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Fala Presidente
Genobre Gomes Lima

Eleições COBAP
A

ASTAPE-RJ vem mui respeitosamente através
desta, comunicar aos senhores, a decisão de
nossa assembléia realizada em 26/09/2019, em nossas
dependências, onde os associados decidiram em votação
por unanimidade não apoiar nenhuma das duas chapas
concorrentes desta egrégia Confederação de Aposentados.
Os aposentados presentes analisaram o pleito eleitoral e
após várias intervenções, enumeraram alguns motivos
os quais passamos a descrever para melhor compreensão
dos leitores.
1) a atual direção da COBAP não defendeu a categoria
com peculiar pujança contra o governo Temer quando este
presidente resolveu atacar os aposentados, muito menos no
atual governo durante a Reforma Trabalhista e a Reforma
Previdenciária.
2) Igualmente se comporta em relação aos Anistiandos
e Anistiados, quando o governo Bolsonaro trabalha para
negar anistias e retirar direitos dos anistiados, conquistados
a duras pena pela sociedade brasileira, através das leis
6683/79 e 10559/2002. O governo do atual presidente nem

reconhece o golpe militar de 1964 e chama os anistiados de
terroristas. Entendemos que o papel de uma Confederação
é a defesa intransigente da categoria e não medir esforços
para ajudar a luta dos confederados.
3) A campanha eleitoral está baseada em baixo
nível político, com xingamentos e ofensas morais e
desmerecimentos de dirigentes de Federações e categorias
de trabalhadores. Entendemos que o respeito entre os
candidatos e os eleitores é fundamental.O pleito eleitoral
deve exaltar programas de gestão e propostas que traga a
Unidade política entre os aposentados.
4) Tratativas difamatórios entre os candidatos não
ajudam a democracia operária, muito pelo contrário
enfraquece-nos perante a todos observadores.
5) Por fim nossa associação vem sofrendo ataques
desse governo de Direita radical, retirando direitos dos
Anistiandos associados da nossa entidade e isso tem
limitado em muito nossa mobilização, e como o Congresso
se realizará em Gramado-RS não temos condições
financeiras de participar.
Diante dos fatos relatados acima, a assembleia dos
aposentados, anistiados, Anistiandos e pensionistas da
ASTAPE/RJ, percebendo que essa disputa eleitoral não
coloca no patamar necessário, as lutas dos Aposentados e
Pensionistas, nem aponta a mobilização contra os ataques
desse governo a nossa categoria, e, portanto não podendo
puxar esses debates tão atuais, entendeu não deslumbrar
nenhum apoio às chapas concorrentes. Mesmo assim
gostaríamos de desejar boas eleições a todos.
Desde já
Saudações Democráticas!
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Nova regra da Comissão de Anistia
pode retirar único representante
dos anistiados do colegiado

A

Comissão de Anistia do
governo federal, ligada ao
Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos (MDH), criou
uma nova regra que pode retirar
do colegiado o advogado Victor
Neiva, único representante dos
anistiados entre os seus 27 integrantes.
O novo entendimento criado
em agosto é citado em parecer assinado pelo presidente da Comissão de Anistia, Alexandre Magno
Fernandes Moreira. No documento, ele esclarece que nenhum
membro do colegiado poderá
atuar em processos na Justiça relacionados ao tema de anistia.
Apesar de ser direcionado
a todos os integrantes do colegiado, a medida atinge principalmente Victor Neiva, único
da comissão do governo federal
com a carreira de defensor de
anistiados há mais de duas décadas, e com casos como o do
cartunista Ziraldo, perseguido
na ditadura militar (1964-1985).
Ao entrar no colegiado em
abril, o representante dos anistiados já havia deixado de atuar
em todos os processos que tramitavam no próprio órgão do
governo para evitar eventuais
conflitos de interesse.
Agora, a Comissão passou a
exigir que todos os integrantes
da Comissão deixem também
os casos em que atuam na Justiça, mesmo que eles não tenham
qualquer ligação com casos analisados pelo colegiado.
A nova regra foi criada após
consulta do colegiado à comissão de ética do Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos (MDH) para evitar justamente conflitos de interesses

