COMUNICADO 04
(30/08/2013)

http://gdpape.blogspot.com.br/

É na próxima 3ª feira. Não perca !
I ENCONTRO DO GDPAPE
Data: 03/09/2013
Local: Auditório do Clube de Engenharia
Av. Rio Branco nº 124, 25º andar, Centro, Rio - RJ
Temas: GDPAPE; Separação de Massas; O futuro do Plano Petros; Medidas a
serem implementadas e Ações a serem deflagradas.
Participação: Membros do GDPAPE, Advogado Rogério Derbly, Convidados
especiais.
Horários:
14h:00 às 16h:30 - Para facilitar a participação de Aposentados e Pensionistas.
17h:00 às 19h:00 - Para facilitar a participação de Ativos.

Informações sobre o Evento
A que horas começa o credenciamento dos participantes?
A partir das 13h30, quando as listas de presença estarão disponíveis para o credenciamento
dos participantes do primeiro horário e a partir das 16h45 quando as listas de presença
serão disponibilizadas para os participantes do segundo horário.

Posso participar em qualquer horário?
Sim. Os objetivos e os conteúdos serão os mesmos nos dois horários do Encontro. Esses
dois horários foram criados apenas para facilitar a participação de todos os interessados e
evitar conflitos de horário com os seus compromissos pessoais ou profissionais.

O GDPAPE é mais uma Associação representativa dos participantes do Plano
Petros?
O GDPAPE está sendo constituído e já está atuando conforme os propósitos e objetivos
divulgados em seus Comunicados 01 e 02/3013. Ele não tem como objetivo perenizar-se
como mais uma Associação representativa dos participantes do Plano Petros. A constituição
de sua pessoa jurídica como a de uma Associação atende somente a interesses e
necessidades de natureza operacional, financeira e jurídica.
Cabe relembrar que os compromissos de ação do GDPAPE são os de atuar de modo ágil,
independente e sem qualquer envolvimento político, mas em parcerias construtivas com
qualquer outra entidade alinhada com seus propósitos e objetivos, nas seguintes frentes
simultâneas de luta:
a) Combate à Separação de Massas no Plano Petros;
b) Impedimento de que os participantes assumam déficits do Plano Petros como
citado no Relatório Anual de 2012 da PETROBRAS;
c) Cobrança da PETROS quanto ao pagamento das várias dívidas da
PETROBRAS com o Plano Petros, incluindo-se aquelas referentes às ações
judiciais vitoriosas;
d) Combate ao desrespeito ao Artigo 41 do Plano PETROS;
e) Promoção de outras ações que estejam diretamente relacionadas aos objetivos
do GDPAPE.

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

