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A PREVIC libera para o GDPAPE o processo
sobre a “Separação de Massas” no Plano PPSP !
O GDPAPE obteve a cópia integral da proposta
de “Separação de Massas” no Plano Petros
PPSP encaminhada pela PETROS à PREVIC Superintendência Nacional de Previdência
Complementar buscando a aprovação dessa
Superintendência.
O encaminhamento da proposta de “Separação
Massas” foi realizado pela PETROS por meio
do Ofício DISE - 101/2014 de 11/04/14, que
contém diversos anexos e é assinado por
Maurício
França
Rubem,
Diretor
de
Seguridade.
No texto desse ofício consta que a proposta de
“Separação Massas” foi aprovada pela DESTDepartamento de Coordenação das Empresas
Estatais por meio de ofícios desta autarquia
datados de 16/01/14 e 13/03/14.

Massas” no Plano PETROS PPSP, a qual, se
aprovada e implementada, certamente atingirá
danosamente a todos os participantes do
Plano, sejam eles ativos, aposentados,
repactuantes e não-repactuantes.
Nesse sentido estamos realizando contatos
com as demais associações petroleiras.
Na 2ª AGE - Assembleia Geral Extraordinária
do GDPAPE a ser realizada na tarde de
11/11/14 essa proposta de “Separação de
Massas” será amplamente analisada. Até lá, o
seu inteiro teor estará disponibilizado no nosso
site gdpape.org.
Direção Colegiada do GDPAPE.

2ª Assembleia Geral do GDPAPE
Do exame inicial realizado sobre o ofício
PETROS e seus anexos, o GDPAPE constata
que a proposta de “Separação de Massas”
encaminhada à PREVIC para aprovação
contém as mesmas impropriedades e
irregularidades anteriormente anunciadas pela
PETROS nas divulgações parciais que fez
sobre o assunto.
Diante da formalização da PETROS à PREVIC
quanto a essa “Separação de Massas” no
Plano PETROS PPSP e das impropriedades e
irregularidades nela contida, o GDPAPE já está
analisando as medidas, administrativas,
técnicas e jurídicas aplicáveis, visando
contestar e impedir essa pretensa medida da
PETROS e PETROBRAS, como desde o início
foi anunciado em sua plataforma de luta.
Entretanto, mais do que nunca o GDPAPE
entende que é hora de união de esforços
coordenados e precisos contra essa desastrosa
e descabida proposta de “Separação de

Está sendo programada a 2ª Assembleia Geral
Extraordinária prevista para ser realizada em
11/Nov/2014.
A Direção Colegiada conclama todos os afiliados
para comparecerem à Assembleia, visto que nela
serão tratados e deliberados assuntos de grande
importância para a continuidade das atividades e
iniciativas do GDPAPE.
Acompanhe e não deixe de participar.

COMUNICADO SOBRE BOLETOS BANCÁRIOS
SEMESTRE 2 DO GDPAPE
Voltamos a ser informados que os boletos enviados pelo
Banco do Brasil não foram recebidos por alguns de
nossos afiliados.
Caso não receba o referido boleto até o dia 26 de
outubro de 2014, dia do vencimento do mesmo,
solicitamos a gentileza de fazer um depósito identificado
na conta GDPAPE e nos enviar por e-mail uma cópia do
comprovante do depósito.
Para mais orientações visite o nosso site.

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

