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Guilherme Estrella: Temer destrói
futuro do Brasil e nos condena a
papel secundário no mundo

P

ara diretor de Exploração e Produção da Petrobras na época da
descoberta do pré-sal, Teme deve
estar dizendo o mesmo que Bush depois de invadir o Iraque por causa do
petróleo: missão cumprida
A entrega de blocos de exploração do pré-sal para empresas estrangeiras em consórcios sem a participação da Petrobras doeu em todos
os brasileiros que enxergam o setor
de petróleo e gás como instrumento
primordial para garantir a soberania
nacional e o desenvolvimento econômico e científico do país. Talvez
mais do que qualquer outro brasileiro, uma pessoa viu no leilão realizado nesta sexta-feira (27) pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) uma
razão especial para se entristecer: o
geólogo Guilherme Estrella. Estrella
foi diretor de Exploração e Produção
da Petrobras na época da descoberta
do pré-sal, ainda no governo Lula.
E afirma que a realização de leilões
como esse é um dos objetivos centrais do golpe.
“Este governo entrega o Brasil,

destrói o nosso futuro. A entrega do
pré-sal às empresas transnacionais
– mas que defendem os interesses
de seus países de origem – consiste
numa das metas centrais do golpe de
2016. As nações hegemônicas sabem
que petróleo e gás natural permanecerão a principal fonte de energia
para a humanidade ao longo dos
próximos 50 anos, senão além, até o
final deste século 21. E a província
petrolífera do pré-sal brasileiro é,
muito provavelmente, a última área
petrolífera de reservas de grandes
dimensões do planeta. Os geólogos
de petróleo de todo o mundo sabem
disso”, disse Estrella em conversa
exclusiva com a RBA.
Para o ex-diretor da Petrobras, a
postura do atual governo em relação
ao pré-sal condenará o Brasil a um
papel secundário na economia global pelas próximas décadas: “Energia é soberania nacional. Para essas
nações assegurarem, defenderem,
preservarem suas soberanias e seu
poder geopolítico mundial, não há
outra saída: é o pré-sal brasileiro ou

nada”, afirma o geólogo.
Estrella lembra que o Iraque foi
invadido por causa do “gigante Majnoon” – ironicamente descoberto
também por brasileiros, e pela Petrobras, em 1976. “Eram 50 bilhões
de barris que estavam preservados
como reserva estratégica iraquiana.
Bagdá conquistada, o tal do Bush,
a bordo do porta-aviões nuclear Nimitz estacionado no Golfo Arábico,
concluiu seu cumprimento às tropas
invasoras com uma expressão que
se tornou mundialmente conhecida:
‘Mission accomplished’.”
Agora, diz o especialista, Temer
poderá repetir o gesto: “Essa figura
sinistra que agora ocupa o Planalto
se apressará em exclamar, orgulhoso, a mesma sentença, e provavelmente no mesmo idioma de seus
senhores, mission accomplished.
Missão cumprida. Esse governo ilegítimo e rejeitado por todos está a
cumprir a missão que lhe foi imposta
pelos interesses antibrasileiros que o
colocaram no poder”, critica. “Só a
eles obedece. E nessa trajetória infame conta com empenho diuturno, incansável da grande mídia doméstica,
historicamente a eles submissa.”
Retrocesso total
O retrocesso que a cada dia se
consolida, diz o “pai do pré-sal”, não
se resume ao setor de energia: “Não
basta entregar as riquezas brasileiras
e nosso território – solo e subsolo. O
trabalhador brasileiro, como agente
e protagonista de tudo o que o Brasil construiu, está em processo terminal de reescravização, perde suas
garantias trabalhistas, é condenado
a nunca se aposentar de maneira

