.2012, a partir das 19h:00, na festa comemorativa do aniversário do sindicato, será
realizado o sorteio. Aqueles que forem sorteados e tiverem respondido corretamente a pergunta poderão ganhar um dos
seguintes prêmios:

Uma televisão LED de 42’’, um tablet, uma câmera digital, um smartphone e um minisystem.
Além do CONCURSO CULTURAL, o SAESP promoverá a CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO, contando com a ampla e direta
participação da base, a partir da ação de SÓCIOS APRESENTANTES de novos filiados. Independentemente de sorteio, os sócios
apresentantes poderão ganhar valiosos prêmios, dependendo da quantidade de novos filiados, conforme tabela abaixo:
- Para 10 (dez) novos sócios apresentados : a escolher entre bola de futebol de campo/salão/volley ou basquete;
- Para 15 (quinze) novos sócios apresentados : Uma camisa oficial do time do futebol nacional de sua preferência;
- Para 20 (vinte) novos sócios apresentados : Um minisystem;
- Para 30 (trinta) novos sócios apresentados : Uma bicicleta;
- Para 40 (quarenta) novos sócios apresentados : Um notebook;
- Para 60 (sessenta) novos sócios apresentados : Uma TV LED de 32’’.
OS REGULAMENTOS DO CONCURSO CULTURAL E DA CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE E
NO QUADRO DE AVISOS DO SAESP.
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O SAESP DISPONIBILIZA PARA OS SÓCIOS
- SEDE PRÓPRIA – Localizada em frente ao Aeroporto de Congonhas e subsede em Campinas.
- COLÔNIA DE FÉRIAS – Localizada na Praia Grande, com espaço destinado ao esporte e lazer dos sócios e dependentes.
- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – Prestada, gratuitamente, na sede do sindicato, compreendendo a manutenção e
tratamento da saúde bucal dos sócios e dependentes (menores de 18 anos).
- ASSESSORIA JURÍDICA – Prestada na sede do sindicato, compreendendo estrutura de apoio jurídico aos sócios perante
processos trabalhistas e outros.
- ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – Prestada na sede do sindicato, compreendendo consultoria previdenciária.
- CONVÊNIOS com diversos estabelecimentos de ensino e comerciais, que concedem descontos aos sócios e seus
dependentes.
É importante que fique claro que a atividade mais importante do sindicato diz respeito à conquista de melhores
salários e condições de trabalho para os aeroviários. Para que possa garantir e ampliar direitos, a entidade sindical precisa de toda estrutura financeira, física, logísitica, material e humana.
De todas as fontes de receita, a mais importante para o SAESP é a mensalidade sindical, pois além da sua importância financeira, trata-se de um ato espontâneo do trabalhador, que entende que o fortalecimento de sua entidade sindical
é fundamental para a sua representação e conseqüente garantia e ampliação de seus direitos. O SAESP visa ter nas mensalidades associativas, a sua principal fonte de receita, mediante a adoção de uma política de auto-sustentação financeira.
Para associar-se ao SAESP, o aeroviário contribuirá com 1,5% de seu salário base, limitado ao valor máximo de R$ 20,00 por
mês.

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO,
CIDADÃO RESPEITADO !
A história da cidadania diz respeito às lutas pelos direitos humanos e trata-se de um referencial de conquista da
humanidade, pelas lutas por maior liberdade, garantias individuais e coletivas. Também diz respeito a inconformidade frente
às dominações, o combate às opressões e injustiças; enfim a constante movimentação na construção de uma sociedade mais
justa, solidária e fraterna.
Por volta do século VIII a.C., os Profetas Isaías a Amós pregavam em favor do povo, contra os operessores:

“cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão,
defendei a viúva”.
“Portanto, já que explorais o pobre e lhe exigis tributo de trigo, edificareis casas de pedra, porém não habitareis
nelas, plantareis as mais excelentes vinhas, porém não bebereis do seu vinho. Porque eu conheço as vossas inúmeras
transgressões e os vossos grandes pecados: atacais o justo, aceitais subornos e rejeitais os pobres à sua porta”.

