1

INFORMATIVO ASTAPE - FEVEREIRO 2018

NESTA EDIÇÃO

Porta da REDUC é palco de retrocesso político
Órgão Informativo da Associação de Aposentados e Anistiados da Petrobras - ASTAPE-RJ - Exemplar Gratuito

FEVEREIRO - 2018

FILIADA A FENASPE

Mala Direta Postal

Básica
9912329981/2013 DR/RJ

ASTAPE
/ / / CORREIOS / / /

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA
CORREIOS

Fala Presidente
Genobre Gomes Lima

FALSA CRISE DA PETROBRAS

A

Crise na Petrobras foi in- pela reavaliação do valor reventada para justiﬁcar a cuperável de ativos, lançados
venda de ativos! Diz Oliveira.
no balanço, causando elevados
prejuízos contábeis. Não que
Após a descoberta do Pré- a prática estivesse totalmente
-sal, a Empresa passou a ser o equivocada, mas levou muitos
principal objeto de cobiça das leigos a entender que realmente
grandes Petroleiras estrangeiras. a empresa tinha problemas ﬁMuito se fala que a situação de nanceiros quando, na realidade,
caixa da Petrobrás está delicada, são ajustes contábeis que não
o que serviu de argumento para afetam o caixa da companhia”,
que a Estatal empreendesse uma detalhou Oliveira. O econoverdadeira liquidação de ativos, mista explicou que a Petrobrás
subsidiárias e participações em é uma empresa com grande caimportantes projetos, numa es- pacidade de geração operaciopécie de privatização branca.
nal de caixa acima dos US$ 25
Mas de acordo com o econo- bilhões, nos últimos cinco anos.
mista aposentado da própria es- “Só por estes números é possítatal, Cláudio Oliveira, o cenário vel aﬁançar que a Petrobrás, que
das ﬁnanças da Petrobrás não é tem uma dívida liquida inferior
nada catastróﬁco, como vem a US$ 100 bilhões, não tem prosendo alardeado nos últimos blemas na sua administração e,
anos. “A mentira foi espalhada portanto não existe necessidade
por todo o Brasil, conquistan- de se desfazer de ativos”, acresdo à opinião pública, principal- centou.
mente com o surgimento dos
Baseado nos dados acima ciimpairments, as perdas geradas tados por um proﬁssional com

grande conhecimento de causa,
pode-se entender com maior
clareza os motivos de tanta torpeza nas questões que envolvem
essa poderosa Estatal do Petróleo, que vem sendo perseguida
há vários anos por inimigos que
possui, e também pelo fogo-amigo que está no seu interior,
há vários anos destruindo-a pelas beiradas. A Petrobras ainda
tem um grande papel a desempenhar no crescimento da Economia Nacional e no desenvolvimento deste país. Muito antes
da sua criação, os inimigos, os
quais com, variações táticas, a
perseguem há muitos anos sem
lhe dar trégua e em todos os momentos tentam lhe destruir, por
dentro e por fora do país. Esses
adversários não lhe dão descanso e se aproveitam de condições
políticas criadas dentro da Empresa para desferir-lhe um tiro
fatal que a coloque no CTI causando sérias complicações para
os brasileiros e também daqueles que dependem direta e indiretamente dessa Estatal, a qual
serve ao próprio desenvolvimento de tecnologias Nacionais.
Para aqueles que a dinamitaram,
aproveitamos para citar o saudoso escritor Nelson Rodrigues
quando falava sobre o nosso
complexo de pigmeu, aqueles
brasileiros que não acreditam na
grandeza dos trabalhadores desse país e da sua capacidade. Dito

