Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo
Praça Alfredo Issa, no 48

Centro

19o e 20o Andares

CEP 01033-906 - São Paulo - SP

Fones: Secretaria 3328-6088 - Interno 3226-4294 - Jurídico 3328-6070 Dpto. Assist. ao Ferroviário 3328-6076

Circular Nº 016/2007

Aposentados e pensionistas com paridade

Conquistamos o pagamento de
valores atrasados de 2004
Depois da extinção da RFFSA, o Sindicato de São Paulo, através de
contatos políticos, tem buscado junto ao Governo Federal, o pagamento dos
resíduos dos dissídios de 2004, 2005 e 2006 para os beneficiados pela
Paridade.
Conseguimos, após várias reuniões em Brasília, a liberação de R$
30.000.000,00 para o pagamento de cerca de cinco parcelas dos
atrasados do dissídio de 2004. Restam, ainda, valores devidos desse
dissídio e de 2005 e 2006.
O valor será pago na competência de outubro, que todos recebem no
início de novembro. Quem recebe pelos bancos conveniados com o INSS,
terá essa complementação creditada ainda no final de outubro.
Isso é resultado de lutas incessantes deste Sindicato.
Lembramos, mais uma vez, que o Sindicato é o representante legítimo da
categoria e todas essas conquistas vieram de dissídios que foram movidos
por esta entidade. Atuamos com competência e de forma legal, buscando
cada vez mais, melhorias para nossos companheiros de sempre!
Fiquem atentos! Não acreditem em mentiras que algumas associações e
sindicatos de aposentados, que se intitulam como defensores da categoria
estão propagando por aí. Na verdade, são oportunistas, que vêm
prejudicando o trabalho que o Sindicato vem desenvolvendo em prol dos
ferroviários.
Com relação à data-base de 2007, já participamos de reuniões com a Valec,
empresa que responde pelos funcionários oriundos da RFFSA e seus
aposentados e pensionistas com direito à complementação.
A proposta da Valec foi de aplicar 3 % de reajuste, mas o Sindicato não
aceitou e já prepara o dissídio que será apreciado pelo TST. Aguardem!

Eluiz Alves de Matos
Presidente
São Paulo, 21 de setembro de 2007.
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