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CAMPANHA SALARIAL 2008

Começam as negociações da
CATEGORIA AEROESPACIAL-SP
No ultimo dia 13 (quarta feira), foi
realizada a primeira rodada de negociação do Grupo Aeroespacial na
FIESP em São Paulo.
Representando o Sindiaeroespacial-SP, estiveram presentes o
nosso Secretário Geral Elias Jorge da
Cruz e os nossos diretores Alfredo,
Valério e o Victor da Unidade Gavião Peixoto, acompanhados de nosso advogado Dr. Fabiano Vendrasco.
Também participou da reunião o
Vice-Presidente da FEM-CUT, João
Farani.
Nesta primeira rodada, os representantes da FIESP, com a nossa pauta de reivindicações em mãos, propuseram apenas a renovação da Convenção Coletiva que está em vigor
hoje. A nossa bancada não aceitou e

Reajuste Salarial

Reivindicamos melhorias nas cláusulas sociais e um aumento real
compatível com o crescimento do setor

contrapôs que os trabalhadores (as)
reivindicam melhorias no atual Acor-

do e enfatizou que irá insistir na aprovação dessas cláusulas.

As nossas principais propostas apresentadas à FIESP:
3Redução da jornada para 40 horas semanais.
3Horas extras a 100% sobre a hora normal.
3Melhorias na clausula de garantias ao empregado em vias de aposentadoria.
3Complementação do Auxilio Doença de 120 dias para 180 dias.
3Piso Salarial igual ao setor Automotivo.
3Uma redação que fique clara a jornada noturna, para que se respeite o adicional noturno.
3Criação do fundo de formação/qualificação profissional.

Quanto ao reajuste salarial, reivindicamos o INPC acumulado de setembro de 2007 a agosto de 2008. O
INPC apurado de setembro/07 a julho/08 está em torno de 6,92%. Ainda falta apurar o INPC de agosto/08
para completar o período.
Além do INPC integral também
reivindicamos aumento real de salário, cujo índice a ser apresentado à
FIESP está sendo calculado pelo DIEESE, baseando-se no crescimento
do setor aeroespacial.
Sem dados concretos nas mãos
não vamos ficar divulgando índices
absurdos, pois não agimos com irresponsabilidade e nem como vendedores de ilusões, como fazem certos
sindicatos por aí, que não têm compromisso com a ética e a verdade.

Próximos passos
A FIESP vai convocar uma assembléia patronal para discutir as
nossas reivindicações
apresentadas e provavelmente, teremos uma
nova rodada ainda nesta semana. Informaremos aos trabalhadores (as)
todos os passos das negociações.
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Resultados do setor
aeroespacial

A Embraer, empresa referencial do
segmento aeroespacial, entregou no
primeiro semestre deste ano 97 aeronaves, batendo todos os recordes de
sua história em entrega de aviões. Conseqüentemente, a Latécoère, C&D, Sobraer, ELEB e Astra como as outras
empresas do setor aeroespacial, também tiveram sua participação neste
crescimento.
É visível o crescimento do Setor

Aeroespacial, principalmente na Embraer. Em São José dos Campos a empresa ampliou o setor de logística criando
uma Unidade em Taubaté. A Unidade
de Gavião Peixoto dobrou o efetivo no
ultimo ano com as novas instalações
da fábrica de móveis e interiores de
aviões. A Unidade Botucatu, além do
crescimento em número de trabalhadores, transformou-se num verdadeiro canteiro de obras, com vários hangares sendo construídos. Como resultado disso, a cadeia produtiva também
se ampliou com dezenas de fornecedoras por todo o Estado de São Paulo,
inclusive algumas delas instalando filiais em Botucatu.
Os trabalhadores (as) fizeram a parte que lhes cabiam e agora esperam
receber um reajuste à altura da riqueza que produziram. Não queremos
ouvir a choradeira dos patrões na hora
de repartir o bolo.

Agradecimentos aos companheiros
Claudemir e Joãozinho

O SindiAeroespacial-SP, nesta
oportunidade, manifesta o seu agradecimento aos companheiros Claudemir
e Joãozinho, Representantes dos Trabalhadores (as) no Conselho de Administração da Embraer pela inestimável contribuição que têm prestado à
nossa entidade sindical ao darem todo

o apoio possível aos trabalhadores (as) quando
estávamos impedidos de
atuar na Empresa e também em todos os outros
momentos, quando solicitados.
É importante lembrar
que os companheiros
Claudemir e Joãozinho
têm suas atribuições no
Conselho de Administração, mesmo assim, têm
nos ajudado bastante no dia a dia na
Empresa.
Exatamente por causa dessa luta,
eles também têm sido vítimas de ataques do sindicato do conlutas. A diretoria do SindiAeroespacial-SP
presta toda a sua solidariedade aos
companheiros Claudemir e Joãozinho.

Expediente
“Aeronotícias” é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
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Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo sob
responsabilidade de sua Diretoria. Jornalista Responsável - Gabriela Candido (MTb 49.086)
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CUT propõe fim do
Imposto Sindical

No próximo dia 21, virá a público
o texto do projeto de lei (PL) que acaba com o imposto sindical e as taxas
confederativa e assistencial, dando origem à contribuição negocial, que não
será obrigatória, mas sim discutida e
votada, anualmente, por assembléias
democráticas e amplamente divulgadas pelos sindicatos.
O secretário nacional de Política
Sindical da CUT, Vagner Freitas, infor-

ma que a Central vai acompanhar o
envio do projeto de lei ao Congresso Nacional, como forma de garantir
que deputados e senadores o aprovem. "Quero crer que nenhuma das
seis centrais que assinaram o acordo
que apóia o envio do PL vai recuar,
mas caso aconteça, cobraremos o
envio mesmo assim, pois o governo
federal tem a prerrogativa de fazê-lo",
diz Vagner.

Moção de desagravo
A diretoria do SindiAeroespacial-SP repudia a atitude do sindicato do conlutas pelos constantes
ataques desferidos contra os nossos
diretores. Infelizmente, quem carece de competência para enfrentar
um debate de alto nível utiliza-se de
meios rasteiros e mentirosos para
atacar seus adversários, ainda mais
quando movido pelo ódio e pelo desespero de causa.
O SindiAeroespacial-SP sempre
tem se mantido com muita sereni-

dade, inclusive respeitando todas as
decisões proferidas pela Justiça, mesmo as desfavoráveis. Entretanto, não
é o que ocorre com o sindicato do
conlutas que, além de agir com total
desrespeito à Justiça, ainda agride os
adversários com calúnia e difamação.
A diretoria do SindiAeroespacial-SP também agradece as inúmeras
manifestações de apoio e solidariedade recebidas de companheiros (as)
para com os nossos diretores, vítimas
dos ataques do conlutas.

Inaugurada nova regional do
SindiAeroespacial-SP em Botucatu
Com o restabelecimento de nossa representatividade em Botucatu foi
possível inaugurar a nova regional na cidade. Na medida do possível,
estaremos estruturando a nossa sede em Botucatu com assistência jurídica;
assinatura de convênios com o comércio, empresas e instituições de ensino
entre outras providências necessárias para proporcionar um melhor
conforto e atendimento aos nossos associados. Confira o endereço:
SINDIAEROESPACIAL-SP - REGIONAL BOTUCATU
Rua Dom Pedro II, 307 - Bairro Alto - Botucatu
(atrás da Igreja Menino Deus). CEP 18600-080
Telefone: (14) 3813.7479 - Secretária Rita
Em breve anunciaremos o endereço da sede da Regional Araraquara.

