
 

 

                      Comunicado nº 27  -  14/05/2014 
 

gdpape.org                                                                                                                                             
blogspot.gdpape.com.br 

                                                                            
 

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

III Encontro do GDPAPE 
 
 

Convite e Programação 
 
 

A Coordenação Colegiada do GDPAPE - Grupo em Defesa dos Participantes da PETROS 
convida os participantes do Plano Petros do Sistema Petrobras - Plano Petros PPSP para o seu III 
Encontro que será realizado como a seguir detalhado. 
 
1. O Evento 
 

Objetiva apresentar, esclarecer e debater questões alinhadas com os propósitos e objetivos de 
luta do GDPAPE e apresentar um resumo de suas iniciativas administrativas e jurídicas e da 
situação geral dos resultados já alcançados, bem como alertar para os riscos e ameaças aos 
interesses e direitos dos participantes do Plano Petros PPSP, sejam aposentados, ativos, 
repactuados ou não-repactuados, consideradas as condutas observadas da PETROS e 
PETROBRAS, dos Conselheiros da PETROS, da PREVIC e do Judiciário. 
 
3. Data, Local e Horário do III Encontro 
 

O III Encontro será realizado dia 28/05/14 no Auditório do 25º andar do Clube de Engenharia, 
situado na av. Rio Branco, nº 124, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com início às 16h30 e 
encerramento às 18h00. Esse horário vespertino objetiva propiciar maior facilidade de 
participação aos afiliados do GDPAPE e aos não afiliados que tenham compromissos de trabalho 
no horário comercial.  
 

O evento ocorrerá logo em seguida à 1ª Assembleia Geral Extraordinária do GDPAPE, a ser 
realizada no mesmo local e data, e até as 16h00, mas com participação exclusiva dos afiliados do 
GDPAPE.  
 
4. Habilitação para a Participação 
 

Estão convidados a participar do III Encontro os afiliados e não afiliados ao GDPAPE. 
Conclamamos os já afiliados que repassem esse Convite a participantes do Plano Petros PPSP 
de seu relacionamento profissional ou social e que ainda não se afiliaram, sejam eles 
participantes ativos, aposentados, repactuados ou não-repactuados. No site gdpape.org estão 
apresentadas as atividades do GDPAPE e disponíveis informações sobre como afiliar-se. 
 
4. Informações Complementares: 
 

Eventuais dúvidas ou considerações sobre o constante neste convite para o III Encontro do 
GDPAPE devem ser recebidas nos endereços eletrônicos   ou getuliovargas@terra.com.br
afonsoysuzuki@terra.com.br até as 16h00 de 27/05/14.  
 

Os participantes do Plano Petros PPSP, sejam aposentados ou ativos, bem como repactuados ou 
não, podem tratar de suas afiliações ao GDPAPE por meio desses mesmos endereços 
eletrônicos. 
 
Atenciosamente, 
 
Direção Colegiada do GDPAPE. 
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