dos integrantes da Comissão. O
parecer da pasta que cita o novo
regramento diz:
“a) manter-se como conselheiros e renunciar aos respectivos mandatos advocatícios relacionados à anistia;
b) renunciar aos mandatos
de conselheiros da Comissão de
Anistia, mantendo a representação dos clientes em causas relacionadas à questão da anistia.”
Victor Neiva avalia que a
medida pretende unicamente
retirá-lo da Comissão. “Essa estratégia de tentar me afastar da
Comissão de Anistia é só um ato
desse governo que já mostrou ser
incapaz de conviver com qualquer diferença de pensamento”,
afirmou Victor Neiva ao blog.
Procurado, o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos (MDH) afirmou que a
“decisão atenta tão somente ao
respeito aos princípios éticos e
republicanos que devem nortear
a atuação de agentes ocupantes
de funções públicas”.
Nesta segunda-feira (9), Victor Neiva foi notificado de um
prazo de 15 dias para renunciar
aos casos na Justiça ou ao seu
posto na Comissão.
O representante dos anistiados pretende entrar com um
mandado de segurança na Justiça para ser mantido no órgão
como representante dos anistiados. Ele deverá ser substituído se não reverter a decisão na
Justiça.
O advogado e representante
dos anistiados também enviou
uma manifestação para a ministra Damares Alves, na qual
contesta o novo entendimento
da Comissão.

Nota de repúdio das associações
Dezessete associações ligadas aos direitos humanos, todas com a pauta voltada à anistia política no Brasil, fizeram uma carta de repúdio nesta segunda (9) direcionada à
ministra Damares Alves na qual contestam a nova regra.
“A escolha do advogado Victor Mendonça Neiva para a Comissão de Anistia, como representante dos anistiados, foi feita pela
sociedade civil e teve como motivação a sua atuação de quase
duas décadas em defesa da Anistia e dos direitos humanos. Essa
escolha teve como objetivos expor as arbitrariedades que vinham
sendo praticadas no âmbito da Comissão, provocar uma melhor
instrução de processos e evitar que atos de evidente ilicitude aparentem legalidade”, afirmam as associações na nota de repúdio.
“Além disso, o desempenho da atividade de representante dos
anistiados pelo advogado Victor Mendonça Neiva foi precedido
da renúncia de todos os seus casos perante a Comissão da Anistia, exatamente para que a defesa da causa em si não se confundisse com a defesa de pessoas, e que se preservasse a lisura e a
independência de seu trabalho”, diz a nota.

Q

NELSON MOTTA

uem acredita que com FH,
Lula, Dilma, e até Temer,
o Brasil esteve à beira do socialismo, como disse Bolsonaro na
ONU, ou não sabe o que é socialismo ou não sabe o que é Brasil.
Para ele, socialismo, comunismo,
é tudo a mesma merda: vermelho
é vermelho, pô. Ele é verde e amarelo. Verde-oliva.
Como os soldados japoneses
que ficaram perdidos na selva e
só foram resgatados 20 anos depois do fim da Segunda Guerra,
Bolsonaro ressurge das brumas
da Guerra Fria vendo comunistas
e conspirações contra ele e sua
família em toda parte. Fala com
a certeza de que ninguém na Assembleia Geral da ONU leu jornais, ouviu rádio, viu televisão e
navegou na internet nos últimos
50 anos.
Chegou a ser covardia tripudiar sobre a devastada Venezuela
e a alquebrada Cuba como exemplos do fracasso do comunismo, e
covardia maior não mencionar a
terrivelmente comunista China e
seu espetacular sucesso internacional, nossa querida maior parceira comercial. Talvez a China
seja a síntese do melhor do comu-

nismo e do capitalismo, enquanto
o Brasil parece sempre adotar a
pior parte do socialismo estatizante e do capitalismo liberal mamador no Estado. Questão de gestão.
A melhor parte do progresso
do Ocidente não veio pela colonização, mas pelo comércio internacional e o trânsito de ideias.
Substituir o internacionalismo
pelo patriotismo provinciano estimula competições e guerras e
implanta a era do cada um por si
e todos contra todos, sob a lei do
mais forte.
No Brasil, nunca o “nós contra
eles” foi tão exacerbado, e nefasto, num momento em que um terço da população adora Bolsonaro,
um terço detesta, e um terço não
gosta nem desgosta. Nesse equilíbrio precário, que pode mudar
rapidamente, todo mundo depende de todo mundo, e nenhuma
oposição pode fazer nada sozinha.
Talvez por isso não faça nada.
Pode ser que a economia, o
emprego e os salários algum dia
melhorem, que haja alguma ordem e progresso, mas muito tempo vai passar até que fechem as
feridas e os ressentimentos dessa
era da ira.
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PAPO RETO

Aniversariantes mês de OUTUBRO
Ademar Isaias de Souza
Alice Costa Rosa de Aquino
Antonio Pereira da Silva
Ceci Passos Duarte
Claudio Guimarães Avila
Cyra Mathias de Brito
Darci Do Nascimento da Silva
Efigenia Pavuna Silva
Elisete Moreira da Silva
Feliciano Botelho
Francisco de Assis Pereira
Francisco Geronimo da Silva Filho
Inez Joaquina de Oliveira Vallegas
Ivonte Caneiro da Silva
João Batista Neto
Jorge Anastacio
Jose Carlos Campos Junior
Lucilia Matias da Silva
Margarida Santana do Rosario
Maria da Penha Cavalcante
Maria de Fatima Ferreira Lisboa
Maria Jose Farias Rezende
Maria Jose Nunes da Costa
Normalina Bruno da Silva Ferreira
Olavo Ferreira da Costa
Roberto Ubirajara Rosa de Souza
Silamar Vale do Nascimento
Sonia Soares Ferreira
Terezinha de Oliveira Ferreira