isso, o que apontam para nós
trabalhadores, é tirarmos essa
empresa do grande lodaçal que
essa elite desumana e entreguista a colocou. Mais uma vez temos que fazer com que essa Empresa e o País sejam dirigidos
por pessoas que acreditam nessa
luta e na grandeza dos trabalhadores que como outrora pisando
no barro e na lama, tiraram essa
empresa do chão, chegando até a
grandiosidade que ela se encontra, gerando empregos, tecnologia Nacional e trabalhadores
qualiﬁcados com auto-estima
elevada. É necessário, expulsarmos os vendilhões do templo,
colocar a Empresa de volta ao
patamar onde as diversas Forças
Nacionalistas, Socialistas e Comunistas, de nossa sociedade a
tinham colocado. Derrotarmos
aqueles que não acreditam no
seu Potencial e para isso os trabalhadores, apesar de estarem
passando, por sérios ataques
aos seus direitos, tem um papel
importante a desenvolver nessa
construção: a de uma Empresa
Nacional Soberana que contribua para uma sociedade justa,
solidária, mesmo nesses momentos de grandes diﬁculdades
por que passa a humanidade, ou
seja, não concordamos com essa
forma de mundo que nos é apresentado e, portanto, cabe a nós
cumprirmos o papel transformador.
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PETROBRAS/AMS tem novo padrão para beneﬁciários
que pagam contribuições por boleto bancário
Em adequação às disposições da Lei 9656/98 (artigo 13, inciso II),
a AMS promoveu alterações nas normas vigentes de forma a delimitar
um período para que o beneﬁciário inadimplente mantenha o direito de
retornar à AMS mediante quitação integral dos débitos.
A previsão normativa já indicava a suspensão do benefício, em caso
de inadimplência, em um período superior a 60 dias, consecutivos ou não.
Com esta alteração, caso o boleto em aberto não seja pago em um prazo
máximo de 90 dias após a suspensão do benefício, o beneﬁciário e seus
dependentes perderão deﬁnitivamente o direito de retornarem à AMS.
Vale ressaltar que o prazo deﬁnido para a suspensão deﬁnitiva é mais
extenso que o disposto na legislação em referência, já que a Agência
Nacional de Saúde permite a rescisão unilateral do contrato por nãopagamento da mensalidade por período superior a 60 dias. No caso da
AMS, o contrato só será rescindido após 90 dias da data de suspensão.

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.

Aniversariantes mês de FEVEREIRO
Ana Maria Camara Ferreira
Anilda da Costa Silva
Chirley Fernandes dos Santos
Dilce Alves de Souza
Dora Souza de Oliveira
Edmir Pereira da Silva
Fiorina Ceschia dos Santos
Francisca Gilda de Barros Silva
Francisco Bezerra de Araujo
Geraldo Fernando Paiva
João Ferreira Marques
João Quintanilha Mello
Maria da Penha Rocha Bengaly
Maria Ilza dos Santos Oliveira
Maria Quintanilha da Rosa
Marta Ferreira do Nascimento
Monique Santos da Silva
Nilza Prado de Carvalho
Orlando Mizael Vasconcellos
Oswaldo Barbosa Junior
Roberto Dias Macedo
Silvia Lopes de Souza
Tiburcio Valeriano
Vilson Nunes
Waldyr Gonçalves

19/02/2018
07/02/2018
03/02/2018
22/02/2018
02/02/2018
12/02/2018
03/02/2018
05/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
16/02/2018
28/02/2018
01/02/2018
25/02/2018
28/02/2018
14/02/2018
26/02/2018
04/02/2018
02/02/2018
23/02/2018
13/02/2018
20/02/2018
27/02/2018
02/02/2018
20/02/2018

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

Gentil Pereira da Costa
Geneci Maria Bastos Silva

¶ 26/04/1931
¶ 09/05/1940

V 13/12/2017
V14/01/2018

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
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Carta aos Petroleiros: A Petrobras que queremos

P

or muitos anos, desde a sua fundação e seguindo seu
propósito histórico, a Petrobras foi solidamente a empresa dos sonhos dos nossos jovens, a maior empresa
nacional, indutora do nosso desenvolvimento e motivo de
grande orgulho para todos os brasileiros. No entanto, sucessivas políticas empresariais equivocadas, dentre outras
práticas condenáveis, foram usadas como pretexto pela
mídia oportunista para alimentar uma imagem de que a
Petrobras esteve quase quebrada e de que a empresa não
passa de um elefante branco, do qual a sociedade brasileira precisa se livrar. Este discurso acusatório não é novo
e retorna de tempos em tempos, ao sabor dos interesses
de ocasião.
Nessa linha, a atual gestão da empresa age com celeridade
para privatizar uma série de ativos, muitos deles lucrativos,
por preços subavaliados, comprometendo o caixa futuro
da empresa, bem como sua rentabilidade e sobrevivência.
Além disso, conduz os referidos processos de privatização
sem licitação e sem observar inúmeros princípios constitucionais, como os da transparência e da impessoalidade.
Nossa candidatura tem como objetivo central o resgate de
uma Petrobras crescente, integrada e verticalizada, preparada para encarar os desafios econômicos impostos pela
atual conjuntura mundial. Também pretendemos lutar

