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CIRCULAR Nº 017/2012

Companheiros ativos, aposentados e pensionistas

Assinado acordo da Valec
Reajuste será de 5,10%
O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo e a Federação Nacional dos Trabalhadores
Ferroviários se reuniram com a Valec no dia 27 de setembro, para a assinatura do Acordo
Coletivo 2012/2013. O reajuste ficou definido em 5,10% e beneficia ativos da Valec, aposentados e pensionistas com paridade.

Meses atrasados
A empresa não definiu a data do pagamento e nem quando serão quitados os atrasados. Já
são devidos 05 meses, contando da data-base (maio/2012) até o mês de setembro. O Sindicato já cobrou da Valec a inclusão imediata dos benefícios conquistados nesse acordo.
Nesses 80 anos de atividade do Sindicato, a diretoria tem trabalhado em prol de todos os
seus associados, para que os direitos dos ferroviários sejam mantidos e melhorados. Assim
continuamos, construindo um caminho de vitórias.

Mensalidades associativas
A partir do segundo semestre de 2012, as contribuições associativas dos aposentados e pensionistas serão reajustadas. Depois de 18 anos sem reajuste, a medida se tornou necessária
devido aos aumentos dos custos de manutenção, dos seus serviços, da assistência jurídica e
social oferecidas pela entidade. A proposta foi apresentada e aprovada em assembleia da categoria.
A contribuição dos aposentados e pensionistas passa a ser única. O novo valor será R$ 60,00
o semestre, o que equivale a R$ 10,00 por mês e virá no próximo boleto que todos receberão
em casa.
São Paulo, 28 de setembro de 2012.

Eluiz Alves de Matos
Presidente
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