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Fila de pedidos de
anistia aumenta 141%
Solicitações de indenização por perseguição política na
ditadura militar dependem da aprovação de Damares
LEANDRO PRAZERES

N

o primeiro ano do governo Bolsonaro, a fila de
pedidos com parecer favorável
da Comissão de Anistia, que
dependem apenas de uma portaria ministerial para terem pagamentos liberados, aumentou
141%. Eram 280, em dezembro de 2018, e passaram para
675, em dezembro de 2019.
Os dados são do Ministério
da Mulher, Família e Direitos
Humanos, ao qual a comissão
está subordinada.
A Comissão de Anistia foi
criada em 2002 para avaliar
pedidos de perseguidos polí-

tico na ditadura militar. Para
que uma pessoa seja anistiada,
ela precisa comprovar que foi
perseguida ou torturada nesse período. Esse pedido passa
pela análise do colegiado, que
elabora um parecer favorável
ou contra a concessão da reparação.
Depois disso, o documento é encaminhado à ministra
Domares Alves. É ela quem
determina se a pessoa deve ou
não ser reparada e reconhecida
como anistiada política. Enquanto a ministra não assina
a liberação do status de anis-

tiado político, as indenizações R$ 368 mil referentes a valores retroativos.
não podem ser pagas.
A presidente da Associação Brasileira de Anistiados
À ESPERA
Raimundo Gomes de Sou- Políticos (Abap), Clélia Hunza, de 90 anos, é um dos que ke, diz que o aumento na fila
aguardam por uma assinatu- de pedidos que aguardam uma
ra de Damares. Em 2008, ele decisão de Damares já era esingressou com o seu pedido perada, considerado o discurso
de anistia. Dez anos depois, a e os atos do governo em relacomissão votou pela conces- ção ao assunto. Bolsonaro cossão de uma indenização a ele tuma elogiara, ditadura militar
por ter sido preso por militares e, quando deputado, chegou a
do Exército. Raimundo relata exibir um cartaz na porta do
que, além de preso, foi tortu- seu gabinete que ironizava a
rado porque ele não fornecia busca por ossadas de guerriinformações sobre militantes lheiros do Araguaia.
A comissão foi praticada Guerrilha do Araguaia.
- Eu apanhei muito porque mente desmontada e não há o
eles sabiam que eu conhecia menor interesse desse goveros “paulistas” (como os guer- no em reparar as pessoas que
rilheiros eram conhecidos na foram vitimas da ditadura. É
região). Levei coronhada de uma pena porque temos pesfuzil, fui preso num pé de coco soas morrendo à espera de um
- contou Raimundo, que hoje reconhecimento que pode nunmora em uma casa modesta ca chegar-diz Clélia.
Procurado, o ministério não
em São Geraldo do Araguaia,
no interior do Pará, próximo à respondeu. Em 2019, Damaregião onde foi preso, em 1972. res prometeu uma revisão de
Raimundo sobrevive hoje reparações concedidas a aniscom pouco mais de R$ 2 mil tiados políticos desde 2002. A
por mês que recebe de aposen- Comissão da Anistia viu ainda
tadoria. Segundo a Comissão seu estatuto ser alterado para
de Anistia, ele teria direito a reduzir a quantidade de recurreceber uma pensão vitalícia sos a decisões e teve sua comde R$ 1,9 mil por mês e mais posição mudada.
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PAPO RETO- AMERICA LATINA
1. Quando o governo chileno anunciou o aumento do
preço das passagens do metrô, estudantes foram às
ruas protestar. Ao protesto se juntaram trabalhadores,
aposentados e todos setores populares. O ato revelou
a verdadeira face do país: o Chile não é o paraíso da
América Latina!
2. O governo de Sebastian Pinera respondeu às manifestações ordenando que o exército chileno reprimisse o
povo com crueldades, lembrando os atos praticados
pela ditadura militar de 1970. Dezenas de mortes,
feridos, prisões em massa, abusos e estupros em
mulheres nos cárceres, exatamente como fizeram no
passado a ditadura de Pinochet.
3. A fúria do povo demonstrada nas rebeliões populares
de Equador, Haiti, Porto Rico, Chile, Uruguai, Colômbia, Honduras, Panamá e Costa Rica demonstra que
os povos desses países perderam o medo da repressão dos governos dominantes. Eles sufocavam as
reivindicações populares, agora, ao contrário, o povo
de forma expontânea enfrenta de forma destemida a
brutalidade policial, impondo derrotas importantes a
esses governos reacionários.
4. Os levantes populares significam o colapso da política
neo-liberal em nossa região, que inclui privatizações
dos setores essenciais à vida como, luz, água, saúde,
educação, previdência social, transportes, saneamento, aposentadorias, levando aumento brutal do custo
de vida, isto porquê os governantes desses lugares
se submeteram aos interesses do imperialismo.
5. A ação imperialista em nosso continente se traduz
também no aumento da presença militar dos Estados Unidos na região, buscando por em prática seus
planos de exploração econômica articulados com
governos submissos a esta politicalha. O governo
Trump provoca a desestabilização e a derrubada dos
governos de Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia
que representam obstáculos às pretensões e aos
interesses imperialistas norte-americanos.
6. No Brasil, radicaliza-se a ofensiva liberal, com ataques
diretos aos trabalhadores e a privatização do patrimônio público. O momento exige a firme retomada das
mobilizações populares, pois sem o povo nas ruas
não será possível derrotar a política entreguista desse
governo.
7. A pergunta que não quer calar “diante dos aspectos sociais aqui estampados, o que dizem agora, Bolsonaro
e Paulo Guedes, que impõem hoje no Brasil a mesma
receita neoliberal, por meio de uma contrarreforma da
previdência social, de um pacote de privatizações e
da destruição da legislação social e trabalhista, que
somente trarão miséria ao povo brasileiro?
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INSS estende convênio
com a Petros até junho
O INSS estendeu até junho o
pagamento do benefício de seus
segurados pelo convênio com a
Petros, informou o órgão em ofício à Fundação. A BR Distribuidora tem convênio próprio com o
INSS e este também foi prorrogado. O INSS só passará a fazer pagamento diretamente por sua rede
bancária a partir do benefício de
julho, que será creditado até o 5º
dia útil de agosto.
No ano passado, o INSS comunicou a todas as entidades
fechadas de previdência complementar a decisão de pagar seus
segurados diretamente pela rede
bancária, encerrando o convênio
para pagamento via fundos de
pensão. Inicialmente, a mudança
valeria a partir de janeiro, mas o
prazo acabou sendo prorrogado
e passaria a valer a partir do benefício de março. Esta semana, o
INSS anunciou uma nova extensão do convênio.
A Petros possui convênios
específicos com as patrocinadoras Petrobras e BR Distribuidora
que garantem o repasse, para a
Fundação, dos recursos necessários para antecipar o pagamento
do valor relativo ao benefício do
INSS nos dias 10 e 25 de cada

