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EM DEFESA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
Nota da Reitoria UFRJ
Sobre performance do ministro da Educação
em relação ao Museu Nacional

N

esta quinta-feira, 30/5, o ministro da Educação gravou
em vídeo uma performance musical para tratar dos recursos destinados ao Museu Nacional, instituição acadêmica de prestígio
mundial. Seu comportamento e
declarações estão em desconformidade com o ethos acadêmico
praticado pela comunidade científica e pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, da qual o museu faz parte.
A UFRJ solicitará ao ministro que preste esclarecimentos
sobre o trecho em que menciona
o reitor, afirmando que este “não
conseguiu explicar” o ocorrido.
Surpreende-nos que o ministro
desconsidere o laudo técnico divulgado pela Polícia Federal sobre as circunstâncias do incêndio,

bem como o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Contas da
União, Ministério Público Federal e sindicância interna conduzida por renomados especialistas da UFRJ, sobre as causas do
ocorrido.
Em todas essas iniciativas, a
Reitoria é parte ativa dos esclarecimentos, diagnósticos, estudos
e soluções para a reconstrução,
assim como, antes do incêndio,
foi ativa na captação de R$ 20
milhões para a adequação de infraestruturas e elaboração de projetos para realizar melhorias na
infraestrutura e na preservação
dos acervos.
Em relação ao bloqueio de recursos, é importante explicar que:
- No dia 4/9/2018, dois dias

após o incêndio, o Museu Nacional recebeu a solidariedade da
bancada federal de deputados do
Rio de Janeiro, em reunião coordenada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na ocasião, a
UFRJ conseguiu o compromisso
da bancada para aprovar emenda
impositiva de R$ 55 milhões para
recuperação da instituição;
- No final de março deste ano,
o Governo Federal determinou
aos deputados federais que fizessem contingenciamento de todas
as emendas impositivas de bancada. No dia 8/4/2019, a UFRJ
identificou o bloqueio no valor de
R$ 11.896.500,00 sobre a emenda relativa ao Museu Nacional;
- No dia 2/5/2019, a Universidade sofreu bloqueio do orçamento discricionário no valor de
R$ 114.041.506,00, dedicado ao
funcionamento de rotina (energia
elétrica, gás, esgoto, alimentação
e segurança, entre outros);
- É importante registrar também que, sobre o valor restante
da emenda, de R$ 43.103.500,00,
a UFRJ ainda não obteve a liberação de nenhuma cota de limite de
empenho para sua devida execução. O provisionamento de recursos é de crucial importância para
que os processos licitatórios gerem confiança nos concorrentes,
atraindo as empresas com melhores preços e maior capacidade de
execução contratual;
- Em relação às licitações a serem custeadas com os recursos da

emenda parlamentar de bancada,
a modalidade escolhida pela administração foi a de Regime Diferenciado de Contratação (RDC)
Integrado, abrangendo:
1) anteprojeto para a construção de edifício com três blocos,
atendendo às necessidades administrativas, acadêmicas, de pesquisas, de manutenção e guarda
de acervo do Museu Nacional e
suas unidades acadêmicas, totalizando 8.000 metros quadrados de
área construída;
2) projeto para subestação elétrica 3.000 KVA;
3) projeto para reservamento
(cisternas) de água com a capacidade de cerca de 100.000 litros
e sistema de reúso sustentável de
águas pluviais e cinzas;
4) projeto para guarita de segurança, informática e brigada de
incêndio, de aproximadamente
300 metros quadrados;
5) obra de reconstrução do
Bloco 1 - restauração de telhados, recuperação estrutural e fachadas.
Sobre os cortes anunciados,
a UFRJ seguirá em interlocução
com o Governo Federal e o Congresso Nacional com o objetivo
de impedir a interrupção ou o
comprometimento de atividades
de ensino, pesquisa e extensão e
aquelas destinadas à recuperação
do Museu Nacional.
Reitoria da UFRJ em
30/5/2019
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FERRAMENTA DE SOLICITAÇÃO
DE REEMBOLSO DO BENEFÍCIO
FARMÁCIA FICARÁ INDISPONÍVEL
ENTRE OS DIAS 25/05 E 17/06

A

partir de 25/05/2019, a
ferramenta para processamento das solicitações de
reembolso de medicamentos
do Benefício Farmácia ficará temporariamente inativa,
impossibilitando a requisição
de novos reembolsos até o
dia 17/06/2019.
A mudança ocorrerá em
virtude do término do contrato vigente e da necessidade de ajustes da nova ferramenta para a solicitação dos
reembolsos.
A Petrobras orienta que os
beneficiários guardem as receitas médicas e notas fiscais
de compras de medicamen-

tos, para apresentação assim
que a nova ferramenta for
disponibilizada.
O regramento do Benefício Farmácia e os percentuais
de co-participação de custeio
dos medicamentos não sofrerão mudanças.
A companhia assegura aos
beneficiários da AMS que
está fazendo todos os esforços para reduzir os efeitos
dessa transição e conta com a
compreensão de todos durante esse período.
Em breve, estará disponível uma ferramenta com
novidades e melhorias para
você!

PAPO RETO
1.

