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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

CONCLAMAÇÃO À PLENÁRIA DE 07/08/2018 
 

Considerando que as posições expressas 
na reunião de 24/07/2018 do Fórum que 
reúne FNP (e sindicatos afiliados), 
FENASPE (e associações afiliadas, como 
a AEPET), SINDMAR, AEXAP e GDPAPE 
convergiram com a proposição aprovada 
na 8a AGE do GDPAPE, ocorrida dia 
01/03/2018, acerca de alternativa ao 
Plano de Equacionamento de Déficit 
aprovado em 12/09/2017 pelo Conselho 
Deliberativo da Petros, 
 

CONCLAMAMOS nossos afiliados à 
participação na Plenária Nacional 
convocada pelas entidades acima citadas, 
sob coordenação da FNP, prevista para 
acontecer no Rio de Janeiro, RJ, com três 
objetivos: 
 

• uniformizar o conhecimento de todos 
acerca das iniciativas de Petrobras e 
Petros rumo a um novo Plano de 
Benefícios, na modalidade CD, para 
o qual "convidarão" os participantes, 
assistidos e pensionistas do PPSP a 
migrarem (dando a entender que a 
alternativa de não migrar será pior 
para eles); 

 

• repudiar tal proposição, em face de 
nossa convicção de que ela só 
objetiva reduzir o passivo 
previdenciário da Petrobras e fazer 
tábua rasa de todas a ações, 
denúncias, notificações e demais 
iniciativas em andamento contra o 
atual Plano de Equacionamento de 
Déficit, em completo detrimento de 
todos quantos contribuíram para o 
PPSP durante sua vida laboral; 

 

• convergir em torno de uma proposta 
alternativa de equacionamento a ser 

apresentada à Petrobras como legítima 
vontade dos participantes, assistidos e 
pensionistas do PPSP. 

 

O citado evento terá lugar no Auditório da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no 
9° andar da Rua Araújo Porto Alegre, 71, 
no Centro do Rio de Janeiro, RJ, às 13h00 
do dia 07/08/2018 (terça-feira). 
 

Lembramos que a entrada é por ordem de 
chegada, e que, embora seja grande a 
capacidade daquele Auditório, uma vez 
lotado, não será mais permitida a entrada, 
devido à necessária segurança das pessoas 
e das instalações. 
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