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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 
 

 

 

GDPAPE: Presente!  
Audiência Pública na ALERJ 

  
Sob a presidência do Deputado Paulo 
Ramos foi realizada a Audiência Pública 
para discutir o tema "A separação de 
massas e a sua legalidade. Situação dos 
aposentados da Petrobras." 
 

Lastimavelmente deixaram de comparecer, 
apesar de formalmente convidadas, a 
Petrobras, Petrobras Distribuidora, 
PETROS, PREVIC e STEA. O que se pode 
concluir é que estas entidades não têm 
coragem de debater publicamente aquilo 
que dizem estar sendo realizado 
democraticamente e em atendimento às 
vontades dos participantes do Fundo 
PETROS. Como se vê a realidade é 
justamente a oposta!  
 

A ausência dos representantes dessas 
empresas causou frustração para todos - 
sejam lá quais tenham sido as razões 
deles.  
 

Caracteriza-se mais uma vez o desdém 
com que essas "autoridades" tratam o 
interesse de dezenas de milhares de 
aposentados, pensionistas e, também, dos 
ativos participantes da PETROS. Os 
direitos são continuadamente afrontados e 
violentados, estes são os fatos. Se assim 
não fosse estariam presentes na Audiência 
Pública e estariam tornando claras e 
esclarecedoras as medidas que adotam. 
Essas ações são feitas a sorrelfa ao 
divulgarem informações com uma 
parcialidade que lhes é própria e que 
somente a estas "autoridades" interessa. 
Estas preocupações foram manifestadas 
por todos os representantes e pelo público 
presente.  
 

Além do GDPAPE (Dr. Rogerio Derbly), 
estiveram presentes e fizeram parte da 

 
 

mesa: Sindipetro/RJ - Coord. de Aposen-
tados (Roberto Ribeiro), AMBEP (Pedro 
Carvalho), AEPET (Silvio Sinedino), 
FENASPE (Paulo Brandão) e APAPE 
(Naelma Costa de Sá). 
  

Ao final houve uma rápida apresentação de 
Ronaldo Tedesco (AMBEP) sobre o tema 
"Separação de Massas". 
 

É de se destacar o consenso dos 
representantes das diversas entidades 
presentes contra a divisão do Plano 
Petros, seja a dita Separação de Massas 
ou a do patrimônio.  

 

O evento sinalizou que as entidades estão 
caminhando para uma coalisão na busca 
dos mesmos objetivos comuns.  

 

O deputado Paulo Ramos e todos os 
representantes enfatizaram a 
necessidade de os aposentados, 
pensionistas e ativos atuarem mais 
ativamente: participando e apoiando 
esses eventos e demais mobilizações.  
 

GDPAPE: Agradecemos o sempre 
presente apoio do Deputado Paulo 
Ramos.  

 


