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Rio de Janeiro, 15 de março de 2005
Ao
Dr. Ney Orsolon
Rua Lauro Muller, 134, ap. 901
Botafogo
Nesta
Ass.: Equiparação de reajuste entre ativos e aposentados (ACT 2004-05)
Prezado Companheiro,
A AEPET é uma das 16 (dezesseis) entidades afiliadas à FENASPE (Federação
Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema
Petrobrás e Petros) que tem como um de seus objetivos estatutários a revisão e a
posterior manutenção do poder aquisitivo dos assistidos da Petros.
2. Considerando que no ACT 2004-2005 a Petrobrás e a Petros, ostensivamente,
praticaram reajustes diferenciados entre ativos e aposentados, é pensamento da
FENASPE ingressar na Justiça em busca dos direitos de aposentados e pensionistas
assegurados pelo artigo 41 do Plano de Benefícios da Petros.
3. Nesse sentido, inicialmente, o Dr. Paulo Henrique Teles Fagundes – advogado da
AEPET – foi convidado a discorrer sobre o tema para as direções da FENASPE,
AMBEP e AEPET. Na ocasião ele declarou que é viável uma ação judicial, mas seria
necessária a assistência técnica de um especialista da área de cargos e salários.
4. Reconhecendo seu notório saber sobre a especialidade em causa, estamos lhe
convidando a integrar nossa equipe, atuando na qualidade de assistente do nosso
advogado.
5. O trabalho é voluntário e as estimativas de tempo e de dedicação deverão ser
objeto de posterior discussão.
Aguardamos sua manifestação aos signatários desta, através do telefone 21 25331110, endereço eletrônico aepet@aepet.org.br ou pessoalmente, na sede da AEPET
(Av. Nilo Peçanha, 50, gr 2409).
Antecipadamente agradecemos,
Heitor Manoel Pereira
Presidente

Sydney Reis Santos
Diretor

C/c.: Paulo Henrique Teles Fagundes (paulohtfagundes@uol.com.br)
Dr. Castagna Maia

(castagnamaia@terra.com.br)

Bruno da Costa Soares

(presidencia@ambep.org.br )

Yvan Barretto (presidencia@ambep.org.br)
Ailton de Moura (aspene@infonet.com.br)
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