Quem não exerce a sua cidadania, fica marginalizado ou excluido da vida social e da tomada de decisões, ficando numa
posição de inferioridade dentro do grupo social.

SITE REFORMULADO
O SAESP, está de cara nova na internet. O novo site foi completamente redesenhado, para ser mais organizado e fácil de
utilizar. E conteúdo agora está mais atualizado e dinâmico.
Acesse e confira !!.

www.aerosp.org.br

O SURGIMENTO DOS SINDICATOS É FRUTO DAS AÇÕES DE CIDADANIA !
No início do século 20, jornadas de 14 ou 16 horas diárias ainda eram comuns. Assim como a exploração da força de
trabalho de mulheres e crianças. Os salários pagos eram extremamente baixos, havendo reduções salariais como forma de
punição e castigo. Todos eram explorados sem qualquer direito ou proteção legal. A primeira greve no Brasil foi a dos
tipógrafos do Rio de Janeiro, em 1858, contra as injustiças patronais e por melhores salários.
Os imigrantes trouxeram experiências de luta muito mais avançadas do que as que existiam no Brasil, estabelecendo
o anarquismo, que foi a posição hegemônica movimento operário brasileiro no período de nascimento e consolidação da
indústria.
Com a "Revolução de 1930", liderada por Getúlio Vargas, é iniciado um processo de modernização e consolidação de
um Estado Nacional forte e atuante em todas as relações fundamentais da sociedade. Vargas acabaria atrelando a estrutura
sindical ao Estado, destruindo todas as bases sociais e políticas em que tinha se desenvolvido o movimento sindical no
período anterior.
Entre 1940 e 1953, a classe trabalhadora dobra seu contingente, somando 1,5 milhão de trabalhadores nas indústrias
e as greves tornam-se freqüentes. Em 1947, sob o governo do marechal Dutra, mais de 400 sindicatos sofreram intervenções.
O golpe militar de 1964 significou a mais intensa e profunda repressão política que a classe trabalhadora enfrentou na
história do Brasil. As ocupações militares e as intervenções atingiram cerca de 2 mil entidades sindicais em todo o país. Suas
direções foram cassadas, presas e exiladas.
Na década de 70, principalmente, começa a surgir um novo sindicalismo, que retomou as comissões de fábrica e
propôs um modelo de sindicato livre da estrutura sindical atrelada.
Surge, também, a mais expressiva liderança sindical brasileira de todos os tempos: Luiz Inácio da Silva, o Lula, que em
1969 participa pela primeira vez da diretoria de um sindicato, como suplente.
Após 21 anos de experiência autoritária dos governos militares (1964/85), os sindicatos de trabalhadores assumiram
parcela fundamental no movimento de redemocratização nacional.
A partir dos anos 90, ocorrem importantes mudanças organizacionais e tecnológicas nas empresas, impulsionadas
pela política neoliberal de abertura comercial. O mundo mergulhou na globalização econômica, os meios de produção
sofreram profundas mudanças e as relações de trabalho adquiriram novas configurações. O fato é que, pela primeira vez na
história do Brasil, um sindicalista tornou-se presidente da república. Seus dois mandatos tiveram a maior aprovação popular
da história do país !
É inquestionável o papel do sindicalismo na luta pelas democracias existentes no mundo contemporâneo e a
importância do engajamento dos trabalhadores, exercitando a cidadania para a construção de um mundo melhor.
Com os referenciais da cidadania, os trabalhadores uniram-se em seus sindicatos, na certeza de que juntos, seriam
fortes. Os adversários do sindicalismo tentaram (e continuam tentando) desacreditar as organizações dos trabalhadores,
buscando formas para impor o descrédito às entidades sindicais e assim desagregar a classe trabalhadora.
É para enfrentar este cenário que o SAESP pauta o convite para que os aeroviários entendam que um sindicato só é
forte quando os trabalhadores participam e carregam consigo as respectivas carteirinhas sindicais, cientes de que:

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO
CIDADÃO RESPEITADO !

Master Languagues
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