Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2019
Ata da Reunião
Em 27 de outubro, ás 14h00, deu-se início na sede do SITRAMICO –RJ, conforme lista de
presença anexa, além das Diretoras Ligia Deslandes (Presidente), Aldira Brandão e Leny
Matheus.
Objetivo:
Reunião mensal dos aposentados para acompanhamento e discussão dos assuntos de
interesse coletivo.
Observações:
Dando início a reunião, a presidente Ligia Deslandes, passou a informar aos presentes os
acontecimentos após a privatização da BR, em que o presidente Rafael Grisolia, implementou,
um plano de demissão PDO (Plano de Demissão Optativo) em que os funcionários estão se
vendo obrigados a aderir sob pressão. O novo presidente tem feito reuniões colocando que irá
reduzir o quadro de funcionários em 30%, e que os que não aderirem terão seus salários
reduzidos.
Informou a presidente que o Sindicato entrou com Tutela Antecipada (Liminar) para que fosse
suspenso, em razão dos funcionários não terem tido tempo hábil para analisar o PDO e o que
estava sendo oferecido, porque o presidente da BR deu prazo de 11/11/19 a 19/11/19, para a
adesão. Foi concedida a liminar e a juíza determinou uma audiência de conciliação para
29/11/2019 entre a BR e o SINDICATO, porque entendeu que o prazo era exíguo e o PDO
prejudicial aos funcionários .
INSS – Muitos aposentados pediram esclarecimentos sobre como ficará o pagamento dos
salários após o termino do convenio INSS/PETROS a partir de 01/01/2020. Queriam saber,
porque a Petros não mais fará a antecipação no dia 10 e como ficarão os descontos da AMS,
empréstimos caso o assistido não tenha margem para descontar.
Outra dúvida que tiveram, foi como será a orientação do INSS com relação as contas para
recebimento, se terão que abrir nova conta ou será mantida a mesma?
Informamos aos presentes que vamos enviar um ofício a Petros, solicitando uma reunião com
o Presidente Bruno Dias para que possamos tirar dúvidas e passarmos as informações aos
assistidos/pensionistas, e que tão logo tivéssemos resposta informaríamos no site do
SITRAMICO.
PETROS / PED – Dando continuidade a reunião o aposentado Jair Castilho, pediu a palavra para
informar que ontem houve uma reunião na AMBEP e que lá estavam os advogados e o
Presidente Bruno Dias para falarem da implantação do GT (Grupo de Trabalho) em 2020. Ele
informou que está havendo assembléias em todo Brasil com os SINDIPETROS, FENASP, e se o

SITRAMICO tinha conhecimento e se ia participar. Colocou que as assembléias estão
aprovando o NPP (Novo Plano Petros).
Informamos ao aposentado que o SITRAMICO RJ, Tem conhecimento desse fato mais, que em
nenhum momento fomos comunicados ou chamados para participar das assembléias para
aprovação do GT para o PED. Informamos que enviaremos ofício a Petros colocando nossa
insatisfação do tratamento dado aos assistidos / pensionistas BR. Somos sempre ignorados e
não somos comunicados de nenhum assunto Petros.
AMS- Os aposentados se mostraram preocupados com a manutenção da AMS pela BR
acreditam que com a nova direção será retirado esse benefício.
Informamos que até agora, nada foi falado ou ventilado das retiradas do benefício, mas
estamos atentos ao que se refere ao direito adquirido.
Nada mais foi perguntado, encerrando -se a reunião ÁS 15H47.

