ATA DE REUNIÃO
Em 19 de Setembro de 2018, às 14h00, deu-se início à reunião na Sede do SITRAMICO-RJ, com
a presença de aposentados ex-funcionários da Petrobras Distribuidora, conforme lista de
presença anexada, além das diretoras Leny Matheus, Lígia Deslandes e Jane Sant’Ana, e a
assessoria Jurídica do Sindicato, Dra. Sívia Apratto.
Objeto:
Reunião Mensal dos Aposentados para acompanhamento e discussão dos assuntos de interesse
deste coletivo.
Observações:
1) Processo Bresser – Iniciando a reunião, Dra. Silvia explicou que expirou o prazo para os
advogados se manifestarem sobre os cálculos em 06/09/18. Informou que o processo se encontra
com o juiz, Dr. Antonio Paes, para Homologação, e que só depende dele o início do processo de
feitura dos alvarás. Pontuou que o juiz está dentro da razoabilidade de prazo, mas ainda não
despachou a homologação. A presidente Ligia informou que o Sindicato está planejando o
repasse, já que o alvará do Sindicato é único. A Dra. Silvia lembrou que todos os documentos
devem ser guardados para posterior comprovação na Receita Federal.
2) Equacionamento Petros – A Dra. Silvia relembrou aos presentes o histórico do processo, até a
decisão de manter suspensa a liminar pela turma da 2ª instância, no dia 22/08. Haverá ainda o
agravo de instrumento da Petros e não tem prazo para julgamento do processo principal do
Sindicato. Informou que a Petros entrou na justiça cobrando a parte das patrocinadoras PB e BR,
devidas em ações como a dos Níveis, onde, nesse processo, a Petros confessa não ter
descontado essa parte da dívida das patrocinadoras no valor do déficit (1 milhão) e a afirmação do
Dr. Vergara de que a Petros fez amortização da dívida das patrocinadoras. Em reunião do
Sindicato com a Petros em início de 2017, já registrávamos essa cobrança por parte do SitramicoRJ ao Jurídico da Petros.
3) Reunião Quadrimestral de ACT com a BR - Diretoria do Sindicato informou que pediu reunião
com Petros em Reunião com BR e cobrou que a empresa saia da zona de conforto e se posicione
como 2ª patrocinadora do Plano, que recalcule descontos da AMS na margem, considerando
desconto extra do equacionamento. A presidente Ligia tomou a palavra para falar dos assuntos
discutidos na Quadrimestral em 04/09/18 e 05/09/18. Foi esclarecido que encontramos muitos
problemas, como por exemplo: empregados/aposentados que tem UNIMED E AMS, contratação
de cuidadores do Home Care sem critérios ou regramentos e empregados que saíram no PIDV
sem se aposentar e levaram AMS para si e seus dependentes, por cinco anos. Pediu para que os
companheiros tenham consciência e utilizem o benefício com responsabilidade.
4) Carta compromisso com trabalhadores - Informou aos presentes sobre a assinatura da Carta
Compromisso assinada pelo candidato a Deputado Federal Wadih Damous e pela Companheira
Candidata a Deputada Estadual Náustria de Albuquerque, para que, ganhando, nos apóie nas
nossas lutas.
5) Assembleia de Alteração Estatutária - Finalmente pediu aos companheiros que compareçam
amanhã, dia 20/09/2018, na sub sede de Duque de Caxias, às 17h30 e 18h00, para aprovação
do novo Estatuto do Sindicato.
Sem mais assunto a se discutir, foi encerrada a reunião às 15h30.

