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Negociação com a VALEC chega ao seu final
O processo negocial com a VALEC teve início em 10 de
maio de 2012, no Rio de Janeiro, para discussão da
Pauta Unificada de Reivindicações 2012/2013. Esta
pauta destina-se aos empregados ativos oriundos da
extinta RFFSA, integrantes do quadro especial criado
por força da Lei nº 11.483/2007. Porém, a cláusula que
diz respeito ao reajuste dos salários, o índice que for
negociado para o pessoal da ativa, é estendido,
também, para os aposentados e pensionistas
complementados (paridade), beneficiários das Leis nº
8.186/91 e 10.478/02.

empresa reafirmou a concessão do índice de reajuste
da Tabela Salarial no percentual de 5,1% (cinco vírgula
um por cento), a partir de maio de 2012,
correspondente a 100% do INPC/IBGE.
Diante da aprovação da categoria em assembleias
realizadas no período de 17 a 21 de setembro de 2012,
a assinatura do ACT 2012/2013 ocorrerá no final do
mês de setembro.

Alegando que não houve avanço nas tentativas de
convencer os órgãos envolvidos, a empresa não
A segunda rodada de negociação foi realizada no dia 05 atendeu as outras justas reivindicações da categoria,
de setembro de 2012, em Brasília-DF. Na ocasião, a frustrando os trabalhadores (as).

Esq. para dir. Oswaldo de Almeida e Thiago Lucas (VALEC); Jerônimo Miranda, Valmir de Lemos, Carlos
Vitorette, Paulino Moura , Antonio Eduardo, Vanderlei Gomes e Evanildo da Silva.

PLANO DE SAÚDE

REVISÃO DA TABELA SALARIAL

Na impossibilidade de apresentar um plano de
saúde, através de licitação pública, os
Sindicatos da FITFCUT – Federação
Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários
da CUT propôs que os ferroviários fossem
aceitos pelo GEAP, plano destinado ao
funcionalismo federal.

O último Plano de Cargos de Salários da extinta
RFFSA foi implantado em 1991. De lá para cá, nada foi
alterado para recompor as perdas salariais
acumuladas ao longo desse período. O SINDIFERRO,
juntamente com os demais sindicatos ferroviários luta
para que a Tabela Salarial seja revista, no sentido de
recuperar as perdas do poder aquisitivo dos
trabalhadores, calculadas em 48,47% (quarenta e oito
vírgula quarenta e sete por cento), entre os anos de
1998 a 2012.
No sentido de materializar essa perda, foi elaborado
um estudo contendo análises e parâmetros da tabela
salarial da RFFSA com as empresas VALEC e CBTU,
para demonstrar a defasagem salarial gritante.
Em breve as instituições representativas dos
aposentados, pensionistas e ativos se reunirão para
discutir a proposta de revisão da Tabela Salarial da
RFFSA.

Continuaremos ainda, lutando para o
restabelecimento do SESEF/PLANSFER, de
modo a que venha atender com dignidade a
família ferroviária, apesar do estado grave em
que se encontra.
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CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO EXERCÍCIO 2012/2013
Quando iniciamos a Campanha Salarial da VALEC
2012/2013, convocada através do Informativo do
SINDIFERRO, Unidade Ferroviária nº
624/JAN/2012, deliberamos a contribuição
assistencial no valor de R$ 20,00 (vinte reais), em
uma única parcela. Chegada a reta final desta
jornada, os (as) companheiros (as) conscientes da

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA
Nº 2967‐X
CONTA CORRENTE
nº 158.378‐6

necessidade de fortalecer a entidade sindical,
após receberem o que conquistamos no Acordo
Coletivo de Trabalho 2012/2013, deverão
contribuir, através de depósito em uma das contas
do SINDIFERRO abaixo relacionadas, através
das Agências Bancárias, Correios ou Casas
Lotéricas:

BRADESCO
AGÊNCIA
nº 3602‐1
CONTA CORRENTE
nº 48.131‐9

As despesas com as Campanhas Salariais
atingiram, até 31/08/2012, o valor de R$
101.744,85, que teve cobertura dentro do custeio
do exercício, divulgado pelo site do SINDIFERRO:
www.sindiferro.org.br.
AGRADECEMOS, ANTECIPADAMENTE, A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA
nº 0062
CONTA CORRENTE
OP: 001 nº 2.316‐0

CONTRIBUIÇÃO, pois ela servirá para que esta
entidade tenha condições financeiras de poder
reivindicar nas Sessões do Poder Legislativo, nas
instâncias Municipal, Estadual e Nacional, até
mesmo pela justiça, as 91 (noventa e uma)
parcelas do Dissídio Coletivo de 2003.

ATRASADOS DO DISSÍDIO COLETIVO DE 2003
A Luta continua. Não desistiremos enquanto a justiça não for
feita. Estamos a nível nacional, mais uma vez, remetendo
correspondências a todos os parlamentares – Deputados
Federais e Senadores, com objetivo de encampar essa luta,
extremamente justa, dos doze mil aposentados, pensionistas
complementados e ativos da VALEC.
Trata-se dos atrasados do Dissídio Coletivo de Trabalho 2003
em que acordamos o percentual de 9% de reajuste dos
salários, a partir de maio de 2003, enquanto o julgamento deu
14%, rachando a Tabela Salarial da RFFSA em duas. Uma
decisão inédita do Tribunal Superior do Trabalho - TST. Essa
decisão equivocada foi corrigida pela Presidenta Dilma
Rousseff, em maio de 2010, isto é, unificou a tabela e o
prejuízo de 5% mensal deixou de existir.

DERAP
A FITFCUT entregou pauta de reivindicações com
as oito cláusulas exclusivas dos aposentados e
pensionistas ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPOG, com cópia no
DERAP – Departamento de Administração de
Pessoal de Órgãos Extintos, direcionada a diretora
Maria Clara Marra, que pediu um prazo para
análise da pauta, alegando que o órgão está em
fase de reestruturação.

COMISSÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO
Os empregados oriundos da RFFSA, que hoje
laboram na VALEC, estão fazendo múltiplas
funções, pois executam tarefas que não são das
atribuições do cargo.
Reivindicamos a criação de uma Comissão para
identificar esses casos, contudo, a empresa nega
o pleito. Uma verdadeira injustiça, visto que, a Lei
nº 11.483/2007 ao transferir os trabalhadores para
a VALEC, estabelece que irão para um quadro
especial, em extinção.

Jornalista responsável Rodolfo Ribeiro DRT/BA 3452

Tiragem 4000

Ferroviários

