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Por Fernando Abelha 
 
Recebemos do presidente da Associação dos Aposentados da RFFSA, líder ferroviário 
Nelson Fernandes Cruz, o texto inserido abaixo que lhe fora enviado pela Associação dos 
Engenheiros Ferroviários: AENFER. 
Eis o texto que conta com o total apoio de Nelson Cruz, em nome de aposentados e 
pensionistas da RFFSA. Este mesmo pronunciamento nos foi, também, encaminhado pela 
engª Izabel Cristina Junqueira, presidente da AENFER: 
     
“Tomamos“Tomamos“Tomamos“Tomamos    conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento    dededede    maismaismaismais    umaumaumauma    artimanhaartimanhaartimanhaartimanha    dadadada    ValecValecValecValec    nononono    sentidosentidosentidosentido    dededede    prejudicar,prejudicar,prejudicar,prejudicar,    maismaismaismais    
umaumaumauma    vez,vez,vez,vez,    aaaa    categoriacategoriacategoriacategoria    ferroviária,ferroviária,ferroviária,ferroviária,    manobrandomanobrandomanobrandomanobrando    nosnosnosnos    bastidoresbastidoresbastidoresbastidores    paraparaparapara    adiaradiaradiaradiar    oooo    julgamentojulgamentojulgamentojulgamento    dodododo    
nossonossonossonosso    dissídiodissídiodissídiodissídio    coletivocoletivocoletivocoletivo    2017/2018,2017/2018,2017/2018,2017/2018,    cujacujacujacuja    audiênciaaudiênciaaudiênciaaudiência    jájájájá    estavaestavaestavaestava    marcadamarcadamarcadamarcada    paraparaparapara    oooo    diadiadiadia    14/05,14/05,14/05,14/05,    
quequequeque    pasmem,pasmem,pasmem,pasmem,    foifoifoifoi    postergadapostergadapostergadapostergada    paraparaparapara    oooo    diadiadiadia    11/06,11/06,11/06,11/06,    sobsobsobsob    oooo    pretextopretextopretextopretexto    dededede    novnovnovnovasasasas    negociações.negociações.negociações.negociações. 
Ora,Ora,Ora,Ora,    umaumaumauma    empresaempresaempresaempresa    quequequeque    nuncanuncanuncanunca    quisquisquisquis    negociar,negociar,negociar,negociar,    desdedesdedesdedesde    maiomaiomaiomaio    dededede    2017,2017,2017,2017,    oferecendooferecendooferecendooferecendo    sempresempresempresempre    umumumum    
índiceíndiceíndiceíndice    dededede    reajustereajustereajustereajuste    dededede    0%,0%,0%,0%,    vemvemvemvem    agora,agora,agora,agora,    àsàsàsàs    vésperasvésperasvésperasvésperas    dadadada    audiência,audiência,audiência,audiência,    proporproporproporpropor    reabrirreabrirreabrirreabrir    
negociações.negociações.negociações.negociações.     
     
CausaCausaCausaCausa----nosnosnosnos    estranhezaestranhezaestranhezaestranheza    quequequeque    comcomcomcom    oooo    dissídiodissídiodissídiodissídio    suspensosuspensosuspensosuspenso    aconteçaaconteçaaconteçaaconteça    umaumaumauma    rrrreuniãoeuniãoeuniãoeunião    dededede    mediaçãomediaçãomediaçãomediação    
entreentreentreentre    aaaa    VALECVALECVALECVALEC    eeee    osososos    sindicatossindicatossindicatossindicatos    ligadosligadosligadosligados    aaaa    FNISTFNISTFNISTFNIST    nononono    TSTTSTTSTTST    nononono    mesmomesmomesmomesmo    diadiadiadia    canceladacanceladacanceladacancelada    audiência,audiência,audiência,audiência,    
comcomcomcom    contrapropostacontrapropostacontrapropostacontraproposta    danosadanosadanosadanosa    àààà    categoriacategoriacategoriacategoria    ferroviária.ferroviária.ferroviária.ferroviária. 
     
