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4ª Assembleia Geral Ordinária do GDPAPE
AVISO DE ADIAMENTO
O Dirigente do Núcleo Estratégia do Grupo em Defesa dos participantes da Petros – GDPAPE, no
uso de suas atribuições, avisa aos afiliados do GDPAPE que a Assembleia Geral Ordinária que se
realizaria no dia 24 de março de 2020 no Clube de Engenharia, na Av. Rio Branco, nº 124, auditório
do 25º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, fica adiada “sine die” (ainda sem data para ser
realizada) em função do surto provocado pelo coronavírus e das medidas tomadas por governos e
entidades da sociedade civil visando a minimização dos efeitos de uma já anunciada pandemia da
doença COVID-19 na população.
Entre os motivos, podemos citar:
1. A população de afiliados do GDPAPE – e dos que comparecem às Assembleias Gerais – é
pertencente a um dos principais grupos de risco, no que diz respeito à vulnerabilidade em
face da pandemia;
2. O adiamento é “sine die” porque, no momento, não se pode afirmar quando a situação estará
controlada a ponto de garantir segurança na retomada das atividades normais;
3. A própria Petros interrompeu atividades “em função da pandemia de COVID-19, doença
causada pelo novo coronavírus”, cancelando os agendamentos de atendimento presencial
em março e abril, e fechando a agenda para novas marcações, até segunda ordem;
4. Diversos setores ligados ao Governo do Rio de Janeiro cancelaram ou adiaram atividades,
eventos e compromissos, havendo risco de impossibilidade de realização da AGO, caso
insistíssemos em realizá-la no dia 24, em face da falta de serviços essenciais.
O Edital de Convocação continua com a Pauta divulgada em 20/02/2020 (exame de contas e de
relatório de atividades no período jan/2018 – dez/2019, para aprovação, e eleição de nova Direção
Colegiada, para o período 2020 – 2022).
Vale lembrar que a decisão foi tomada em comum acordo com a Direção Colegiada.
Informaremos a data de realização assim que possível, mantendo antecipação de uma semana,
para permitir aos afiliados organizar-se para o comparecimento.
Rio de janeiro, 16 de março de 2020
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Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