mês. Esses convênios são necessários para que haja essas antecipações, pois o INSS só repassa os
recursos para a Petros no 5º dia útil
do mês subsequente.
A BR Distribuidora já formalizou com a Petros a extensão do
adiantamento da verba do INSS
até junho, seguindo o alongamento do convênio com a Previdência
Social. Assim, os aposentados e
pensionistas da empresa continuarão recebendo 40% dos benefícios
da Petros e do INSS no dia 10 e os
outros 60% no dia 25. Quem não
contar com a opção de recebimento no dia 10, terá 100% dos benefícios Petros e INSS creditados no
dia 25.
A Petros está negociando com
a Petrobras a manutenção do
adiantamento até junho. Por enquanto, o adiantamento está confirmado até fevereiro. Assim que
a empresa anunciar à Petros sua
decisão sobre o adiantamento da
verba do INSS nos meses de março, abril, maio e junho, a Fundação comunicará os participantes.
A Fundação também continuará
em contato com o INSS. Conforme novos detalhes forem divulgados, a Petros comunicará os participantes.

A ASTAPE/RJ indica! AMS-Petrobras e particular

Dr Vivaldo Doréa Santos
Cirurgião Dentista - Implantodontista
e Clínico Geral
CRO-RJ: 616
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Em quatro meses, 261 mil A classe operária fora do paraíso
terça, a mando foi definhando.
benefícios são cancelados Foida a12ªleilão,
Vara de Fazenda PúO prédio, tombado como

