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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe! 

GDPAPE – Grupo em Defesa dos Participantes da Petros 

 

 

Notícias do II ENCONTRO DO GDPAPE 
 

Mais de 150 pessoas no 
II Encontro do GDPAPE 

 

Das 16 às 19 horas de ontem os participantes 
ouviram atentamente as palestras realizadas no 
evento e em seguida esclareceram suas dúvidas 
por meio de perguntas dirigidas aos palestrantes. 
 

O evento foi direcionado à prestação de contas 
das atividades até agora realizadas pelo GDPAPE 
e ao aprofundamento das questões adminis-
trativas e jurídicas envolvidas nas seguidas 
deformações pelas quais vem passando o Plano 
Petros original nos últimos anos e à recente 
proposição de separação da massa de 
participantes em “plano para repactuados” e 
“plano para não-repactuados”. 
 

A mesa de trabalhos foi composta por Luiz Carlos 
Nery Guarabyra, Rodolfo Huhn, Simion Arongaus, 
integrantes do GDPAPE, e pelo Dr. Rogério 
Derbly, da DERBLY Advogados Associados, 
parceira que dá assessoramento e representação 
jurídica aos afiliados ao GDPAPE. 
 

Durante as exposições e nas perguntas e 
respostas tiveram destaque os aspectos 
administrativos e jurídicos acerca do pretenso 
processo de “separação de massa” e uma 
possível retirada de patrocínio do Plano Petros 
PPSP, com referencias aos casos AERUS e 
COPESUL/BRASKEN. Foi também destacada a 
impossibilidade técnica de se criar “sub-massas” 
de participantes sem riscos à sustentabilidade de 
um Plano BD, como é o Petros PPSP, segundo 
trabalhos técnicos consultados e especialistas 
ouvidos sobre o assunto. 
   

Site do GDPAPE na Web! 
 

Desde 24/09/2013 o site gdpape.org disponibiliza 
informações atualizadas sobre o GDPAPE e suas 
iniciativas. Mais conteúdo e outras fontes de 
consulta estão, também, disponíveis. 
 

Você sabia? O blog gdpape.blogspot.com.br  
em poucos dias recebeu mais de 1.200 visitas. O 
blog, mais resumido, continuará, por ora, sendo 
outro meio de consulta. 

 

Metas iniciais atingidas 
 

O GDPAPE anunciou no II ENCONTRO o 

atingimento antecipado de suas metas iniciais 
referentes à quantidade de afiliados e de 
interessados em participar das medidas 
administrativas e jurídicas que serão implemen-
tadas, até o final de Outubro, em benefício 
desses primeiros interessados.  
 

Até ontem registrava o recebimento de quase 
250 Fichas de Inscrição e/ou comprovantes de 
depósito da contribuição inicial e os nomes de 
200 interessados já haviam sido informados pelo 
GDPAPE à DERBLY, que lhes enviará o 
Contrato e Procuração para formalização da 
representação jurídica e nominação nas ações 
que iniciará. 
 

O GDPAPE anunciou no II ENCONTRO que o 

prazo para recebimento das Fichas de Inscrição 
e da contribuição inicial dos interessados em 
compartilhar dessas ações nas condições 
informadas se encerrará em 11/10/2013, 
objetivando implementar de imediato as ações 
planejadas.  
 

Após esse prazo serão definidas e anunciadas 
as condições para novos interessados em 
também participar das medidas administrativas e 
jurídicas anunciadas pelo GDPAPE. 

 

Metas para Outubro 
 

No ENCONTRO o GDPAPE anunciou as suas 
metas de curto prazo, para Outubro/13. São 
elas: 
 

 Reforçar a coalizão com entidades e grupos          
parceiros 

  Acessar canais de poder representativo 

  Duplicar afiliações e interessados nas ações  

  Aprofundar informações sobre Atuária  

  Instalar e equipar a sede do GDPAPE  

  Complementar a composição dos Núcleos de 
Ação do GDPAPE  

  Finalizar o Estatuto e documentos para a 
instituição da Pessoa Jurídica do GDPAPE 

 


