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Ativos da Valec, Aposentados e Pensionistas
Agosto de 2009

Pagamento dos 5,02% referente ao ACT
2008 vem em setembro
Os trabalhadores ativos da extinta RFFSA, hoje na
Valec, e os aposentados e pensionistas com paridade,
conquistaram reajuste de 5,02% referente à data-base
maio de 2008. A atualização dos salários e proventos
virá na competência de agosto, que é pago em
setembro. A vitória veio depois de uma negociação
que se prolongou de um ano para outro. A luta
constante e persistente do presidente Eluiz Alves de
Matos, sempre prioriza os direitos da categoria para
que nunca sofra prejuízos.

Meses atrasados do reajuste

Devido à longa negociação, foram acumulados meses
atrasados, cujo reajuste ficou pendente desde maio de
Presidente Eluiz, acompanhado de representantes dos
2008 a julho de 2009. Portanto, são 16 meses atrasados,
demais Sindicatos e do presidente da Federação, Hélio Regato,
que o Sindicato cobra o pagamento em parcela única.
na reunião para assinatura do ACT 2008/09.
O Governo Federal já disponibilizou verba para o
pagamento de todos os atrasados. A previsão (não confirmado oficialmente) é de que esses meses devam ser
pagos na competência de setembro (que todos recebem em outubro), exceto para quem recebe pelos bancos
conveniados com o INSS, cujo depósito pode ser feito no dia 20 de setembro, aproximadamente. Nossa batalha
de vários meses foi compensada com essa vitória!

Parcela Maior

É importante ressaltar que, mesmo que você esteja amparado pelas leis 8.186/91 e 10.478/02, que garante
a paridade, sua renda do INSS pode estar maior que a renda da tabela da extinta RFFSA. Caso isso esteja
ocorrendo, não se preocupe, pois, o seu pagamento é processado sempre pela RENDA MAIOR.

ACT 2009/10

Negociações em curso
O Sindicato e a Federação Nacional
dos Trabalhadores Ferroviários, já
estão em negociação com a Valec,
em torno do Acordo Coletivo
referente à data-base de 2009. A
busca da atualização dos salários
e proventos tem como referência
os índices oficiais que medem
a inflação. O presidente Eluiz
acredita que o acordo será fechado
em breve. Tão logo seja acordado
ACT 2009/2010, enviaremos tabela
salarial atualizada. Aguardem!

Veja íntegra do documento que
autoriza o pagamento dos 5,02%
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