Complementação: mais um
desabafo de ferroviário aposentado
Fonte: Blog www.ferroviavezevoz.com do jornalista Fernando Abelha | 11/07/2016

Por Fernando Abelha
Recebemos do ferroviário aposentado Eustáquio de Souza Oliveira a mensagem que se
segue:
“Estou com 70 anos de idade e acometido nesta altura da minha vida de DOENÇA DE
PARKINSON, e venho recebendo a longos anos, desde março/2011(data de minha aposentadoria) a
complementação de aposentadoria a menor, sem a parcela do cargo de confiança, dinheiro
insuficiente para bancar um tratamento adequado para a minha doença, haja vista o salário
horrível que a classe ferroviária vem recebendo desde a privatização da RFFSA em 1996, com
aumentos pífios, como demonstra o recente acordo coletivo de 2015 e 2016 (5% e 6,4 %) a muito
contragosto da VALEC, cujos funcionários recebem três vezes mais que o nosso miserável salário .
A propósito da complementação da aposentadoria paga a menor, em 07/10/2011 fiz um depósito de
R$50,00

em

nome

da

FEDERAÇÃO

DAS

ASSOCIAÇÕES

DOS

ENGENHEIROS

FERROVIÁRIOS para a contratação de um advogado pra emitir parecer e embasar uma ação
judicial pra fazer valer nosso direito, o que resultou em nada até o momento…
Só não quero morrer sem ver um dia o direito ao recebimento da parcela do cargo de confiança
reconhecida e depositada junto com o meu minguado salário , satisfação essa somente desfrutada
pelos aposentados antes de 2011”!
ESCLARECIMENTOS
Prezado Eustáquio
São muitas as mensagens recebidas de ferroviários que se vêm injustiçados por esta política
odiosa aplicada aos aposentados e pensionistas da extinta RFFSA, que têm seus direitos
legais desrespeitados pelas autoridades do Ministério do Planejamento – Departamento de
órgãos Extintos (DEPEX/SE/MP), órgão criado em 2012.
Da mesma forma que você, centenas de outros ferroviários estão sem receber os seus
direitos legais com referência à complementação dos seus vencimentos, que nos fora
concedida através de duas leis. Esta é mais uma arbitrariedade cometida pelos gestores do

chamado Partido dos “Trabalhadores” que por mais de 14 anos conduziu o nosso País
anarquizando, entre outras situações, os direitos dos ferroviários, legalmente obtidos em
reconhecimento por tudo que proporcionaram ao desenvolvimento nacional, através de um
século e meio de árduos trabalhos.
O Ministério do Planejamento, através de um Departamento criado, acredito, principalmente
para penalizar os aposentados e pensionistas de estatais extintas, um tal de DEPEX, que
assim vem procedendo ao negar de forma arbitrária e odiosa os direitos da nossa classe.
No entanto, alguns ferroviários e pensionistas através da justiça vêm obtendo êxito. Estou
publicando o seu desabafo, mesmo que parcialmente, a fim de que aqueles que já
conseguiram a complementação através da justiça informem os endereços dos advogados a
fim de que você possa consultá-los. É importante informar em que Estado da Federação
você se encontra. Assim entendendo.
É oportuno lembrar que este blog está, também, aberto aos vários órgãos de classe:
Sindicatos, Federações e Associações, para que se pronuncie sobre uma orientação a esta
penosa situação que atinge a centenas de ferroviários.
Obrigado por sua oportuna mensagem.

