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Aeroviários no Estado de SP

ESTÁ CHEGANDO A HORA DE SUA SINDICALIZAÇÃO !
No mês de abril será iniciada a CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO do Sindicato dos
Aeroviários no Estado de São Paulo – SAESP, trazendo muitas surpresas para aqueles que
já são sócios e também para os que ainda não são sindicalizados.
Aqueles que já são associados, terão a oportunidade de se recadastrarem, atualizando
os seus dados e de seus dependentes. No ato do recadastramento, cada sócio receberá
um cupom, com direito a concorrer a vários prêmios, em sorteio que será realizado na
sede do SAESP. Os novos sócios também receberão os respectivos cupons, no ato da
sindicalização. Os cupons numerados serão depositados nas urnas que serão disponibilizadas em locais, previamente informados pelo SAESP.
Além dos prêmios a serem sorteados, o SAESP também premiará diretamente
(independentemente do sorteio), os sócios apresentantes de novos associados.
No começo do mês de abril, o SAESP divulgará a data do início da campanha de
sindicalização, a lista de prêmios a serem sorteados e o regulamento.
No dia 22.06.2012, quando serão realizados os sorteios dos prêmios e a premiação dos
apresentantes, o SAESP realizará uma festa típica junina, com bebidas e comidas para
todos os presentes. Afinal de contas, uma entidade sindical com 63 anos de idade, com
vastíssima história de lutas e conquistas, merece comemorar, com os antigos e novos
sócios, o DIA DO AEROVIÁRIO.

AEROVIÁRIO SINDICALIZADO
É CIDADÃO RESPEITADO !

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!

PROGRAMA DA GOL É QUESTIONADO PELO MP
O procurador do Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, Fábio Leal
Cardoso, questiona a legalidade do programa de licença não remunerada para
tripulantes da Gol Linhas Aéreas.
Cardoso afirmou que a licença não remunerada não é disciplinada expressamente
na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Nesse sentido, esse tipo de licença precisa
ser analisado caso a caso - é um instrumento que permite uma alteração no contrato de
trabalho, desde que não seja prejudicial ao trabalhador. Segundo ele, essa licença só
deve ser adotada se for um pedido do funcionário, em casos de cursos no exterior ou de
doença na família, por exemplo.
"A licença sem remuneração deve atender ao interesse do empregado e não do
empregador. Por essa fundamentação, essa licença pode resultar numa alteração ilícita
do contrato de trabalho, porque é prejudicial ao trabalhador", diz Cardoso. Por isso,
acrescenta, o programa da Gol "é facilmente questionável na Justiça".

FUSÃO ENTRE LAN E TAM DEVE SAIR EM MAIO
Estão sendo ultimados os procedimentos para a concretização da fusão entre a
LAN Airlines e a TAM, que deverá ser concluída no início de maio.
A LATAN Airlines deverá ser uma das maiores empresas aéreas do mundo. A projeção é de que, por enquanto, os vôos irão operar sob as marcas separadas LAN e TAM.

PLANTÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO SINDICATO
A partir do mês de abril, nos dias 02/09/19/24, das 10h:00 às 18h:00, os sócios do
SAESP terão à sua disposição, gratuitamente, profissionais especializados em imposto
renda, que esclarecerão dúvidas e, se necessário, elaborarão a respectiva declaração. de
imposto.
Não deixe de efetuar a sua declaração de imposto de renda, mantendo, desta
forma, o seu CPF válido. O IR pode ser exigido para financiar imóvel, retirar passaporte e
outros casos exigidos por lei.
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