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PREVIC recebe GDPAPE no Rio de Janeiro
Representantes
do
GDPAPE
foram
recebidos ontem na PREVIC, em seu
Escritório de Representação do Rio de
Janeiro
(ERRJ), situado
à Avenida
Presidente Vargas 730, em edifício que
abriga instalações do Banco Central e da
SUSEP. A reunião havia sido agendada em
decorrência de nossa denúncia sobre o
Termo de Ajustamento de Conduta entre
Petros e PREVIC, que permitiu à Petros adiar
a apresentação de seu Plano de
Equacionamento do Déficit (PED), cujo prazo
havia vencido em 31/12/2016, para “mitigar
os impactos financeiros no Plano Petros do
Sistema
Petrobras
(PPSP)”,
quando,
segundo nosso entendimento, o que quis a
Petros foi apresentar um PED já com as
massas separadas, que se afigura como um
plano mais perverso para todos os
participantes e assistidos.
A reunião contou com a presença dos
representantes
do
GDPAPE,
Simion
Arongaus e Pedro Henrique Chrispim,
acompanhados do Assessor Jurídico da
Associação, Dr.Rogério Derbly, e da
PREVIC,
Marcelo
Zelik
Wajsenzon,
Coordenador Substituto do ERRJ (a
coordenadora Annette Pinto Lopes estava
ausente), e pelo Chefe de Serviço Álvaro
Rodrigues dos Santos Neto.
A reunião transcorreu em clima cordial, e o
GDPAPE teve oportunidade de apresentar os
motivos da denúncia e mostrar nossos
entendimentos
sobre
os
problemas
estruturais do Plano PPSP e sobre a
perversidade do PED, principalmente quanto
aos assistidos pré-2007, bem como à
ineficácia da cisão das massas, a qual peca
ainda por não ter bases legal ou
regulamentar.
Os representantes do GDPAPE evidenciaram
seu sólido conhecimento do histórico do
PPSP e dos problemas técnicos que
desembocaram na situação atual do Plano,
adquiridos pela ação continuada do Grupo

desde 2013, quando começaram a combater
a Separação das Massas do PPSP, entre
outras lutas – e pela atuação de seu
assessor Jurídico no assunto desde antes do
ano 2000.
Ficou clara a preocupação do GDPAPE em
procurar soluções negociáveis por todas as
partes envolvidas para efetivamente mitigar
os efeitos dos sucessivos déficits do PPSP e
de se contar com a PREVIC como um órgão
importante na participação das soluções dos
problemas estruturais, como ocorreu em
1996.
Descrevemos nossa proposta encaminhada
à PETROBRÁS em 24/04/2018 e solicitamos
da PREVIC uma possível mediação para
uma solução negociada para o PPSP, o que
em princípio foi bem acolhido pelos
participantes, como a alternativa mais viável
decorrente da complexidade dos problemas
por que passa o plano PETROS PPSP.
Direção Colegiada do GDPAPE

GDPAPE SOLICITA APOIO DE AFILIADOS
E TEM RESPOSTA POSITIVA
Em face do recrudescimento das questões que
afetam participantes e assistidos do PPSP, a
Direção Colegiada do GDPAPE conclamou seus
afiliados (via e-mail individual) para auxiliar, se
possível, na condução das atividades do Grupo.
A iniciativa pode ser considerada exitosa, de vez
que em 5 dias já tivemos 46 respostas, sendo 18
positivas.
Mais ainda: 5 pessoas querem informações
adicionais para eventualmente se juntar aos
esforços, e 5 se ofereceram para auxílio à
distância, de vez que moram em outros estados
(PR, SP, MG, BA, SE). Devem chegar ainda mais
repostas.
Em breve vamos dar continuidade a essa
iniciativa.

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

