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ELEIÇÕES PETROS 2019: GDPAPE INFORMA SUA POSIÇÃO
No COMUNICADO 107, de 02/08/2019, informamos
que o GDPAPE ainda não apoiava qualquer chapa
entre os candidatos aos Conselhos da Petros. Na
ocasião prometíamos tornar público nossa escolha e
seus motivos, quando ocorresse a escolha.
Esta semana, a Direção Colegiada, com participação
das Assessorias Técnica e Jurídica, buscou a escolha,
considerando que:
O GDPAPE, desde sua criação, pugna pela saúde
atuarial do Plano Petros do Sistema Petrobras
(PPSP), sempre com a atenção voltada à devida
assistência previdencial a seus beneficiários, de
modo a serem cumpridas as funções precípuas de
uma Fundação de Previdência Complementar
Fechada;
Ao longo desses anos, assistimos bom número de
casos em que tais funções foram desvirtuadas e os
objetivos de cobertura previdencial aparentemente
esquecidos;
E durante o desenrolar desses acontecimentos,
assistimos a mudanças na Diretoria e nos
Conselhos da Petros. Contudo, uma análise
histórica de nossas ações, nossas denúncias,
nossas notificações extrajudiciais, mostra que não
houve efetiva renovação na forma de operar, na
gestão da Fundação. Se houve mudanças nos
nomes de Diretores e Conselheiros, não foi
acompanhada de modificações na filosofia com
que opera a Petros;
Desde que foi criado, em 2014, o GDPAPE já
atravessou dois períodos de eleições para os
conselhos da Petros, e, em ambas as ocasiões –
2015 e 2917, deu apoio aos candidatos que nos
pareceram melhor representar nossos ideais de
defesa de uma condição sadia de gestão dos
planos da Petros, com ênfase ao PPSP;
O cenário atual nos mostra candidaturas que não
temos por que crer representarem renovação, em
face do histórico dos candidatos – e, por isso, não
cogitamos apoiar;
Entre os que parecem representar a desejada
renovação nos modos de atuação dos conselhos,
fizemos uma análise de potencial eleitoral, ainda
que rudimentar – mas é a única de que dispomos,
no momento;
Nunca nos esquecemos que nosso desejo é o de
colocar nos Conselhos da Petros os candidatos de
quem possamos esperar melhor resposta a nossos
pedidos, melhor busca de solução para os
participantes e assistidos do PPSP;
Não se pode esquecer que o primeiro filtro, no
aspecto cronológico, é o potencial eleitoral de

candidatos e chapas.
Resultou, ao final de nossa análise, que
deveríamos apoiar as mesmas chapas que têm
recebido o apoio da AMBEP.
Assim, a partir de agora, o GDPAPE manifesta seu
apoio às candidaturas da chapa RENOVAÇÃO:
Para o Conselho Deliberativo:
Chapa 53: Titular – José Roberto Kaschel Vieira;
Suplente: Herval Candido de Souza Filho;
Chapa 56: Titular – Antero Miranda de Abreu;
Suplente – Raul Corrêa Rechden;
Para o Conselho Fiscal:
Chapa 41: Titular – Linaldo Coy de Barros;
Suplente: Tereza da Silva Soares.

Conclamamos ao Afiliados do GDPAPE à votação,
pois a baixa participação nas eleições passa
mensagem de desinteresse dos beneficiários sobre
seu próprio destino como assistido da Petros.
Para maiores informações sobre os candidatos, o
site da AMBEP deve ser consultado, não precisando
ser associado: www.ambep.org.br.
Atenciosamente,
Diretoria Colegiada / GDPAPE

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

