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Atrasados de 2008
Pagamento será em dezembro
Confirmado! Os 16 meses atrasados do Acordo Coletivo de 2008 dos
aposentados e pensionistas da Valec (extinta RFFSA), serão pagos na
competência de novembro, que todos recebem em dezembro, de acordo
com o final do benefício de cada um.
Os que recebem pelos bancos conveniados com o INSS, terão esses
valores creditados a partir de 10 de novembro de 2009.
A confirmação veio diretamente do Sr. Ubiraci Raposo, diretor do Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos - DERAP.
O pagamento vinha sendo sistematicamente cobrado dos órgãos de governo pelo presidente do Sindicato, Eluiz Alves de Matos e o presidente da
Federação Nacional dos Ferroviários, Hélio Regato. Divulgamos anteriormente que o pagamento, provavelmente, viria em outubro, mas o Governo
Federal (Ministério do Planejamento), não autorizou o pagamento.

Presidente Eluiz, incansável
na luta pela preservação dos
direitos e de novas conquistas
para a categoria

Veja ao lado, íntegra
do e-mail enviado
pelo diretor do DERAP
ao presidente da
Federação Nacional dos
Ferroviários confirmando
o pagamento dos
atrasados.

Acordo Coletivo 2009/10
Valec propõe 5,53% de reajuste

Com relação ao Acordo Coletivo de 2009/10, os Sindicatos e a Federação estiveram reunidos com os representantes da Valec para as
negociações.
Na reunião realizada no dia 22 de outubro, a empresa apresentou uma proposta melhor
que a anterior, de 4,42% de reajuste, rejeitada pelos Sindicatos. Agora, ela concorda
com o valor total do IPCA, de 5,53%.
Mas o ACT ainda não foi assinado, pois, alguns sindicatos com cláusulas específicas
que não foram atendidas, não chegaram a um acordo.
Esperamos para o próximo mês, nova reunião para definição e assinatura do Acordo.
O pagamento será retroativo a maio de 2009, data-base da categoria. Aguardem!
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Convênio Odontológico com os mesmos
preços praticados pelo Sindicato
Atendimento será na subsede de Mauá
O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo acaba de fechar convênio com
empresa de prestação de serviços odontológicos, que abrangerá todos
associados, ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes. O
atendimento será feito na subsede do Sindicato em Mauá, que fica ao lado
da estação da CPTM, facilitando o acesso aos interessados.
A grande vantagem de escolher o convênio é que ele irá acompanhar os
mesmos preços da tabela utilizada pelo Sindicato, que são inferiores aos praticados no
mercado. O convênio atenderá diversas especialidades como implantes, próteses,
cirurgias, clareamento, etc.
Mais vantagens
Os aposentados e pensionistas sócios da entidade contam, ainda, com mais vantagens.
Muitos procedimentos, além dos que constam da tabela do Sindicato, serão gratuitos,
ja que a maioria não têm plano odontológico.
Atendimento
O atendimento se dará duas vezes por semana: quintas e sextas-feiras.
O início do atendimento será a partir do dia 12 de novembro.
Com o aumento da demanda, serão disponibilizados mais dias para
o atendimento. Como agendar horário? Entre em contato com a
subsede de Mauá. Para ser atendido pelo convênio é preciso estar
em dia com as mensalidades/contribuições ao Sindicato.
Endereço: Avenida Rio Branco, 76 - Centro - Tel: (11) 4514-6600.

Cuidados com os dentes

Uma dor na boca pode dificultar a alimentação e levar à subnutrição.
Os problemas de saúde oral, como cáries e doenças nas gengivas, são
causados muitas vezes, porque a pessoa não escova direito os dentes.
Aqui estão algumas orientações para manter a saúde dos dentes e das
gengivas:
•Escove os dentes e limpe as gengivas regularmente;
•Depois de comer, lave a boca completamente, para que não fique nenhum
pedaço de comida nos dentes. Tente evitar lanches entre as refeições;
•Enxágüe a boca todos os dias com água morna para manter a saúde das
gengivas;
•Vá ao dentista regularmente para fazer uma revisão.

(fonte: http://tilz.tearfund.org)

Companheiro(a) associado(a):
Mantenha em dia sua contribuição com nossa entidade. Ela é
muito importante para que o Sindicato continue prestando o
melhor serviço e buscando cada vez mais benefícios para todos!

