Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019.
ATA DE REUNIÃO

Em 28 de agosto, às 14h00, deu-se início a reunião na sede do SITRAMICO –RJ, com presença
de aposentados da Petrobras Distribuidora S/A, conforme lista de presença anexada, além das
Diretoras Ligia Deslandes (Presidente) Aldira Brandão e Leny Matheus, e a assessoria jurídica
do sindicato Fernanda Andrade.
Objetivo:
Reunião mensal dos aposentados para acompanhamento e discussão dos assuntos de
interesse coletivo.
Observações:
ACT/2017/2019 – Dando início a reunião, a presidente Ligia Deslandes, informou que hoje está
acontecendo em Brasília, uma reunião com a BR dando continuidade as negociações do
ACT/207/2019,que decidirá se o mediador convoca o Sindicato para uma outra reunião ou se
irá para o dissídio. Informou que a Empresa esta irredutível na retirada de direitos dos
trabalhadores e que o Sindicato não concorda com essa prática que a Empresa quer impor e
que por isso as negociações estão difíceis de finalizar. O aposentado Perri, questionou o fato
das despesas que o Sindicato tem com essas viagens e hospedagens e perguntou quantas
pessoas vão à Brasilia do Sindicato para essa reunião. Ligia respondeu que só ela tem ido para
que os custos não sejam tão elevados e que caso ela ache que precisa de advogado, o nosso
jurídico acompanhará. Continuando o questionamento o aposentado Perri, indagou porque
quando do reajuste das mensalidades para o Sindicato não é cobrado o percentual de 0,5% do
salário básico, para que o Sindicato tenha caixa mais confortável para que possa se locomover
acompanhado de jurídico para representar os seus filiados. Ligia explicou que quando foi feita
assembléia com esse pleito, não foi aceito e que poderá trazer esse assunto novamente para
outra assembléia.
Privatização – Alguns presentes se mostraram preocupados com essa privatização da BR e
questionaram sobre o andamento dos processos. Ligia informou que os processos ainda estão
em andamento e que alguns meses atrás foram feitas mais ações contra a venda da BR, que
temos que acompanhar, pois é um assunto muito complexo, que tão logo tenha alguma
informação jurídica será feito um informativo.
PP-3 – Perguntaram a o que devem fazer sobre o PP3, que a PETROS já está enviando para os
emails dos assistidos para que entrem no Portal. A Diretora Aldira orientou que não é
favorável à adesão, pois é prejudicial às aposentadorias que tem uma redução significativa.
Nada mais perguntado, encerrou-se a reunião às 15h22