16/10/2019
06/10/2019
01/10/2019
24/10/2019
20/10/2019
19/10/2019
14/10/2019
05/10/2019
04/10/2019
09/10/2019
11/10/2019
09/10/2019
19/10/2019
17/10/2019
16/10/2019
03/10/2019
17/10/2019
20/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
24/10/2019
18/10/2019
05/10/2019
10/10/2019
28/10/2019
05/10/2019
15/10/2019
29/10/2019
14/10/2019

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

Gilda Lopes de Araújo

 28/08/1941  28/09/2019

A ASTAPE/RJ indica! AMS-Petrobras e particular

Dr Vivaldo Doréa Santos
Cirurgião Dentista - Implantodontista
e Clínico Geral
CRO-RJ: 616

QUE PETROBRAS É ESSA
QUE PAÍS É ESSE

C

ertamente não a queremos desse jeito e sim a que o povo
brasileiro construiu ao longo desses 66 anos da sua existência, com suor, sangue e lágrimas dos trabalhadores e da
população brasileira e com as finanças dos contribuintes,
hoje estamos assistindo, mais uma aberração deste desgoverno entregando-a de mão beijada, quase de graça para os
seus inimigos que não tiveram a mínima competência para
descobrir petróleo no Brasil e não foi por falta de oportunidade, pois os entreguistas de hoje e sempre lhe concederam
várias, oportunidades, porém estes nada realizaram e agora como engenheiros de obras prontas e com o auxilio dos
entreguistas nos usurpam não tão somente o petróleo, mas
como todas as nossas riquezas, agora e ao longo de toda nossa história estão sendo usurpadas sem a mínima cerimônia e
não poderia escapar desse apetite voraz e insaciável aqueles
que verdadeiramente produzem as riquezas, os trabalhadores, que sempre colocaram esse país nas alturas e mais uma
vez estes são penalizados tanto os da ativa quanto os aposentados de maneira geral com ataques como a Reforma Trabalhista, Previdenciária, ao Ensino e a Saúde Públicas, na
Petrobras nem os ativos e aposentados escapam do apetite
desses insaciáveis, pois estão sofrendo com um bárbaro ataque ao fundo Petros, através de um PED assassino, aqueles
que contribuem e contribuíram, ao longo de anos na construção desse país estão sendo usurpados nos seus proventos,
sendo submetidos a um equacionamento mortal, covarde e
desumano, no dia 3 de outubro vamos rememorar a criação
da Petrobrás, em um momento difícil para os trabalhadores, pois os companheiros da ativa nem a perda integral da
inflação lhes será devolvida e mesmo produzindo um lucro
líquido, em torno de 20 bilhões ao ano, querem lhes tirar
direitos remuneratórios e sociais conquistados ao longo de
décadas e até os anistiados garantidos por lei, com ganhos
como se na ativa estivessem estão levando anos para receberem, a reposição dos seus salários e a PLR, parecem que
recebem de favor, se isso já não fosse suficiente, vários ataques a democracia vem sofrendo nossos dirigentes sindicais e trabalhadores da ativa, pois estão sendo punidos por
essa ingerência, que povoa o país como um todo e destrói
e desconstrói tudo e a todos sem critérios. Em 3 de outubro
e nos demais dias do ano estaremos e continuaremos nas
ruas, Petroleiros, o pessoal da saúde da educação e demais
trabalhadores protestando contra todo esse estado de ataques aos direitos, sem tréguas não daremos descanso aos
nossos inimigos mortais lutaremos e defenderemos nossos
direitos juntos e até a vitória final.
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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

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)
DÉBITO/CRÉDITO
Prezados Associados (as),
A ASTAPE/RJ - Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e
Anistiados da Petrobrás e Subsidiárias no Estado do Rio de Janeiro, vêm comunicar
aos associados que devido à demanda de solicitação da máquina de DÉBITO/
CRÉDITO, já está em funcionamento, com inclusão de taxas, aqueles que queiram
pagar a sua mensalidade poderá fazer na nossa Sede Social.
Pretendemos ao seu lado e com seu apoio, continuar buscando, sempre, o melhor
para você, prestando serviço com qualidade. Maiores informações procurem a
ASTAPE.

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.