PermitimoPermitimoPermitimoPermitimo----nosnosnosnos    relembrarrelembrarrelembrarrelembrar    quequequeque    emememem    2002200220022002    aconteceuaconteceuaconteceuaconteceu    algoalgoalgoalgo    assemelhado,assemelhado,assemelhado,assemelhado,    quandoquandoquandoquando    assinaramassinaramassinaramassinaram    comcomcomcom    
osososos    liquidantliquidantliquidantliquidanteseseses    dadadada    extintaextintaextintaextinta    RFFSARFFSARFFSARFFSA    oooo    famigeradofamigeradofamigeradofamigerado    acordoacordoacordoacordo    aceitandoaceitandoaceitandoaceitando    oooo    percentualpercentualpercentualpercentual    dededede    reajustereajustereajustereajuste    dededede    
9%,9%,9%,9%,    emboraemboraemboraembora    jájájájá    tivéssemostivéssemostivéssemostivéssemos    umaumaumauma    sinalizaçãosinalizaçãosinalizaçãosinalização    nananana    casacasacasacasa    dededede    maismaismaismais    dededede    20%,20%,20%,20%,    oooo    quequequeque    levoulevoulevoulevou    aaaa    
intensaintensaintensaintensa    batalhabatalhabatalhabatalha    nononono    TSTTSTTSTTST    quequequeque    resultouresultouresultouresultou    numnumnumnum    reajustereajustereajustereajuste    dededede    14%.14%.14%.14%. 
     
AguardamosAguardamosAguardamosAguardamos    atitudesatitudesatitudesatitudes    firmesfirmesfirmesfirmes    dadadada    FNTFFNTFFNTFFNTF    eeee    dosdosdosdos    seusseusseusseus    sindicatossindicatossindicatossindicatos    nananana    defesadefesadefesadefesa        intransigenteintransigenteintransigenteintransigente    dosdosdosdos    
nossosnossosnossosnossos    direitos.direitos.direitos.direitos. 
     
GostaríamosGostaríamosGostaríamosGostaríamos    dededede    registrarregistrarregistrarregistrar    quequequeque    aaaa    VALEC,VALEC,VALEC,VALEC,    aaaa    partirpartirpartirpartir    dededede    maiomaiomaiomaio    dededede    2014,2014,2014,2014,    vemvemvemvem    sesesese    utilizandoutilizandoutilizandoutilizando    dodododo    
orçamentoorçamentoorçamentoorçamento    executadoexecutadoexecutadoexecutado    dadadada    folhafolhafolhafolha    dededede    pagamentopagamentopagamentopagamento    dosdosdosdos    empregadosempregadosempregadosempregados    dadadada    extintaextintaextintaextinta    RFFSARFFSARFFSARFFSA    paraparaparapara    
atenderatenderatenderatender    asasasas    promoçõespromoçõespromoçõespromoções    eeee    asceasceasceascensõesnsõesnsõesnsões    dosdosdosdos    empregadosempregadosempregadosempregados    dodododo    seuseuseuseu    quadroquadroquadroquadro    próprio.próprio.próprio.próprio.     
     
Igualmente,Igualmente,Igualmente,Igualmente,    aaaa    expectativaexpectativaexpectativaexpectativa    dadadada    AENFERAENFERAENFERAENFER    éééé    aaaa    dededede    quequequeque    osososos    MinistrosMinistrosMinistrosMinistros    dodododo    TSTTSTTSTTST    reconheçamreconheçamreconheçamreconheçam    aaaa    
extremaextremaextremaextrema    situaçãosituaçãosituaçãosituação    dededede    dificuldadedificuldadedificuldadedificuldade    dadadada    categoriacategoriacategoriacategoria    eeee    nosnosnosnos    devolvamdevolvamdevolvamdevolvam    oooo    quequequeque    nosnosnosnos    éééé    dededede    direito.direito.direito.direito. 
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