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Aeroviários no Estado de SP

VEM AÍ A CAMPANHA
DE SINDICALIZAÇÃO DO SAESP
O SAESP lançará no mês de abril, a campanha de sindicalização, visando
aumentar ainda mais a representatividade sindical dos aeroviários no Estado de
São Paulo.
Juntamente com a campanha de sindicalização, será promovido o recadastramento
dos aeroviários que já são associados.
O objetivo da diretoria será atrair os aeroviários para dentro de seu sindicato, de
forma a fortalecer a representatividade dos trabalhadores no relacionamento diário
com as empresas e nas grandes lutas travadas por aumentos salariais e por
melhores condições de trabalho. Esta diretoria entende que as ações sindicais
devam se expandir para as questões laborais de toda a classe trabalhadora
brasileira, tendo sempre como bandeira de luta, o seguinte lema: JUNTOS

SOMOS MAIS FORTES.

É certo que a união tem que ocorrer pautada por valores éticos e morais, sem
o que não há unidade que possa resistir. E é neste sentido que o Sindicato dos
Aeroviários no Estado de São Paulo tem uma riquíssima história de lutas na
defesa das grandes causas da sociedade brasileira.
O lema de nossa campanha salarial será:

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO
CIDADÃO RESPEITADO
A sindicalização é um marco para o exercício da cidadania. O respeito à dignidade
do trabalhador deve ocorrer no seu dia-a-dia profissional, ficando claro que a
conjugação de bons salários e das boas condições de trabalho, resulta na
qualidade de vida que se estende para toda família e consequentemente para a
sociedade brasileira.
Prepare-se, portanto, para a nossa Campanha Salarial e venha para dentro de
nosso Sindicato, pois você faz parte da grande família aeroviária.
Contate-nos:
São Paulo: (11) 5536-4678
São Paulo: (11) 5536-4680
Campinas: (19) 3232-3409

E-mail:
info@aerosp.org.br

Site:
www.aerosp.org.br

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

O SAESP DISPONIBILIZA
PARA OS SÓCIOS
. SEDE PRÓPRIA – Localizada em frente ao Aeroporto de Congonhas.

. 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.

PRINCIPAIS FUNÇÕES
DO SINDICATO
a) Representar os interesses da categoria perante autoridades administrativas
(prefeituras, governadores, secretários de estado e municipais, delegados regionais
do trabalho etc.) e judiciários (presidentes dos tribunais e juízes em geral);
b) Celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho;
c) Eleger ou designar os representantes da categoria respectiva;
d) Colaborar com o estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estado e
solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão
liberal;
f) Promover movimentos reivindicatórios para a conquista da valorização
profissional.
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