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Circular Nº 020/ 2007

Aposentados e pensionistas com paridade

Database maio/2007: conquistamos 3%
Mais 12 meses atrasados de 2004 serão pagos em janeiro
Pr ezados (as) companheir os (as),
Todos são testemunhas do esforço que o Sindicato tem dispensado para manter
atualizadas as aposentadorias e pensões dos ferroviários. Luta que travamos ainda
com a RFFSA em Liquidação, e agora com a Valec  Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A. (sucessora da RFFSA), empresa de sociedade anônima, fechada,
controlada pela União e supervisionada pelo Ministério dos Transportes.
Para a database maio/2007, tentamos o acordo através da negociação, o que foi
infrutífero. Fomos a dissídio no TST, em Brasília, onde, em primeira audiência,
fechamos acordo com a Valec, em 3% de r eposição salar ial. A atualização dos
salários em 3% ainda não tem data definida para acontecer, mas assim que for
aplicado o reajuste de 3%, teremos ainda os meses retroativos de maio de 2007 até o
mês anterior em que for efetuado o pagamento. Esta entidade já está cobrando o
cumprimento imediato do acordo firmado.
O Governo liberou R$ 70 milhões para quitar 12 meses atr asados de 2004, que virão
na competência de dezembro, que todos r ecebem em janeir o de 2008. Quem recebe
pelos bancos conveniados, esses valores serão creditados no dia 16 de dezembro.
Ainda restam 10 meses atrasados de 2004 (7,5%); de 2005 (7%), 19 meses e 2006
(3%), 06 meses.
O Sindicato vem mantendo contatos com os órgãos governamentais para que seja
breve a quitação dessa dívida. Luta que estaremos enfrentando no ano de 2008 que se
aproxima. De olho no futur o e com r esponsabilidade em nossas atuações,
acr editamos que 2008 ser á um ano de cr escimento e de muitas outr as vitór ias,
que vir ão se somar a todas essas que conquistamos em 2007.

F eliz Natal e feliz 2008 a toda família ferroviária.

Eluiz Alves de Matos
Pr esidente
São Paulo, 06 de dezembro de 2007.

