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I Copa Saesp de Futsal tem início no dia 28
A I Copa Saesp de
Futsal já está com todos
os times inscritos e sua
abertura acontece no dia
28 de outubro (sextafeira).
Os jogos serão
disputados na Associação
Esportiva e Recreativa
da Vasp (AERVASP),
próxima ao Aeroporto
de Congonhas (Rua Nhú
Guaçu, nº 374, no bairro
Campo Belo) e no CDM

Unidos da Vila Guarani,
(Av. Leonardo da Vinci,
nº 1, Vila Guarani),
na subprefeitura de
Jabaquara.
O Saesp realizou
reunião técnica, em 10 de
outubro, para definir as
chaves, realizar o sorteio
das equipes e aprovar o
regulamento do evento.
O primeiro jogo será
realizado às 8 horas,
com a participação das

equipes Barcelona F.S.
e No Show. Às 9 horas,
jogam as equipes Arsenal
e Marrom Futsal. A
próxima partida é das
equipes R. Esporte
Show e Unidos F.S.,
às 13 horas; e Laranja
Mecânica com Azul
Center Brasil, às 14
horas.
No dia 29, jogam os
times CGHKR Rampa
versus TI - TAM, às

14 horas; e Parcelados
versus Brahmeiros; às 15
horas.
As próximas partidas
serão realizadas nos
dias 4, 5, 11 e 12 de
novembro, completando a
primeira fase.
As datas das demais
fases do campeonato
ainda estão sendo
negociadas pelo
Sindicato. Veja abaixo a
tabela inicial da Copa.

Tabela dos Jogos - 1ª Fase
4/11 - Sexta-feira AERVASP

Horário
08:00
09:00
13:00
14:00

1ª Copa

Saesp
de Futsal
AERVASP - Rua Nhú Guaçu, 374 - Campo Belo
Chave
C
C
A
A

Equipe		
Barcelona F.S.
Arsenal		
R. Esporte Show
Laranja Mecânica

Equipe
No Show
Marrom Futsal
Unidos F.S.
Azul Center Brasil

29/10 - Sábado

CDM Unidos da Vila Guarani - Av. Leonardo da Vinci, 1
Vila Guarani - Subprefeitura de Jabaquara
Horário Chave
14:00
B
15:00
B

Equipe		
CGHKR Rampa
Parcelados

Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678 / 4680
Campinas: (19) 3232-3409

Equipe		
Barcelona F.S.
Arsenal		
R. Esporte Show
Laranja Mecânica

Equipe
Marrom Futsal
No Show
Azul Center Brasil
Unidos F.S.

5/11 - Sábado CDM Unidos da Vila Guarani

28/10 - Sexta-feira
Horário
08:00
09:00
13:00
14:00

Chave
C
C
A
A

Equipe
TI-TAM
Brahmeiros

E-mail:
info@aerosp.org.br

Site:
www.aerosp.org.br

Horário Chave
14:00
B
15:00
B

Equipe		
CGHKR Rampa
Parcelados

Equipe
Brahmeiros
TI-TAM

11/11 - Sexta-feira AERVASP
Horário
08:00
09:00
13:00
14:00

Chave
C
C
A
A

Equipe		
Barcelona F.S
No Show		
R. Esporte Show
Laranja Mecânica

Equipe
Arsenal
Marron FutSal
Unidos
Azul Center Brasil

12/11 - Sábado CDM Unidos da Vila Guarani

Horário Chave
14:00
B
15:00
B

Equipe		
CGHKR Rampa
TI-TAM		

Equipe
Parcelados
Brahmeiros

Filiado à:
FILIE-SE AO
SINDICATO. JUNTOS,
SOMOS MAIS FORTES!

