ATA DE REUNIÃO
Em 21 de fevereiro de 2018, às 14h00, na Sede do Sindicato, foi iniciada a reunião
mensal dos Aposentados da BR, conforme lista de presença, com a participação de
diretores e da Assessoria Jurídica do Sitramico-RJ.
Objetivo:
Reunião mensal para discussão de assuntos de interesse dos aposentados e informes
diversos.
Observações:
Diretora Leny iniciou os trabalhos dando os seguintes informes:
1) ACT BR 2017/2019 – socializou sobre a 5ª e última rodada de negociação no dia
05/02/2018. Informou que os aposentados não repactuados que recebem aumento
junto com os ativos, receberão IPCA de 1,73%, retroativo a 01/09/2017.
2) Reajustes na AMS - Foi marcada a reunião da comissão de AMS em 22/02/2018,
para que se faça uma análise das planilhas de custeio para que seja mantido o
equilíbrio 70x30. Caso não aconteça será aplicado um reajuste no grande risco (GR).
3) Plano Bresser – A assessoria jurídica, representada pelo Dr. Flávio, informou que
foi devolvida a carga do processo à 25ª Vara do Trabalho e que até a presente data a
BR ainda não tinha feito carga no processo, para refazer os cálculos. Tão logo isso
fosse feito, o jurídico do sindicato se reunirá com a BR e Assessoria do Juiz para
analisar as planilhas dos cálculos.
4) PETROS
a) Cisão do PPSP – A diretora Leny informou aos presentes que em 14/02/2016 a
PREVIC autorizou a cisão do PPSP que já havia sido aprovado pelo conselho
deliberativo da PETROS. Foi definido como data efetiva da cisão 31/03/2018. Significa
que, na prática, a partir de abril de 2018 a cisão dividirá o plano em dois planos
independentes: PPSP para repactuados (PPSP–R) e (PPSP–NR) para não
repactuados. Neste processo 75% do plano são repactuados e 25% não repactuados.
B) Equacionamento Petros – foi informado aos presentes que a ação coletiva
impetrada pelo Sitramico-RJ está ainda sob análise do Ministério Público (MP)
Finalizando as informações, foi encerrada a reunião às 16h34.