contra as privatizações de ativos lucrativos ou estratégicos
realizadas pela atual gestão e trabalharemos com transparência e de forma articulada com o corpo técnico da companhia em defesa do patrimônio da Petrobras.
Desejamos trabalhar junto a toda a categoria para colocar
a Petrobras de volta ao caminho do crescimento sustentável, com atuação integrada no setor de óleo e gás e energia para agregar o máximo de valor a essas matérias-primas e para construir uma nova Petrobras preparada para o
futuro em uma economia pós-fóssil.
Vislumbramos um horizonte em que a Petrobras tenha
uma gestão com ampla participação e a serviço dos trabalhadores brasileiros, permitindo uma autonomia em relação a quaisquer governos ou interesses alheios aos daqueles que produzem nossas riquezas através do seu trabalho.
Finalizamos deixando um abraço a todos os colegas petroleiros e pedindo um voto de confiança, pois sabemos que
podemos romper definitivamente com a mediocridade
que nos governa, subordinada a interesses estrangeiros,
meramente rentistas e imediatistas, não estando a altura
de nossa história, vocação e missão.
Comité de Campanha “Autonomia e
Participação contra a Privatização!”

4

INFORMATIVO ASTAPE - FEVEREIRO 2018

Porta da REDUC é palco de retrocesso político e
de violência contra trabalhadores terceirizados que
reivindicam oportunidade de trabalho
m grupo expressivo de trabalhadores desempregados realizou espontaneamente
manifestação (TRANCAÇO)
com piquete impedindo todos
os trabalhadores, Petroleiros e
Terceirizados, de ter acesso à
Reﬁnaria na madrugada do dia
01/02/2018, ocupando os dois
portões principais. Isto provocou atraso de mais de duas

U

de contrato de trabalho.
Isto se explica porque o trabalhador da construção civil
tem um piso salarial maior que
os trabalhadores metalúrgicos,
em Duque de Caxias, essa medida reduz custos para Petrobrás e penaliza o trabalhador
que ﬁcará com os salários mais
baixos do que já são..
A intenção dos manifestan-

horas no início dos expedientes do Turno e do H.A. além
de reter os Petroleiros do Zero
Hora.
O grupo de trabalhadores
realizou esta manifestação nos
portões da REDUC, para chamar a atenção das Autoridades
Administrativas da Reﬁnaria e
das direções Sindicais, devido
à atitude absurda da Gerente
Geral da REDUC Sra. Elza
Kallas, de interferir no movimento sindical dos trabalhadores ao tentar substituir o Sindicato da Construção Civil pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de
Caxias, nas futuras licitações

tes é lutar pelo direito de trabalhar para garantir o sustento
das suas famílias, mas receberam tratamento truculento
de policias da PM carioca que
chegaram a REDUC no intuito
de coibir a Manifestação paciﬁca, usando métodos violentos, com lançamento de gás de
pimenta e disparos de arma de
fogo para alto a ﬁm de forçar
de maneira opressiva a dispersão dos manifestantes.
Circulou um vídeo nas redes sociais informando que
um manifestante estaria ferido e detido numa viatura da
policia.

Nos Aposentados da ASTAPE nos sentimos preocupados com o destino da Petrobrás e dos Trabalhadores
Petroleiros Terceirizados em
geral, reaﬁrmamos que somos
contra qualquer tipo de opressão e violência, pois fomos
vitimas num passado recente
de 1964,quando as tropas do
Exército invadiram a REDUC,

os Sindicatos, prenderam sindicalistas e ativistas durante o
golpe militar.
Os petroleiros pagaram
com suas vidas e seu sangue,
e até hoje buscamos a Reparação Política daqueles atos.
Não queremos a repetição desse quadro de retrocesso dos direitos violados.
Então a ASTAPE vem alertar à direção da Petrobrás, as
Direções Sindicais e a toda
Sociedade brasileira, que observem atentamente onde se
inicia a desorganização e a falta de respeito aos direitos humanos e evidenciar que estes
fatos são produzidos dentro da
Empresa e são os responsáveis
pelo descrédito da Empresa
para a Sociedade para justiﬁcar sua privatização. Mas o
Petroleiro é competente e vai
saber dar resposta a esses vendilhões e traidores, na hora
certa.
Assessoria de imprensa e
Direção da ASTAPE

COMUNICADO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS
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
www.admilsontrajano.com
admilsonttrajano@gmail.com

