
 

 

           Comunicado nº 76  -  28/02/2018 
 

gdpape.org                                                                                                                                             
blogspot.gdpape.com.br 

                                                                            
 

 

 

 

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

CONCLAMAÇÃO 

 
 

Como bem diz nosso nome, o GDPAPE é 
um grupo de luta em defesa do patrimônio 
dos participantes do Plano Petros PPSP. 

Deste modo traçamos, inicialmente, os 
objetivos mínimos e fundamentais para 
evitar a insolvência do mesmo: 

 Evitar a absurda cisão 
 Cobrar as dívidas das 

Patrocinadoras 
 Buscar a união com as demais 

entidades de defesa 
 E posteriormente, estendemos de 

modo a defender os afiliados quanto 
ao plano de equacionamento. 

Após 4 anos de permanente dedicação e 
trabalho em busca do cumprimento  
desses objetivos, o GDPAPE não só é 
uma esperança para os seus afiliados, 
como também para os das demais 
associações  parceiras e  constrói 
relações de mútuo respeito com  as 
entidades com as quais estamos 
promovendo nossas ações. 

Procuramos entender e quantificar as 
causas dos déficits do PPSP e hoje temos 
pleno conhecimento e preparo para 
enfrentar a luta administrativa e judicial 
que se avizinha, da mesma forma como 
estamos fazendo para evitar a cisão do 
plano. 

Com a missão de defender os afiliados 
com relação ao Plano de 
Equacionamento, procuramos conhecer 
todos os direitos e deveres envolvidos e 
obter todos os documentos necessários, o 
que está permitindo à Diretoria do 
GDPAPE, no momento em que os direitos 
dos pré -70 estão sendo questionados por 
algumas entidades e até mesmo 
judicialmente, levar às mesmas as 
devidas comprovações dos direitos deste 

grupo e as provas que não afetam o 
patrimônio dos pós 70. 

O conhecimento e a manutenção dos 
direitos não é entendido por todos, porém 
a perda dos direitos é o que vem sendo 
praticado permanentemente. 

A luta contínua até a vitória, a união e o 
respeito aos direitos de todos é o que 
conclamamos. 

Estamos aguardando a finalização da 
entrega das procurações à DERBLY 
ADV.ASSOCIADOS para começarmos a 
impetrar uma série de ações judiciais, 
como já informado em nossas últimas 
AGEs. 

 Aos afiliados que ainda não entregaram 
suas procurações à DERBLY 
ADV.ASSOCIADOS, solicitamos que 
reflitam e ajam com celeridade, de modo a 
mantermos a união e buscarmos 
proteção, pois as ameaças estão vindo 
seguidamente. 

Direção Colegiada 

 
 

LEMBRETE:  
 

8ª Assembleia 

Extraordinária do GDPAPE 
 

01 de março de 2018 – 13h30 

Clube de Engenharia – RJ / Av. Rio Branco 124, 

22º and. 

Compareça, participe e se atualize 
 

Links: 

http://www.gdpape.org/GDPAPEComunicado75

de2018.pdf 

e 
http://www.gdpape.org/GDPAPEComunicado74

de2018.pdf. 
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