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(fonte: Ministro (fonte: Ministro (fonte: Ministro (fonte: Ministro HélioHélioHélioHélio    Regato Regato Regato Regato ----    Presidente FNTFPresidente FNTFPresidente FNTFPresidente FNTF))))    

 

Assunto: Reunião de Negociação  
De: helioregatofntf@gmail.com  
Enviado em: 26 de setembro de 2018 15:43  
Para: mutua52@terra.com.br, nelsoncruz@aarffsa.com.br, charlesalmeidajose@gmail.com  

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018. 

Caro Presidente 

Embora tenha chegado ao nosso conhecimento por vias transversas o documento que contém 
uma série de endereços de e-mails, coisa que não tem nada a ver com a nossa entidade, apenas para 
poupar tempo, estou encaminhando ao amigo, a parte final do documento onde existem dados que 
futuramente, dependendo da administração da empresa, poderá ser utilizado através dos sindicatos, 
inclusive para processos judiciais. 
  
Abraços, 
  
Hélio Regato 

FNTF - Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários 

Tel.: (21) 2221 4141 

helioregatofntf@gmail.com 

    

De:De:De:De: Mauro Sergio Almeida Fatureto <mauro.fatureto@valec.gov.br>  
Enviada em:Enviada em:Enviada em:Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 15:32 
Para:Para:Para:Para: 'sindifergs@w3tech.com.br' <sindifergs@w3tech.com.br>; 'sindical@seesp.org.br' <sindical@seesp.org.br>; 
'contato@fntf.org.br' <contato@fntf.org.br>; 'sindferr@gmail.com' <sindferr@gmail.com>; 'stefbh9@hotmal.com' 
<stefbh9@hotmal.com>; 'edna.bez@hotmail.com' <edna.bez@hotmail.com>; 'paulino.moura@sindiferro.org.br' 
<paulino.moura@sindiferro.org.br> 
Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Prorrogação de data base e reunião de negociação. 

 Prezados boa tarde, em função de estarmos negociando uma nova contra proposta para o ACT 
dos ferroviários da Valec, venho informar que nossa reunião previamente agendada para o dia 27 
de setembro, conforme ata da última reunião ocorrida em Brasília, dia 29 de agosto, está suspensa está suspensa está suspensa está suspensa 
até segunda ordematé segunda ordematé segunda ordematé segunda ordem, e enviarei ofício  prorrogando a vigência do Act 2017/2018 RFFSA e 
GEIPTO, para 31 de outubro de 2018para 31 de outubro de 2018para 31 de outubro de 2018para 31 de outubro de 2018, data em que acredito teremos concluído o presente 
processo. Solicito a confirmação do recebimento deste para não haver mal-entendido. 

 

Mauro Sergio Almeida FaturetoMauro Sergio Almeida FaturetoMauro Sergio Almeida FaturetoMauro Sergio Almeida Fatureto 
Superintendente de Gestão de Pessoas  
 
SUGEP/DIRAFSUGEP/DIRAFSUGEP/DIRAFSUGEP/DIRAF        
VALEC Engenharia, Construções VALEC Engenharia, Construções VALEC Engenharia, Construções VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.e Ferrovias S.A.e Ferrovias S.A.e Ferrovias S.A. 
 
Telefone: (61) 2029 6472  
www.valec.gov.br 

 
--  
Hélio Regato 
FNTF - Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários 
Tel.: (21) 2221 4141 
helioregatofntf@gmail.com 