2ª rodada da campanha salarial unificada
acontece na próxima quarta-feira
A primeira rodada
de negociação entre os
sindicatos de trabalhadores
do setor aéreo e o Sindicato
Nacional das Empresas
Aeroviárias (SNEA) foi
realizada em 6 de outubro,
dando início à campanha
salarial unificada 2011.
Na reunião, o Sindicato
dos Aeroviários no
Estado de São Paulo
(Saesp), a FNTTA e
demais representantes dos
aeronautas e aeroviários
defenderam os pontos de
pauta reivindicados pelas
categorias e reforçaram a
importância de acelerar

as negociações para
garantir a data-base (em
1º de dezembro) e evitar
paralizações durante a alta
temporada.
A segunda rodada está
prevista para o dia 26
de outubro. O sindicato
patronal comprometeu-se
a apresentar, nesta data,
a contraproposta das
empresas às reivindicações
dos trabalhadores.
As demais rodadas
acontecem nos dias 3, 9, 23
e 30 de novembro, sempre
às 14 horas, no Rio de
Janeiro.
Os sindicatos de

trabalhadores entregaram
a pauta ao SNEA em 15 de
setembro, para antecipar o
início da campanha salarial.
Ambas as categorias
defendem um índice
de reajuste salarial de
13% (que representa as
projeções da inflação no
período mais o crescimento
da produtividade das
empresas) e não abrem
mão do aumento real nos
salários.
O reajuste sobre os
pisos defendido pelos
aeroviários é de 20%, além
da criação de dois novos
pisos: para operadores de

equipamentos de viatura e
despachantes de check-in e
de aeroporto.
Também são defendidas
diárias de R$ 54,00 e
cesta básica de R$ 300,00,
independente da faixa
salarial do trabalhador,
e a ampliação de direitos
sociais, visando o aumento
da licença maternidade
e benefícios iguais para
parceiros de mesmo sexo.
SNETA - O Saesp
entregou a pauta ao
sindicato das empresas
de Táxi Aéreo no dia 19
de outubro. Ainda não há
agenda de negociação.

Azul terá 30 novas
aeronaves até 2015

Demissões no setor em São Paulo
preocupam Sindicato

A Azul Linhas Aéreas irá
adquirir 30 novas aeronaves até
2015.
Os aviões, da série 600, são
produzidos em Toulouse, na
França, pela empresa francoitaliana ATR. A primeira
aeronave foi batizada de “Azul,
Tango Romeu”, em referência às iniciais do fabricante.
O modelos ATR 72-600 é um turboélice e comportará
entre 68 e 74 passageiros. O plano da companhia é utilizar
as aeronaves na aviação regional, com rotas no interior de
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A Azul
é a primeira aérea a trazer esse modelo para o país.

O Saesp está preocupado com a quantidade de
homologações de rescisões de trabalho registradas de
janeiro a agosto deste ano. O período somou 982 demissões
e 549 pedidos de demissão. A VRG/Gol foi a que mais
demitiu, totalizando 418 rescisões por determinação da
empresa e 182 a pedido do trabalhador. A TAM aparece
em segundo lugar, com 256 demissões e 161 pedidos.
O pior mês do período foi maio, com 229 demissões
ou pedidos homologados, seguido por março, com 223
rescisões. A Oceanair realizou 86 rescisões; a Swissport,
72; a TAM Executiva, 47; a Azul, 43; a Pantanal, 27;
a Líder, 22; as aéreas internacionais, 86; e as demais
empresas, 131 demissões. O Sindicato analisa os dados com
preocupação e irá compará-los com outros períodos.

Saesp firma PLR com a
South African
O Saesp assinou, em 7 de outubro,
acordo de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) com a South African
Airways.
O acordo prevê pagamento
equivalente a 8,3% de um salário base
anual aos funcionários da companhia
no período entre 1º de abril de 2010 e 31
de março de 2011. A empresa prevê o
pagamento para outubro.

Aeroviários da United
aprovam acordo sobre férias

Trabalhadores aprovam
parcelamento na VarigLog

Os aeroviários da United Airlines
aprovaram, em assembleia, em 20 de
setembro, o acordo coletivo para a
divisão do período de férias.
O acordo foi proposto pela empresa,
tem vigência de dois anos, e permitirá ao
trabalhador escolher se deseja realizar
férias em um período de trinta dias, ou
fracioná-las em dois períodos de quinze
dias.

Os aeroviários da VarigLog
aprovaram, em assembleia, em 19
de setembro, o acordo proposto pela
empresa, para o pagamento parcelado
dos salários dos meses de setembro a
dezembro de 2011 e foi apresentada
em audiência no Ministério Público do
Trabalho de SP. A votação foi secreta e
contou com 63 trabalhadores. Destes, 41
aprovaram a proposta.
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