O

Pente-fino no INSS,
ja resultou em economia de R$ 336 milhões

pente-fino no INSS, previsto na medida provisória
(MP) 871, que permitiu uma
operação especial de análise
de processos com suspeitas de
irregularidade, resultou no cancelamento e na suspensão de
261,3 mil benefícios em quatro meses de trabalho. Do total,
24.640 são do Rio. Um universo de 1,84 milhão beneficiários
com processos suspeitos estão
sendo notificados.
Dados do INSS apontam
que a medida resultou em economia de R$ 336 milhões e,
em um ano, chegará a R$ 4,3
bilhões. A meta é bater R$ 10
bilhões por ano. Os números se
referem apenas ao cruzamento
de dados da base do INSS com
a folha de sete estados e entre
eles, o Rio. Diante do resultado, o trabalho foi ampliado
para Toto pais.
A MP foi editada no início
do ano, mas a operação começou a funcionar efetivamente em agosto. O Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
equivalente a um salário mínimo e pago a idosos e deficientes
da baixa renda foi o campeão
de fraudes. A Lei Orgânica de
Assistência Social (Loas) estabelece como critério para concessão do auxílio renda per ca-

pita de até um quarto do salário
mínimo (R$249,50).
Do total de casos suspeitos
de servidores públicos estaduais e municipais que deram
declaração de renda falsa para
obter o auxílio, 92,5% se confirmaram. O levantamento
mostrou a existência de servidores estaduais e municipais
recebendo o BPC. Uma servidora do Rio, com renda mensal
de R$ 15,8 mil recebia o BPC,
desde 2012, o que resultou num
prejuízo de R$ 86 mil aos cofres públicos. Outro servidor
fluminense com renda mensal
de R$ 14 mil recebia o auxílio
desde 1999.
O presidente do INSS, Renato Vieira, explica que de beneficiários com processos suspeitos estão sendo notificados.
As pessoas chamadas têm 30
dias para comparecer aos postos do INSS, a fim de prestar
esclarecimentos e atualizar os
dados cadastrais se for o caso.
O não comparecimento depois
desse prazo leva à suspensão
imediata do benefício.
O pente reduziu em 29% na
concessão do auxílio reclusão.
A despesa caiu de R$ R$ 49,7
milhões para R$ 35,1 milhões
no período. No Rio, a redução
foi de 50% .

blica por causa de dívidas de
IPTU, o histórico prédio do
Sindicato dos Metalúrgicos do
Rio, em Benfica. Não houve
lances e haverá uma segunda
rodada, dia 9, com lance inicial a partir de R$ 500 mil. O
sindicato foi fundado, acredite, em 1917, no calor da Revolução Russa. E viveu momentos importantes “ antes de
tombar em dívidas, também
por representar um setor no
Rio que, ao longo do tempo,

patrimônio estadual do Rio,
foi palco, em 25 de março de
1964, de um episódio marcante
às vésperas do golpe militar: a
Revolta dos Marinheiros. Dois
mil deles “ liderados pelo sergipano José Anselmo dos Santos, o “cabo” Anselmo (que,
anos mais tarde, descobriu-se
ser um agente infiltrado) “ se
amotinaram.
Para muitos historiadores,
foi a gota d’água para tomada
do poder pelos militares.

Aniversariantes mês de JANEIRO
Alvir Marques
Benedicto Francisco da Penha
Camilo Gonçalves Filho
Carlos Roberto Pereira de Mendonça
Cristiane Regina Henriques
Elza Domingues dos Santos
Eunice dos Santos
Jeronimo Leite dos Santos
João Carlos Araujo Santos
Joel de Souza
Jose Fernandes dos Santos
Jose Santos de Oliveira
Marcelia da Silva Monteiro
Maria das Neves Ramos
Marta Moreira Rodrigues
Max Vitor Falcão dos Santos
Nilton Peixoto de Andrade
Rachel de Souza Barão
Rafael Luiz Bazilio da Silva
Rosilene Tomaz Aquino da Silva
Severina Joaquina de Luna
Severino Jose de Oliveira
Valdete do Espirito Santo Santos
Vergilio Gonçalves
Zilma da Costa Paiva

