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REUNIÃO AMPLIADA RIOTRILHOS

REUNIÃO COM O ESCRITÓRIO SERGIO BERMUDES

Ficam convocados os Empre-
gados da Cia. de Transportes 
Sobre Trilhos do Estado do Rio 
de Janeiro – RIOTRILHOS e 
Aposentados, envolvidos nos 
processos do chamado "ACOR-
DÃO" para reunião ampliada a 
realizar-se no dia 17 de julho 
de 2015, sexta-feira, às 14h, 

no auditório da Sede da RIO-
TRILHOS, situado na Av. N.S. 
de Copacabana, 493 - 4º an-
dar - Copacabana, Rio de Ja-
neiro, RJ, com a presença dos 
advogados do Escritório de 
Advocacia Sérgio Bermudes, 
para tratar dos assuntos abaixo: 
1) Informes da Comis-

são e dos advogados so-
bre o andamento das 
negociações e aspectos jurí-
dicos dos referidos processos;   
2) Apresentação, pelo escri-
tório, de proposta de altera-
ção das cláusulas sobre pra-
zo contratual e honorários; e
3)-Assuntos gerais.

Na última reunião com os 
advogados, dia 06/07, a 
comissão tratou, do anda-
mento da situação judicial 
e das negociações junto aos 
órgãos do poder executivo 
do estado que tem interfe-
rência junto aos processos 
e, a pedido do escritório, 
conversou também sobre 
uma mudança no contra-
to em termos de prazo e 
percentuais e forma de re-
cebimento dos honorários.
No campo judicial, con-
forme já divulgado, foram 
apresentados os cálculos 
relativos aos cinco proces-
sos. Houve contestação por 
parte da empresa em todos. 
O escritório foi chamado 
a apresentar contra razão 
em apenas um dos proces-
sos; nos demais temos que 
esperar a publicação com 
os prazos de manifestação.
Em relação às negociações 
com o executivo estadual, 
o escritório afirmou ter en-
contrado dificuldades em 
tratar do assunto neste mo-
mento que o governo alega 
passar por dificuldades fi-

nanceiras, não vendo, em curto 
prazo, possibilidades de solução.
Quanto à assinatura de ter-
mo aditivo por mais um ano, 
já aprovada na assembleia de 
02/03/2015 e comunicada ao 
escritório, até a presente data 
não foi assinado, pois, con-
forme foi apresentado naque-
la assembleia a proposta do 
escritório era de aditamento 
por mais 2 (dois) anos e não 1 
(um), como previsto no con-
trato e submetida à assembleia. 
Após a assembleia voltamos a 
nos reunir com o escritório que 
alegou ter dificuldades para tra-
balhar com o modelo de con-
trato aprovado e assinado, pois 
caso não seja mantido por mais 
de um ano, e o ganho das ações 
ocorra após isso, há o risco de 
terem trabalhado por 2 anos 
sem que sejam ressarcidos pe-
los custos em que incorreram 
e mais, nunca trabalharam com 
esse modelo; alegaram tam-
bém  que o conselho econômi-
co do escritório não concorda 
com esse modelo de contrato.
Na última reunião apresenta-
ram uma proposta de paga-
mento de honorários de 2,5% 