Numa demonstração de esforço político, compreensão, e de
defesa da PETROBRAS, os petroleiros, parte fundamental da
economia brasileira, fizeram seus congressos locais na direção
da UNIDADE E LUTA da categoria. Esse fato predispõe para o
futuro bem próximo que os petroleiros não vão deixar barato a
privatização da empresa. Como no passado da fundação da empresa, os operários da empresa se organizaram para conquistar
e consolidar a empresa 100% nacional. Embora os inimigos do
Brasil e da PETROBRAS, sempre foram contra nossa empresa
e a soberania nacional.

2.

O resultado dessa unidade foi assistido pela categoria na
primeira reunião dos petroleiros com a PETROBRAS para negociarem o ACT 2019. Representantes da direção da empresa
de um lado e representantes dos trabalhadores (FNP E FUP)
do outro lado da mesa de negociações não chegaram a nenhum
acordo.

3.

De lá pra cá, os petroleiros da REDUC já realizaram dois atos
públicos na porta da REDUC em apoio ao movimento estudantil na luta contra os cortes econômicos nas Universidades, e da
venda das Refinarias do sistema PETROBRAS. Nesses encontros a categoria vai se preparando para a greve geral de 14 de
junho.

4.

Enquanto isso segue notícias sobre a luta judicial dos petroleiros sobre a PETROS. Nesse mês de maio estávamos esperando
pelo reembolso das mensalidades extraordinárias descontadas
pela PETROS para a segunda turma, mas a PETROBRAS e
a PETROS, ingressaram com liminar no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que foi acatado pelo presidente dessa corte e a
PETROS voltou a descontar as prestações extraordinárias em
maio, dessa vez para todos. Mas nosso advogado conseguiu reverter, pois a competência é da justiça estadual. Continuamos a
confiar na justiça para restabelecer os efeitos da nossa liminar.

5.

Depois dos três atos públicos, sendo dois atos dos estudantes
e trabalhadores que protestaram contra os cortes na educação
e contra a reforma da previdência e um ato dos defensores do
presidente Bolsonaro a favor da reforma da previdência, ficou
claro que o povo derrotou as propostas do governo nas ruas.
Tivemos mais presença nos atos públicos e isso será refletido a
nosso favor no Congresso Nacional.

6.

O Conselho de Representantes da Federação das Associações de
Aposentados e Pensionistas do Rio de Janeiro (FAAPERJ) realizou encontro em 16/04/10 passado. Essa reunião contou com a
presença de 12 entidades, 26 delegados, 12 diretores, membros
do conselho fiscal e membros do conselho de representantes.
Nessa reunião foi destacado o decreto do presidente Bolsonaro
que visa acabar com o movimento dos aposentados, pois a MP
871/19 determina que todo aposentado associado deve se recadastrar para continuar sendo descontado, mas a grande maioria
por dificuldade física ou falta de conhecimento dos herdeiros
não vão fazê-los, prejudicando assim todo movimento de aposentados. Mais uma do presidente que detesta os pobres.

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.
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inverídicas,
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vida de valor moral ou social, de- tórias, propagandísticas, como messiânico vitorioso ou Bolsona- derrotados em votações por seu
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Aniversariantes mês de JUNHO
Aldeide Cruz Araujo
Americo do Nascimento Paula
Antonia Pereira Brasil
Celso Manoel Nunes da Costa
Cicero Pedro da Silva
Delva Correia da Silva Souza
Democles Souza Santos
Edilson de Freitas
Elizane de Freitas Silva
Evandro de Souza Lino
Fernando Cesar Alves da Rocha
Geni Leite Pereira
Hildebrando dos Santos Fernades
João Leopoldino
João Bastista Rocha
Jobel Adriano
Lucilea Marques da Silva
Luzia Maria da Silva
Maria de Lourdes I. dos S. Cardozo
Maria de Fatima Ribeiro
Maria Lucia da Silva Monteiro
Maria Tereza Sobrinho
Maria Thereza Nunes dos Santos
Raimunda Maria Machado
Roberto Willians de Santana
Sueli Macedo Silva
Ubiratan Ribeiro Soares
Vicencia Mateus da Silva
Zulmira Pereira da Silva

24/06/2019
29/06/2019
15/06/2019
02/06/2019
29/06/2019
12/06/2019
08/06/2019
22/06/2019
03/06/2019
28/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
23/06/2019
26/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
25/06/2019
22/06/2019
25/06/2019
10/06/2019
19/06/2019
28/06/2019
09/06/2019
26/06/2019
10/06/2019
18/06/2019
30/06/2019

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 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

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

Mario de Souza
Otacilia Gomes Teixeira
Ariosvaldo da Rocha
Maria Luiza do Nascimento Souza
Walter Sampaio Coelho

 30/01/1938
 21/07/1943
 31/01/1933
 14/12/1932
 08/06/1930

 02/05/2019
 21/05/2019
 28/05/2019
 27/04/2019
 24/03/2019

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

*Envie-nos dados para atualização cadastral, Recebimento de documentos em PDF ou
WORD, Boletos AMS - Petrobras, Informativos de Reuniões e Assembleia,
Tire suas dúvidas!

COMPOSIÇÃO
PROGRAMAÇÃO VISUAL

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