05/01/2020
24/01/2020
05/01/2020
07/01/2020
14/01/2020
10/01/2020
08/01/2020
17/01/2020
13/01/2020
15/01/2020
23/01/2020
02/01/2020
16/01/2020
24/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
22/01/2020
12/01/2020
10/01/2020
09/01/2020
03/01/2020
05/01/2020
30/01/2020
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COMUNICADO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS
A Diretoria da ASTAPE procurando solucionar o problema de Assistência
Funeral aos seus associados e preocupados com esta perca assistencial que nos foi
imposto, por isso, fechamos novo Aditivo Contratual de Prestação de Serviço de
ASSISTÊNCIA FUNERAL junto a RIO PAX para os novos associados a partir
de OUTUBRO/2018. Pedimos aos associados(as) que estiverem quites com sua
mensalidade junto a ASTAPE/RJ, que nos envie o nome completo, cópia da
carteira de Identidade e CPF do seu CONJUGE (esposo(a), companheiro(a).
De acordo com a faixa etária conforme Aditivo contratual o associado(as) poderá
incluir seus dependentes, nos enviando cópia dos documentos acima. Aqueles que
já fizeram a inclusão de seus dependentes, favor desconsiderar o aviso.
Informamos a todos os Associados(as), os números dos telefones da ASSISTENCIA FUNERAL RIO PAX, (Central de Atendimento) 08007261100 e (21)
2187-1100, (24 horas) 08002825672 e (21) 2252-1000.
Maiores informações procurem a ASTAPE.
Atenciosamente.
Duque de Caxias, 10 de Outubro de 2018.
Genobre Gomes Lima - Presidente

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.

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:
Jose Rodrigues da Silva
Rosa Maria Paulo Torres

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

COMPOSIÇÃO
PROGRAMAÇÃO VISUAL

Admilson Trajano
99867-7755
www.admilsontrajano.com
admilsonttrajano@gmail.com

FIQUE ATENTO ÀS MUDANÇAS NA AMS COM
O FIM DO CONVÊNIO DO INSS E PETROS
Prezado beneficiário,
Haverá mudança na forma de cobrança da AMS para
aposentados e pensionistas que atualmente têm seus descontos
efetuados em folha de pagamento Petros.
Em conformidade com Regulamento e ACT, a AMS passará
a efetuar as cobranças através de boleto bancário.
O último desconto referente à AMS na folha de pagamento da
Petros acontecerá no mês de Fevereiro/2020.
Em breve, informações detalhadas serão divulgadas. Fique
atento e mantenha seus contatos atualizados na Petros.
Saiba mais sobre atualização cadastral no Portal Petros [1]
ou na Central de Relacionamentos Petros (080 0025-3545), que
funciona em dias úteis das 8h às 19h.

COMUNICADO DA ASTAPE PARA OS ASSOCIADOS
ANISTIADOS POLÍTICOS E PENSIONISTAS
RECADASTRAMENTO MPOG/2018
O RECADASTRAMENTO É NO BANCO,
É OBRIGATÓRIO E ANUAL,
SEMPRE NO MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO.
A partir de agora, o ato de recadastramento anual dos servidores públicos
aposentados, dos pensionistas e dos anistiados políticos que recebem pelo Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) passará a ser feito em
qualquer agência da instituição bancária onde lhe é pago o provento ou benefício.
Agora, além das agências do Banco do Brasil e da Caixa, outras oito instituições
estão credenciadas. São estas: Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, Banese, Cecoopes,
Sicredi e Bancoob. Quem recebe por elas, deverá procurar qualquer de suas agências
para fazer o recadastramento. O modelo do recadastramento permanece o mesmo.
O servidor aposentado, o pensionista ou o anistiado político deve comparecer
pessoalmente ao banco no mês do seu aniversário, portando documento oficial de
identificação, com foto, e CPF (RG, Carteira Nacional de Habilitação). Quem estiver
impossibilitado de comparecer a uma agência bancária deve entrar em contato com
a unidade de recursos humanos à qual está vinculado, para receber orientações de
como realizar a prova de vida.
O objetivo do Governo Federal é garantir o correto pagamento do benefício.
DÚVIDAS FREQUENTES
Se você é aposentado ou pensionista do Governo Federal, ou ainda anistiado
político civil, faça seu recadastramento. O recadastramento é no banco, é obrigatório
e anual, sempre no mês do seu aniversário.

COMUNICADO AO ASSOCIADO (A)
RECADASTRAMENTO DA ASTAPE/RJ
A ASTAPE - Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e
Anistiados da Petrobrás e Subsidiárias no Estado do Rio de Janeiro, vêm comunicar
ao associado(a) que foram enviados os formulários sobre a confirmação do Cadastro
e RECADASTRAMENTO 2018, pedimos para conferir os seus dados cadastrais
no formulário da ASTAPE/RJ que foram enviados, caso tenha alguma alteração,
favor nos devolver com as devidas alterações e cópias dos documentos solicitados.
Informamos aos associados sobre o formulário do AUXÍLIO FUNERAL,
alguns estão incompletos, favor preencher e assinar o formulário, nos enviando
cópias de Identidade e CPF dos seus dependentes.
Favor desconsiderar aqueles que já foram feitos as devidas alterações. Maiores
informações procurem a ASTAPE.

