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MANTER O FOCO

Desde sua concepção, o GDPAPE esteve ligado
ao escritório Derbly Advogados Associados, não
somente nas ações judiciais, mas também nas
ações administrativas e outras. Continuamos
lutando juntos. Entretanto, circunstâncias
supervenientes reduziram a participação desse
escritório às duas ações judiciais em
andamento, como foi exposto nas últimas
sessões internéticas por ele convocadas.
Há grande ansiedade com as recentes reduções
de benefícios aos associados, oriundas tanto da
PETROS como da PETROBRAS. Temos recebido
inúmeras manifestações no sentido de se fazer
algo a respeito, algumas expostas em
assembleias. Da parte dos dirigentes do
GDPAPE, podemos dizer que compartilhamos
dessas
manifestações,
procuramos
e
discutimos meios de contra-atacar. Por outro
lado, constatamos que a tarefa é gigantesca.
Acompanhamos as outras entidades e vemos
que elas também se esforçam nesse sentido.
Vemos que elas passam pelas mesmas
dificuldades; mas seus tamanhos conferem-lhes
uma poderosa alavanca, muito maior que o
GDPAPE dispõe. Melhor seria trabalharmos
juntos, mas a experiência recente mostrou que
tal tipo de ação é de difícil implementação.

A ação de Separação de Massas já demandou
meses de intenso estudo, de elaboração de
quesitos, de análise de vários documentos da
PETROS e de pareceres da PREVIC, de
elaboração de novos quesitos, além das
inevitáveis despesas processuais. Troca de
telefonemas e de mensagens abundaram nesse
período entre dirigentes, associados e
assistentes jurídicos e atuariais. Nossa agenda
ficou lotada, mas não colapsou. Permanecemos
de pé, em que pese os atuais tempos
pandêmicos, o que impõe mais fardo ao
conjunto da obra. Diante desse quadro,
decidimos não dispersar nossos limitados
recursos, não onerar nossos associados com
mais carga, não perder o foco.
Concluindo, temos a satisfação de dizer que
continuamos na luta. O combate é bom.
Reiteramos nossos pedidos a cada associado
no sentido de apoio e de contribuição quanto ao
estudo de meios e à busca de dados,
administrativos e judiciais, para continuar a
pugna. Todo auxílio é bem-vindo.
Helio Costa
Dirigente do Núcleo de Estratégia

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!