(dois e meio por cento), 
cumulativo, para cada ano 
trabalhado, após o contrato 
encerrado. O escritório tem 
uma previsão de resolução 
de todos os processos em 4 
(quatro) anos, o que signifi-
ca dizer que receberiam 10%, 
caso essa previsão se confir-
me, mesmo que tenha sido 
resolvido por outro escritó-
rio que provavelmente rece-
berá também um percentual.
O escritório considera que 
o contrato não está adi-
tado/renovado, podendo 
ser rescindido a qualquer 
momento, o que nos cau-
sou surpresa e espanto, 
pois o considerávamos 
renovado a partir da co-
municação oficial do re-
sultado da assembleia.
Ao final ficou combinado 
que faríamos uma reunião 
ampliada no dia 17/7 às 14 
horas  na Sede da Riotrilhos 
com a categoria quando os 
advogados do escritório vão 
estar presentes, explanando 
sobre o trabalho realizado e 
a reivindicação de mudan-
ça do modelo de contrato.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE 001 /2015 E SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
DOS METROVIÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
– AMAP-RJ, CNPJ. 10.876.554/0001-00, QUE ATRAVÉS DO SEU CONSELHO DIRETOR, CONVO-
CA TODOS OS SEUS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E SEMI-
NÁRIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, COM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 
ÀS 09:30 HORAS, COM MAIORIA DE SEUS ASSOCIADOS E EM SEGUNDA E ÚLTIMA CON-
VOCAÇÃO ÀS 10:00HORAS COM QUALQUER NUMERO DE ASSOCIADOS PRESENTES, NO 
ENDEREÇO DA RUA SANTA AMÉLIA Nº 41, PRAÇA DA BANDEIRA – RIO DE JANEIRO – RJ.
TENDO COMO ORDEM DO DIA:
APRESENTAÇÃO, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL;
VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO; e
VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014.

RIO DE JANEIRO, 09 DE JULHO DE 2015.
DIRETOR SECRETÁRIO GERAL: LUIZ WALTER CARLOS DA SILVA
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ATUALIZAÇÃO DOS 
ANDAMENTOS DOS PROCESSOS

ANIVERSÁRIO DO SINDICATO
Nosso  Sindicato  es-
tará fazendo aniversá-
rio no próximo dia 21.
Parabéns para todos nós 
que o criamos e mantemos 
vivo e sadio. Estamos inse-
ridos na historia do sindica-
lismo desse Estado, do Bra-
sil e até internacionalmente.
São 34 anos, “bodas de oli-
veira”. Trinta e quatro anos 
de lutas  e diversas conquis-
tas. Somos uma categoria 
de trabalhadores que pode 
se orgulhar de ter constru-
ído, com o Sindicato à fren-
te, uma militância aguerrida 

e uma categoria participati-
va, uma história que come-
çou ainda nos anos de dita-
dura militar – 1979, com a 
Associação dos Profissio-
nais Metroviários - APROM 
que tinha em seus quadros 
muitos dos companheiros 
que iniciaram o processo e a 
transformaram no Sindica-
to atual, cujo principal valor 
está na defesa constante dos 
trabalhadores metroviários 
e, como essa luta não é só 
nossa, sempre tivemos a ca-
pacidade de olhar em volta e 
ver que não somos uma ilha 

e participar dos movimentos 
mais gerais dos demais traba-
lhadores, através das Centrais 
e Federação sempre na busca 
de melhores salários e condi-
ções de trabalho para todos.
Para comemorar essa data 
que não poderíamos deixar 
passar em claro, estamos fa-
zendo a já tradicional festa de 
QUEIJOS E VINHOS, no 
dia 31 de julho, sexta-feira, 
na nossa sede própria. O 
cartaz que publicamos com 
todas as demais informações 
está na nossa página e nos 
quadros de avisos nas áreas.

O plenário do Senado apro-
vou nesta quarta-feira 8/07, 
o texto enviado pela Câmara 
da Medida Provisória (MP) 
672/2015, que prorroga a 
política de reajuste do salá-
rio mínimo por mais quatro 
anos, até 2019, e na qual foi 
inserida emenda estendendo 
a mesma correção para os 
aposentados da Previdência 
Social. O texto foi aprovado 
apenas com emendas de re-
dação e segue para sanção da 
presidenta Dilma Rousseff.
Logo após a aprovação da 

