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BALANÇO POLÍTICO e das ATIVIDADES da FENASPE
PERÍODO - 2014 - 2016
A Diretoria Executiva da Fenaspe, em conjunto ou através dos seus
membros, participou de vários eventos e efetuou atividades com
publicações e palestras, com vistas a promover a união de esforços e
providências via medidas administrativa simples e complexas,
extrajudiciais e judiciais, todas necessárias a defesa dos interesses dos
associados das Afiliadas, principalmente em face da Petros e suas
patrocinadoras.
Entre as realizadas cabe destacar as seguintes:
1 - Participação ativa, com indicação de candidatos entre os aposentados,
em comum acordo com as Afiliadas, na campanha das eleições para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, com sucesso.
2 – Participação, inclusive com carta da Federação de apoio a decisão e
auxilio formal às Afiliadas, na mobilização dos associados para
participação em Assembleias dos Sindicatos e em apoio, no que cabia,
na execução da greve nacional dos petroleiros em outubro de 2015.
3 – Mobilização com esclarecimento público aos Escritórios de Advocacia
e demais advogados e dirigentes de Sindipetros ligados a FNP, em
reunião específica das Afiliadas, com vistas a arrecadação de recursos
necessários para contratação de parecer jurídico complexo com
jurisconsulta de renome internacional, com sucesso. O parecer é
necessário para anexar em memoriais dirigidos aos Ministros do STJ,
TST e outras instâncias do Poder Judiciário, cujo escopo é contestar
agressões iminentes ao direito adquirido dos associados das Afiliadas,
participantes e assistidos da Petros.
4 – Promoção de várias medidas isoladamente ou em conjunto com
afiliadas, tais como: ações judiciais, requerimentos de amicus curiae e
amicis curiae (quando por mais de um requerente), denúncias a
autoridades governamentais, notificação judicial e outras medidas
formais (vide relatório em anexo), tudo com o objetivo de defesa da
Petros e dos interesses dos seus participantes e assistidos.
5 – Participação, através de seus diretores, em publicações e vários
seminários em debates na defesa da Petros e das Patrocinadoras
Petrobras e Petrobras Distribuidora.
6- Atuação efetiva em reuniões na associação de aposentados e
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pensionistas e de sindquímica, correspondentes, bem como junto às
Diretorias da Petros e da PREVIC, no acompanhamento das existentes
tentativas de retirada de patrocínio e mudança de administrador, com
relação aos Planos: Petros Ultrafértil e Petros Lanxess, com auxílio
jurídico e apoio técnico e político dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais
da Petros eleitos por indicação da FNP e FENASPE.
7– Participação através do presidente, por convite, na Comissão
Parlamentar de Inquérito - CPI da PETROBRAS, prestando os
esclarecimentos solicitados pelos parlamentares sobre as questões ligadas
a PETROS.
8 – Atuação constante, presencial por membros da Diretoria Executiva,
ou através de matérias e informações, junto aos membros do Congresso
Nacional em defesa do Sistema Petrobras, principalmente contra as
privatizações.
9 – Participação em Congressos da Federação Nacional do Petroleiros
FNP, apresentando e atuando para aprovação das propostas para
Acordos Coletivos de Trabalho - ACT da categoria petroleira de interesse
dos participantes e assistidos da Petros.
10- Participação, por intermédio de membros da direção, no Congresso
Internacional dos Aposentados realizado em Araxá – MG.
11 - Participação, por intermédio de membros da direção, em Belo
Horizonte - MG do seminário da " RIAM " Rede Ibero Americana de
Apoio aos Aposentados”.
12 - Participação, por intermédio de membros da direção em Brasília, de
várias atividades e reuniões com parlamentares em defesa dos anistiados
políticos.
13- Participação, por intermédio de membros da direção da FAAPERJ no
Rio de Janeiro – RJ e na COBAP.
13 - Participação em diversos atos em defesa da Petrobrás e dos seus
empregados, empregados aposentados e pensionistas, no Rio de Janeiro RJ.
As atividades da FENASPÈ e de seus dirigentes, isoladamente ou em
conjunto, efetuada no período do mandato da atual Diretoria Executiva,
demonstra a necessidade de uma atuação constante dos dirigentes que
compõem a Diretoria Executiva da Federação, com esforço e despesas
pessoais ou das associações que representa.
Essa constatação conduz a necessidade da manutenção de união de todas
as Afiliadas e respectivo apoio financeiro, assim como aperfeiçoamento
administrativo constante e atualização de seus membros com relação a
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legislação e governança da Petros e patrocinadoras com vistas a
assistência médica e previdência.
Portanto, ainda muito há de ser feito com vistas a manutenção e
ampliação associativa da Federação, buscando novas filiações e o retorno
das entidades que estão ora fora do quadro associativo, em face da
priorização da defesa dos direitos adquiridos dos participantes e
assistidos, a manutenção do patrocínio das atuais patrocinadoras da
Petros, na defesa das empresas do Sistema Petrobras contra a
privatização e na defesa da Soberania Nacional.
Os Membros da Diretoria Executiva no término de seus mandatos,
agradecem todo o apoio recebido das Afiliadas, em especial aos membros
do Conselho Fiscal e colocam-se a disposição para colaborar com os
companheiros que os sucederão nessa jornada de maior importância para
todos os participantes, assistidos e anistiados do Sistema Petrobras e
Petros e, na forma mais elevada, em defesa da Soberania Nacional.

Diretoria Executiva da Fenaspe
Período de 2014 a 2016.
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