Rio de janeiro, 29 de Janeiro de 2020
Ata de Reunião

Em 29 de janeiro, às 14h00, deu-se início na sede do SITRAMICO-RJ, conforme lista de
presença anexo.
Objetivo:
Reunião mensal dos aposentados da BR DISTRIBUIDORA, para acompanhamento e discussão
dos assuntos de interesse coletivo.
Observações:
Dando início á reunião a aposentada Leny Matheus, ex- diretora de Previdência Social e
Privada da gestão passada, tomou, a palavra para apresentar aos presentes o Diretor Luiz
Carlos Rufino, que responderá pela pasta na atual gestão. Alguns aposentados já conheciam o
diretor Rufino da época em que ele .foi presidente do SITRAMICO e ficaram satisfeitos com a
vinda dele para esse mandato na diretoria de Previdência.
Informei que ficarei à disposição para apoiá-lo nas questões PETROS e AMS, caso ele necessite.
ACT - O aposentado Antonio Carlos, que não é repactuado perguntou ao Diretor Rufino como
anda a negociação salarial, visto que o ACT/2017/2019, não foi renovado.
Foi informado que estamos aguardando a marcação de uma nova data para mediação com o
TST que ainda não se pronunciou,acreditamos que devido o recesso da justiça ter acabado em
21/01.
O Diretor Rufino informou que na negociação salarial que aconteceu em 14/01 com o
SINDICOM, a BR não enviou nenhum representante e nem fez nenhum comunicado ao
SITRAMICO, muito embora esteja tratando a BR como se já fizesse parte do SINDICOM.
PETROS - O aposentado Avertânio perguntou como está o andamento do desconto do novo
PED,que segundo ele tomou conhecimento que já seria descontado em março de 2020.
Informamos que segundo o presidente da PETROs, Sr. Bruno Dias, ainda está em análise e que
esse desconto provavelmente se dará em abril de 2020, pois ainda precisa passar pela
aprovação da PREVIC.
CONVÊNIO INSS/PETROS. Informamos aos presentes que o convênio INSS/PETROS , será
mantido até junho de 2020.
Nada mais foi perguntado, encerrando-se a reunião às 15h18.

PROCURAÇÃO

Eu, Lydia Maria Dantas de Castro, portadora do RG 02.609.977-0
Detran RJ, CPF: 125.672.487-49, proprietária da unidade 804, da
Rua Sebastião de Lacerda, 56 Laranjeiras, nomeio e constituo
meu bastante procurador Augusto Henrique Cussen Gomes, RG
336485-7 Detran /RJ, CPF: 406.010.997-53, proprietário da
unidade 502, para representar-me na Assembléia Geral Ordinária
(AGO), que tratará, entre outros assuntos, da eleição de síndico e
Conselho, prestação de contas, previsão orçamentária para 2020
que será realizada no mês de fevereiro de 2020.

Rio de janeiro, 03 de Fevereiro de 2020

Lydia Maria Dantas de Castro.