civilizada, a sustentar um sistema
ultracapitalista, completamente desumano, explorador e excludente,
comandado diretamente do exterior.
Estrella observa que um lobista da
multinacional Shell, com total naturalidade, transitou entre parlamentares no Congresso Nacional para
“dar seu recado” – tanto em pessoa
quanto por intermédio de seus representantes nativos. “De alto, médio e
pequeno escalão”.
Para ele, o momento agora é de
mobilização e denúncia da entrega
das riquezas do país pelo governo
golpista: “A imprensa estrangeira
não se cansa de denunciar esse governo e de exibir sua total perplexidade pela inação da sociedade brasileira, do povo brasileiro em ir às ruas
e, concretamente, parar o país, todo o
país. É a única maneira de ser ouvido
e fazer com que esse projeto de Brasil dependente e escravo seja incinerado e todas estas medidas tomadas
por este governo sejam anuladas, na
íntegra”.
Segundo o geólogo, o não prosseguimento da denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados deixa
ainda mais “à vontade” o projeto entreguista: “Esse governo podre, mal
cheiroso e corrupto é surdo, insensível e debochado às manifestações da
sociedade. E, quando se sente incomodado, põe a polícia para resolver
a parada. O próprio chefe de governo
já disse, em público: ‘Os cães ladram
e a caravana passa’. E completou,
interpretando mais de 90% dos brasileiros como os cães. Se depender
desse governo entreguista, o Brasil
acabou. Cabe a nós, povo brasileiro,
ir às ruas e trazê-lo de volta para nossas mãos”, completou.
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Aniversariantes mês de DEZEMBRO
Amaro Rangel
Ambrosio Clemente
Armando Antunes
Avanir Nunes de Oliveira
Dejanir Rodrigues Bastos
Fernando Antonio Souza Santos
Gedalia Luíza Santos Barbosa
Hermes Alves de Moura
Isabel Bernardo Pinto
José Rodrigues da Silva
José Sant’ Ana
Juares Peixoto da Silva
Jurema dos Santos Penha
Juvenil Resende da Silva
Luiz Sérgio Pereira Barros
Luzia Santos dos Prazeres
Maria Carmelita Vieira
Maria Eloisa Cavalcante da Silva
Maria Geralda Araujo Guilherme
Maria José Costa Brito
Maria Luiza do Nascimento Souza
Mauricio Vinicius Trancoso da Silva
Nicodemos Guedes
Odilon Lopes Duque
Sebastiana Estácia de Assis
Sebastião Jair
Walter Soares dos Reis
Yvone Mencarelli de Souza
Vera Jeronymo Rumayor
Venina de Almeida Nascimento

27/12/2017
06/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
05/12/2017
02/12/2017
13/12/2017
19/12/2017
13/12/2017
02/12/2017
10/12/2017
06/12/2017
28/12/2017
27/12/2017
17/12/2017
13/12/2017
31/12/2017
02/12/2017
18/12/2017
30/12/2017
14/12/2017
18/12/2017
30/12/2017
19/12/2017
11/12/2017
10/12/2017
29/12/2017
07/12/2017
05/12/2017
22/12/2017

OBITUÁRIO
É com muito pesar que noticiamos estes falecimentos.
A Diretoria da ASTAPE, e seus associados comungam com a dor de seus familiares.

Verluiz Breves

14/06/1925 23/11/2017

COMUNICADO DA ASTAPE RECADASTRAMENTO MPOG/2017
COMUNICADO PARA OS ASSOCIADOS ANISTIADOS
POLÍTICOS E PENSIONISTAS
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO
NO SERVIÇO PÚBLICO
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2017
O SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO
NO SERVIÇO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e III
do art. 36 do Anexo I do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, e considerando
o que estabelece o Decreto nº 7.862, de 8 de dezembro de 2012 e a Portaria MP nº 363,
de 28 de novembro de 2016, resolve:
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - Esta Orientação Normativa tem o objetivo de orientar os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC,
quanto aos procedimentos relativos à atualização cadastral dos aposentados e pensionistas da União, bem como dos anistiados políticos civis e seus pensionistas.
Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Orientação Normativa aos:
I - aposentados e pensionistas da União que recebem proventos de aposentadoria
ou pensão à conta do Tesouro Nacional por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE; e
II - aos anistiados políticos civis e seus pensionistas, de que trata a Lei nº 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
Art. 3º A Atualização Cadastral será realizada em qualquer agência das Instituições
Bancárias Credenciadas, das quais os aposentados, pensionistas e os anistiados políticos civis sejam correntistas.
Art. 4º O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC fará a comunicação sobre a obrigatoriedade da atualização cadastral, por meio
eletrônico, a todos os aposentados, anistiados políticos civis e pensionistas.
DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Art. 5º - A atualização cadastral será realizada anualmente, sempre no mês de aniversário, e é condição necessária para a continuidade do recebimento do provento,
reparação econômica mensal ou pensão.
§ 1º - O aposentado, pensionista ou anistiado político civil deverá comparecer nas
agências bancárias de que trata o caput do art. 3º desta Orientação Normativa, munido
de documento oficial de identificação original com foto e CPF, para realizar sua atualização cadastral.
§ 2º - Na hipótese de possuir mais de um vínculo funcional, com recebimento do
provento ou pensão em instituições financeiras distintas, o recadastramento deverá ser
realizado apenas em uma agência bancária. As informações serão replicadas para os
demais vínculos funcionais.

