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Campanha Salarial 2021 VALEC
Aposentados e Pensionistas que tem a Paridade
A data base dos ferroviários da ativa
da VALEC e dos aposentados e
pensionistas
da
Paridade
(Complementação Previdenciária) é 1 de
maio. Mais uma vez, adotamos todos os
procedimentos legais, para que fosse
dado inicio às negociações e feito o novo
acordo coletivo, e consequentemente
aplicado reajuste salarial, pois há vários
anos, nossa categoria amarga um
profundo arrocho.
O atual governo, desde o primeiro
momento, atua de forma franca e aberta na retirada e de direitos e conquistas, tanto dos
trabalhadores na ativa, quanto de aposentados e pensionistas. Ministérios foram fechados
(inclusive o dos transportes). Hoje, não tem mais, sequer um local em nossa cidade ou
em qualquer outra ao longo de nossa base territorial, que tem milhares de aposentados e
pensionistas, que possamos procurar e encaminhar procedimentos. Um simples pedido
de comando, ou de uma tabela salarial, virou um calvário. Nem mesmo um telefone é
disponibilizado para entrarmos em contato. Tudo se dá de forma eletrônica, e aqueles que
não têm conhecimento eletrônico (uma grande parte de nossos aposentados e
pensionistas), padecem. Os que conseguem chegar até nós, conseguimos, mesmo com
as demoras, resolver as pendencias. Mais uma vez, a importância de termos um
sindicato forte, se apresenta.
O governo respondeu a pauta de reivindicações protocoladas, dizendo que não irão
negociar
nada,
e
que
o
reajuste
será
zero.
Nossa saída será, novamente, a esfera judicial, e para isso, iremos solicitar uma
mediação no MPT (Ministério Publico Trabalho Federal) e diante de nova negativa, iniciar
procedimentos para instauração de Dissidio Judicial.
O que esperar do Poder Judiciário? Complicada a resposta, uma vez que a maioria
das decisões vai de encontro aos desejos do governo e não as necessidades e os direitos
do povo.
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Temos, felizmente, e isso que mantem
nossas portas abertas, vários sócios
aposentados e pensionistas com a
mensalidade
sindical
descontada
diretamente no INSS, sob a legenda de
COBAP (Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas). Todos que
são nossos sócios assinaram o termo de
autorização de desconto e forneceram seus
dados. Não existe nenhum sócio obrigado
em nosso sindicato.
Alguns advogados, principalmente da
cidade de Tres Lagoas, acharam uma maneira fácil de ganhar dinheiro e prejudicar os
sindicatos. Primeiro, abordam aposentados e pensionistas dizendo que irão entrar com
ação de revisão, e depois entram com ações, pedindo cancelamento de sócio e
restituição de valores já pagos. Temos todas as autorizações de desconto guardadas, e
sempre que um de nossos sócios, solicita que o desconto cesse, fazemos a desfiliação.
Essas ações tem nos causado prejuízos financeiros seríssimos, e por sua vez,
causam danos irreparáveis a toda categoria, que com seu sindicato enfraquecido
financeiramente, não consegue atender a todos e pode inclusive fechar de vez as portas.
Se você é nosso sócio é por que entende a importância de se manter parte da
categoria e se por alguma razão não quiser mais contribuir, entre em contato diretamente
conosco que providenciaremos o desligamento.
Importante lembrar, que mesmo para as ações revisões que esses advogados
alegam, a maioria não cabe aos ferroviários da paridade, que possui uma legislação
especial que calcula o valor dos benefícios, e que não recebe, seus proventos pelas
médias simples da previdência, uma vez que os salários são complementados até se
integralizarem como se estivessem na ativa. Portanto, duplo cuidado, pois quando fazem
isso, atacam também o seu direito a representação.

Atenção atenção atenção
Com a reabertura dos bancos, as provas de vida e
recadastramento de aposentados e pensionistas
do INSS voltaram a ser exigidas, procurem seus bancos.
O mesmo ocorre para o pessoal da União, que deve no mês de
seu aniversário, procurar o banco que recebe, e fazer o
recadastramento. Não se esqueçam, pois, quando um pagamento
é suspenso por falta de recadastramento e prova
de vida, demora voltar, causando muitas dificuldades a quem fica
sem pagamento, inclusive alimenta

