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De: Nelson CruzNelson CruzNelson CruzNelson Cruz 
Em: SSSSábado ábado ábado ábado 06060606    de Agosto de de Agosto de de Agosto de de Agosto de 2016 10:22016 10:22016 10:22016 10:28888,,,, 
Para: Hélio Regato 
 
Assunto: Re: Acordo ColetivRe: Acordo ColetivRe: Acordo ColetivRe: Acordo Coletivoooo 
 
Estimado Presidente 
 
Primeiramente vimos agradecer-lhe pela remessa do email abaixo datado de 02/08/2016 
de assunto "Acordo Coletivo", através do qual nos transmitiu informações importantes 
acerca do reajuste de nossos proventos. Valendo-me da benevolência de V.Sa. deixando-
nos à disposição para colaborar com alguma informação julgada, por nós, de validade para 
futura argumentação. 
 
Acreditamos que as autoridades envolvidas nesse processo demonstram ter esquecido os 
dizeres do Art. 6º da Lei de Complementação Salarial nº 8.186Art. 6º da Lei de Complementação Salarial nº 8.186Art. 6º da Lei de Complementação Salarial nº 8.186Art. 6º da Lei de Complementação Salarial nº 8.186, de 21 de maio de 1991, de 21 de maio de 1991, de 21 de maio de 1991, de 21 de maio de 1991, 
que diz o seguinte: 
 
"Art. 6º "Art. 6º "Art. 6º "Art. 6º ---- O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de dotações próprias  O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de dotações próprias  O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de dotações próprias  O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de dotações próprias 
consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da 
complementação de que trata esta lei."complementação de que trata esta lei."complementação de que trata esta lei."complementação de que trata esta lei." 
 
Cordiais saudações e forte abraço. 
 
Nelson CruNelson CruNelson CruNelson Cruzzzz    
Pres. de HonrPres. de HonrPres. de HonrPres. de Honraaaa 
www.aarffsa.com.br 
 

 
De: Helio RegatoHelio RegatoHelio RegatoHelio Regato    
Em: TerçaTerçaTerçaTerça----feira 02 de Agosto de 20feira 02 de Agosto de 20feira 02 de Agosto de 20feira 02 de Agosto de 2016 10:46,16 10:46,16 10:46,16 10:46,  
Para: NNNNelson Cruzelson Cruzelson Cruzelson Cruz 
 
Assunto: Acordo ColetivAcordo ColetivAcordo ColetivAcordo Coletivoooo 
 
Estimado Presidente 
 
Iremos às últimas consequências para resolver definitivamente a questão dos nossos 
acordos 2015/2016 – 2016/2017. A empresa parece até camaleão, muda de posição de 
momento em momento. Agora, Dr. Cyro, diretor do departamento jurídico da empresa 
achou por bem orientar a administração para só assinar o acordo quando a verba de 
cerca de R$6 milhões for liberada para o pagamento das parcelas atrasadas dos 380 
empregados que estão em exercício do quadro suplementar da empresa. S.M.J. Não tenho 
nenhuma dúvida que essa posição é uma posição reacionária, pois na realidade está 



prejudicando também cerca de 60 mil aposentados, entre eles inclusive alguns passando 
até necessidade, sem dinheiro para comida e muito menos para comprar remédios. Para 
que o amigo possa comprovar o que estou escrevendo, junto ao presente correspondência 
tratada entre a nossa advogada Dra. Rita e o chefe do departamento jurídico da empresa 
VALEC. Chamo atenção que em uma dessas correspondências existe menção a um 
entendimento que tive com aquele setor. Outra observação que gostaria de fazer é que 
vocês leiam com bastante atenção a resposta deste senhor, Dr. Cyro. Parece-me que ele 
ainda está vivendo o conto da carochinha. Primeiro libera a verba para depois assinar o 
acordo, quando na verdade, deveria ser ao contrário. Se o nobre presidente desfrutar de 
informações que possam ser adicionadas em um expediente final a ser endereçado não só 
ao presidente da empresa, mas também as mais altas autoridades do nosso país, gostaria 
que de imediato encaminhassem para a Federação, pois não temos mais condições de 
suportar as mazelas desse senhor (Dr. Cyro). 
Saudações, 
 
Hélio RegatoHélio RegatoHélio RegatoHélio Regato    
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