ATA DE REUNIÃO
Em 16 de maio de 2018, às 14h00, na Sede do Sindicato, foi iniciada a reunião mensal com os
Aposentados da BR, conforme lista de presença, com a participação da diretoria e da
Assessoria Jurídica do Sitramico-RJ.
Objetivo:
Reunião mensal para discussão de assuntos de interesse dos aposentados e informes
diversos.
Observações:
A Presidenta Lígia iniciou os trabalhos fazendo os seguintes informes:
1) Situação Financeira do Sindicato – colocou todos a par da queda de arrecadação com a
Nova Reforma, em números, que trouxe uma série de dificuldades no custo de assessorias e
funcionários, além da própria estrutura física. E mais do que nunca precisará da solidariedade
dos trabalhadores e aposentados para sustentação da Entidade e sua luta pela categoria.
Na Plenária, surgiram várias sugestões de aumento da mensalidade, mas a presidenta
esclareceu que seria importante para apreciação e adesão de todos, que fosse feita uma
assembleia extraordinária para isso. Irá levar à direção e tomar as providências necessárias.
2) Comissão da AMS – Serão realizadas novas reuniões sobre o equilíbrio do Plano (70 x 30),
quando será cobrado, inclusive, informações sobre a Resolução 23 que está trazendo dor de
cabeça para os aposentados. A reunião da Comissão de AMS com a BR será dia 29/05.
3) Equacionamento PETROS - Informou que ainda não votaram em 2ª Instância o Recurso do
Processo feito pelo sindicato contra o Equacionamento do Plano Petros enviado ao Colegiado
de desembargadores. A Assessoria Jurídica está envidando todos os esforços para urgência
da audiência do recurso.
Após, dando a palavra ao Corpo Jurídico do Sindicato, representado pela Dra Fernanda, que
seguiu a pauta:
1) Processo Plano Bresser - Dra Fernanda explicou sobre que os cálculos estão chegando ao
jurídico do Sindicato toda quarta e sexta-feira, em blocos.
Alguns aposentados na Plenária reclamaram na demora desse envio pelo contador da BR.
Lígia se comprometeu a cobrar urgência e informou que haverá uma conferência desses
valores por amostragem. Alguns aposentados, com formação na área, se voluntariaram a
ajudar nessa conferência, o que foi prontamente aceita pela diretoria presente da entidade por
entender que isso agrega na redução de tempo e assertividade da conferência dos dados.
Feitos os esclarecimentos, a reunião foi encerrada às 15h10.