COMUNICADO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS
Jornal da Associação de Aposentados
e Anistiados da Petrobras/Estado-RJ
Distribuição em todas as unidades da Petrobras e no Estado do Rio de Janeiro e Associados da ASTAPE

DIRETORIA EXECUTIVA EFETIVA
PRESIDENTE
Genobre Gomes Lima
VICE-PRESIDENTE
Luiz Soares de Oliveira
1º SECRETÁRIO
Luiz Carlos Martins de Souza
2ºSECRETÁRIO
Odilon Lopes Duque
1º TESOUREIRO
Adelino Ribeiro Chaves

2º TESOUREIRO
Mauricio Fabiano De Castro
1ºPROCURADOR
Nilton Peixoto De Andrade
2º PROCURADOR
João Carlos Araújo Santos
1º DIRETOR SOCIAL
Maria De N. Costa Freitas
2º DIRETOR SOCIAL
Ivan Gomes Barata

1º DIRETOR DE PATRIMÔNIO
Djalma De Freitas
2º DIRETOR DE PATRIMÔNIO
Raimunda Maria Machado
CONSELHO FISCAL
Vergilio Gonçalves
Moacir Ferreira De Lima
Dejanir Rodrigues Bastos
REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO
Rosa Maria Paulo Bastos

Jornalista Responsável: Mingos Lobo
e-mail: mingoslobo@dmgloboproducoes.com.br
Registro: Nº 0036571/RJ.
Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1995 - Salas 401 ao 404/501/503 - CEP: 25010-001
Centro - Duque de Caxias - RJ
Telefones: (21) 2671-5263 / 7274 / 2771-1801-Fax: 2672-2848
E-mail: astapecaxias@gmail.com | astape@astape.com.br | Site: www.astape.com.br
Sede Campestre: Rua A, 290 – Leque Azul - Mauá – Magé – CEP: 25900-000 Tel.: (21) 2631-0810

A diretoria da ASTAPE informa que mantém contrato de Prestação de Serviço de
Assistência Funeral junto a Rio Pax, desde junho de 2007. Pedimos aos associados(as)
que estejam em dia com sua mensalidade que nos envie nome completo, cópia da
carteira de identidade e CPF do cônjuge esposo(a). A ASTAPE pagará o Plano
Funeral para os seus associados(as) e cônjuges esposa(o), companheira(o).
O associado pode incluir seus dependentes pagará, taxa de R$15,00 (quinze
reais) mensais, por cada dependente, que for incluso no auxílio funeral. Nos envie
cópia da Identidade, CPF e o nome completo de cada dependente. Aqueles que já
fizeram a inclusão de seus dependentes, favor desconsiderar o aviso.
Informamos a todos os Associados(as), os números dos telefones da Assistência
Funeral Rio Pax, (Central de Atedimentos) 0800-726-1100 e (21) 2187-1100 (24
horas) 0800-282-5672 e (21) 2252-1000, Maiores informações procurem a ASTAPE.
Atenciosamente, Genobre Gomes Lima - Presidente da ASTAPE