SENADO APROVA CORREÇÃO 
PARA   APOSENTADOS 

MP, o líder do governo, se-
nador Delcídio Amaral (PT
-MS), pediu que a redação fi-
nal fosse publicada no Diário 
Oficial do Senado antes de 
ser votada e a matéria envia-
da para sanção presidencial.
Delcídio alegou que a votação 
foi confusa por causa dos de-
bates tensos no plenário e era 
necessário tirar dúvidas se as 
emendas de redação aprova-
das poderiam modificar o mé-
rito do projeto e, nesse caso, 
seria necessária nova análise 
da Câmara dos Deputados. O 

presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), acatou 
o pedido e determinou a publi-
cação, mas menos de uma hora 
depois colocou a redação final 
em votação e ela foi aprovada.
Agora, a presidenta Dilma 
Roussef  terá 15 dias úteis, 
contados a partir da chega-
da da redação final ao Palá-
cio do Planalto, para decidir 
vetar ou sancionar a emen-
da da Câmara que estendeu 
a política de correção do sa-
lário mínimo para os apo-
sentados da Previdência.

Nº Processo Ação 0157700-
78-1996.5.01.0017. 4.44% 
- Dissídio Coletivo 1996. A 
justiça determinou a expe-
dição de certidão de crédi-
to individualizada para cada 
empregado. O Sindicato 
ingressou com embargos 
de declaração questionan-
do a decisão judicial. Esta-
mos aguardando a decisão 
dos embargos de declaração.  
Nº Processo Ação 0226600-

62.1992.5.01.0047 -. Periculo-
sidade dos Pilotos Andamen-
tos Aguardando decisão do 
Agravo de Instrumento por 
parte Tribunal Superior do 
Trabalho. A empresa apresen-
tou contrarrazões/contrami-
nuta ao Recurso do sindicato.
 Nº Processo Ação 0106600-
78.1996.5.01.0019 - 13º Sa-
lário 1996. Perito judicial 
apresentou os cálculos. Sin-
dicato conferiu a exatidão 

dos cálculos mediante con-
tratação de perito contábil 
que não atua no processo. 
Sindicato concordou com os 
cálculos do perito por esta-
rem em conformidade com a 
sentença. Justiça homologou 
os cálculos e determinou o 
pagamento do valor devido. 
Estamos aguardando a ma-
nifestação da empresa acer-
ca da determinação judicial 
concernente ao pagamento

Solicitamos por ofício uma 
reunião com o Secretário há 
cerca de 20 dias. Entende-
mos que a agenda dele deva 
ser “pesada” e que existem 
alguns assuntos que po-
deriam ser tratados com a 
sua assessoria se houvesse 
uma descentralização real; 
entendemos também que 
o ideal é conversar e tratar 
com o próprio e, cremos 
que ele também queira dar 
continuidade às tratativas 
iniciadas, o que é, sem dú-
vida, positivo considerando 

REUNIÃO COM 
O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

que ele ficou de se inteirar 
dos assuntos com os seus as-
sessores para ter e nos pas-
sar uma posição atualizada 
sobre cada um dos pontos 
que levamos na época, que 
já divulgamos e reiteramos 
no ofício e passamos para a 
categoria nos informativos 
anteriores. Assessores do 
Secretário informaram que, 
por esses dias, ele nos rece-
beria. Continuamos aguar-
dando, porém, à medida que 
os dias passam, mais proble-
mas vão acontecendo, che-

gam novas “informações”, 
acumulando-se aos ante-
riores trazendo ansieda-
de e uma sensação de que 
não há o respeito neces-
sário pelas nossas justas 
questões, pois muitas de-
las vem de anos atrás, na 
época em que o governa-
dor era vice e o secretário 
era candidato à deputado, 
hoje o vice é governador, 
o candidato a deputado 
foi eleito deputado e no-
meado secretário e nós 
continuamos na mesma.

É COM MUITO PESAR QUE O SIMERJ INFORMA O FALECIMENTO DO COMPANHEIRO 
DA RIOTRILHOS JOÃO BATISTA NO DIA 04/07, SÁBADO. ELE ESTAVA LOTADO NA DIPLAC-DE.

NOSSOS SINCEROS SENTIMENTOS A TODA A FAMILIA E AMIGOS.

NOTA DE FALECIMENTO


