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ACT 2009/10
Sai o pagamento dos 5,53%
O Sindicato e a Federação dos Ferroviários assinaram com a Valec (extinta RFFSA), em
dezembro, o Acordo Coletivo 2009/10, garantindo aos ativos, aposentados e pensionistas
com paridade um reajuste de 5,53%, retroativo a maio de 2009. A tabela será reajustada
nesse percentual, e o pagamento virá em março (competência de fevereiro).
O reajuste beneficia apenas aqueles que recebem pela paridade. Quem recebe pelo
INSS, não terá este reajuste. Esses tiveram seus proventos reajustados de acordo
com o aumento concedido pelo governo.

Atrasados serão pagos em abril

Com relação os meses atrasados (maio de 2009 a janeiro
de 2010, mais o 13º), num total de 10 meses, o pagamento
será efetuado na competência
de março que todos recebem
em abril, segundo informação
dos órgãos de governo. Quem
recebe pelos bancos conveniados com o INSS, esse valor
poderá ser creditado até dia 18
de março.
Ressaltamos que tem direito
aos meses atrasados, aposentado ou pensionista que recebe
pela paridade. Se o valor que recebe do INSS estiver maior que
o valor que deveria receber da
tabela da extinta RFFSA (mesmo
tendo a paridade), não receberá
esses atrasados do ACT 2009, pois, acompanha o reajuste que é aplicado ao INSS.

Acordo Coletivo 2010/2011
Para a data-base maio/2010, o Sindicato
dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias
de São Paulo já está preparando a pauta
de reivindicações que será levada à Valec.
Depois de elaborada, a pauta será apresentada à categoria em assembléia e, só então,
será protocolada na empresa. Aguardem!

Acompanhe nossos reajustes desde 2003
(Ativos, aposentados e pensionistas com paridade)

Data-base 2003: 14% (dissídio coletivo)
Data-base 2004: 7,5% (dissídio coletivo)
Data-base 2005: 7% (dissídio coletivo)
Data- base 2006: 3% (acordo)
Data-base 2007: 3% (acordo)
Data-base 2008: 5,02% (acordo)
Data-base 2009: 5,53% (acordo)
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Tabela atualizada em 5,53% - ativos aposentados e pensionistas com paridade
TABELA SALARIAL DA VALEC (EXTINTA RFFSA) - MAIO/2009

Tabela reajustada em 5,53% - maio/2009

O valor do Planfer foi incorporado. Para obter
o valor total, soma-se o salário mais passivo e
mutiplica-se pelos anuênios(anos efetivamente
trabalhados).
Não se esqueça: mesmo que esteja amparado pelas leis 8.186/91 e 10.478/02, que garantem
a paridade, sua renda do INSS pode estar maior
que a renda da ex-RFFSA. O pagamento sempre
é feito pela renda que está maior.

Pensão por morte -

o valor da pensão
tem um percentual variável do salário do titular,
de acordo com a data do falecimento:
60% - para falecimentos ocorridos antes de
05/10/1998;
90% - para falecimentos ocorridos após
05/10/1988 a 28/04/1995;
100%- falecimentos ocorridos depois de
28/04/1995.

Companheiro (a) associado(a):
Mantenha em dia sua contribuição com nossa entidade. Ela é muito
importante para que o Sindicato continue prestando o melhor
serviço e buscando cada vez mais benefícios para todos!