COMPOSIÇÃO
PROGRAMAÇÃO VISUAL

Admilson Trajano
99867-7755 / 96578-1905
www.admilsontrajano.com
admilsonttrajano@gmail.com
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Privatizar: bom negócio para quem?
O

mais impopular governo
da história, que chegou ao
poder através de um golpe parlamentar, quer impor ao País o
mais drástico pacote de privatizações nos últimos 20 anos,
desmantelando uma infraestrutura construída com os esforços de todos. Um governo
acuado por graves denúncias
de corrupção – feitas pelo Ministério Público – precisa fazer caixa para comprar o apoio
parlamentar e cobrir o enorme
déficit das contas públicas e
encontra no mercado financeiro o apoio à onda privatista.
Se na Petrobrás isto ocorre
na forma do fatiamento, o pacote anunciado pelo governo
põe no balcão de negócios 57
empresas, entre elas a Eletrobrás, a Casa da Moeda, Caixa
e aeroportos, num claro oportunismo e com tão pouco debate. O discurso privatista diz
que os recursos arrecadados

melhora a situação das contas
públicas. Mas segundo Luiz
Gonzaga Belluzo “As receitas
das vendas de estatais, entre
1997 e 1998, corresponderam
em média a 3% do PIB e contrastam com os resultados da
dívida pública e do desequilíbrio fiscal, que prosseguiram
como se uma privatização de
tal envergadura não estivesse
em curso”
E quando toda a “prataria
da família” for vendida, o que
restará fazer”? O alerta sugere que em hipó- tese alguma a
privatização deve ser política
econômica.
A situação é agravada pelo
preço irrisório pedido pelo governo, que não chega a 10% do
valor dos ativos, diz o especialista no setor elé- trico, Carlos
Mariz. Segundo cálculos feitos
por ele, a construção do sistema Eletrobrás custou R$ 370
bilhões, valor muito superior

COMUNICADO DA ASTAPE
MENSALIDADE DA ASTAPE
ATRAVÉS DE BOLETO VENCIDO,
TRANSFERÊNCIA E DEPÓSITO
A ASTAPE – Associação dos Trabalhadores
Aposentados, Pensionistas e Anistiados da Petrobrás e
Subsidiárias no Estado do Rio de Janeiro, vem comunicar
aos Associados que pagam a mensalidade da ASTAPE/
RJ através de boleto vencido, transferência entre contas
bancárias e Depósito em conta corrente, nos informar ou
enviar o comprovante por email, para identificarmos o seu
pagamento, devido a demanda sem identificação.
Maiores informações,
procure a Sede Social da ASTAPE.

aos R$ 20 bilhões ou R$ 30 bilhões estimados pelo governo.
A privatização anunciada
coloca empresas estratégicas
do país sob o controle do lucro
capitalista. Suas consequências podem ser resumidas em
poucas linhas, como no caso
da Eletrobras – fim do protagonismo do Estado no setor,
sua desnacionaliza- ção e entrega a empresas estrangeiras,
degradação e piora da qualidade do serviço público oferecido, precarização das condições
de trabalho. E, claro, aumento
extorsivo no preço das tarifas.
Gilberto Bercovici usou
uma palavra dura e clara para
definir a venda de patrimônio
público nas condições em que
o governo Temer pretende fazer: é um crime, que torna nula
a venda. “Ao privatizar uma
empresa estatal ou qualquer

parcela do patrimônio público,
o governo está expropriando
a população de bens pú- blicos que são” propriedade do
povo, através do Estado. Isso
é, “no processo de privatização, o governo não vende o
que é dele (governo)”, mas “o
que pertence a todos nós. E
sem nos consultar sobre isso”.
Amparado em sua experiência
de jurista, alerta aos “aproveitadores que desejam adquirir o
patrimônio nacional brasileiro
a preço vil”, cientes da ilegitimidade do governo Temer
– “terão que devolver o que
compraram sem qualquer direito a indenização assim que
um governo legítimo, eleito
diretamente pelo povo, e garantidor dos verdadeiros interesses nacionais, assumir o
poder e restaurar a democracia
no Brasil. ”
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Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de boas realizações
“Toda a possibilidade de felicidade esta em nossas mãos, basta ter
coragem e determinação para transformar momentos difíceis em
grandes desafios, buscando na solidariedade um passo para dias
melhores. Neste Natal, que o grande potencial da humanidade revelese em cada um de nós para vivenciarmos o verdadeiro espírito do
Natal e que este nos guie durante o ano novo que está para começar.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!”
São os sinceros votos da diretoria e funcionários da ASTAPE

