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A SAGA PETROLEIRA CONTINUA

F

azer uma empresa petrolífera surgir do
nada, em tempos nos quais, os grandes
vitoriosos da 2ª Guerra Mundial e as corporações transnacionais asseguravam que
no Brasil não havia petróleo, e nossos ancestrais transformaram-na em um dos mais
respeitados e admirados empreendimentos
econômicos do mundo, é realmente motivo
de muito orgulho para os brasileiros. Para
os jovens temos de lembrar o poço de Lobato, na Bahia, sendo sabotado para evitar
que viesse a público o óleo que aflorava e
derramava, desmentindo a lenda do “aqui
não há petróleo”.
Brasileiro! A PETROBRAS é um sonho de soberania que se tornou realidade.
Durante cinco anos, o povo brasileiro,
unido de todos os segmentos da sociedade,
desde estudantes, trabalhadores, militares,
professores, enfim, união geral de todos
cidadãos, foram para as ruas defender o
petróleo, ou seja, nossa soberania.
Desse movimento popular surgiu a Lei
2004, que instituiu o Monopólio Estatal do
Petróleo, criando uma empresa brasileira
para executá-lo. A PETROBRAS surgiu
em 3 de outubro de 1953, pela LEI 2004.
Em 1954 produzia 2100 barris de petróleo
por dia. Hoje nossa produção chega atingir
a casa dos 3.000.000 de barris de petróleo
por dia. Nesses 66 anos de existência a
PETROBRAS investiu no BRASIL, muito
mais na pesquisa e produção de petróleo do
que todas as corporações transnacionais

juntas aplicaram em todos os segmentos
de negócios, em mais de Hum século.
A PETROBRAS é o maior testemunho
da capacidade do brasileiro em realizar
trabalho, porque tudo foi feito com muita
garra, criatividade e determinação da nossa
raça cósmica.
Em 1997 a trairagem dos “homens
de bem brasileiros” atingiu seriamente a
PETROBRAS, quando FHC aprovou a
lei 9478/97 que acabava com o Monopólio
Estatal do Petróleo, altamente prejudicial
aos interesses nacionais, mas não acabava
com a PETROBRAS. Vida que segue e em
pleno século 21 com a descoberta das jazidas do pré-sal pela PETROBRAS, nosso
país passou a ser um grande detentor das
reservas mundiais de petróleo. O sonho se
tornou realidade acima de todas as expectativas. Por esse motivo, os brasileiros têm
muito mais razão para lutar pela retomada
do petróleo como propriedade do povo brasileiro, como estabelecido na Constituição
Federal de 1988, artigo 177.
Analisando esses números podemos
nos motivar a defender intransigentemente
a PETROBRAS. Reserva brasileira atual
de petróleo: cerca de 14 bilhões de barris;
agora com o pré-sal há perspectiva real
de que cheguemos a cerca de 200 bilhões
de barris. Com isso passaremos a ser a
terceira reserva mundial de petróleo, atrás
apenas da Venezuela e da Arábia Saudita.
Mas esses números acirram a cobiça dos

inimigos, como foi no passado de Monteiro Lobato. Os EUA são os principais
cobiçadores dessa riqueza, observem por
que: eles têm atualmente reservas de 30
bilhões de barris, mas seu consumo anual
é de 8 bilhões de barris internamente e mais
2 bilhões nas suas instalações militares pelo
mundo. Isso mostra a dependência dos
EUA em manter sua produção industrial
e seu estilo de vida. Por isso invadiram o
Iraque e a Líbia. É por isso que continuam
atacando e demonizando os países que
possuem essa riqueza. Através de intensa
propaganda, tentam transformar nações
como Irã e Venezuela em inimigas da
democracia e do livre mercado. O objetivo é trazer para si o controle das reservas
petrolíferas desses países.
Os heróis do início dessa história nos
indicam o caminho de lutas a trilhar. Inspirados na lei que criou a PETROBRAS, eles
fundaram o MOVIMENTO SINDICAL
2004. Daí surgindo os sindicatos de petroleiros por todo país. Fizeram greves políticas para defender essa empresa e como
no passado somos convocados atualmente,
a defesa intransigente da PETROBRAS.
Eles enfrentaram os generais, marechais,
brigadeiros, almirantes, a repressão, Atos
Institucionais, torturas e torturadores. Foram submetidos a todo tipo de atrocidades,
demissões, encararam as terríveis C.G.I.s.
No relatório da Comissão de Investigação
de 376 paginas assinadas pelo General Antônio Luiz de Barros Nunes, incriminava
os Petroleiros grevistas do Movimento
2004, de tudo quanto acharam possível
ao impossível, de grevista a terrorista,
só que não narraram neste relatório que
os grevistas do Movimento 2004, eram
guindados nos locais de trabalho dentro da
REDUC, ORBEL E FABOR, para prestar
depoimentos ao Coronel Souza, responsável pelas investigações dos trabalhadores
em greve. Presos dentro das instalações
industriais que foram transformadas em
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presídios de trabalhadores taxados de
subversivos, mas tudo que queriam na realidade era ver um Brasil soberano através
de sua principal riqueza. Que mal houve
nisso? Ao observarmos no que se transformou a PETROBRAS hoje, percebe-se
o quão certos estavam. Esses guerreiros só
queriam o bem da nação através de suas
lutas, vejam, por exemplo, as campanhas
tipo: 1) TUDO DE PETRÓLEO PARA
A PETROBRAS; 2) ENCAMPAÇÃO
DAS REFINARIAS PARTICULARES;
3) CARAVANAS NACIONAIS PELAS
ENCAMPAÇÕES; 4) GREVE GERAL
DOS PETROLEIROS PELA ENCAMPAÇÃO; 5) PROTESTOS CONTRA AS
INVASÕES NAS REFINARIAS E NOS
SINDICATOS PELO EXÉRCITO; 6)
GREVE CONTRA O GOLPE MILITAR
EM 1964; 7) MOVIMENTO CONTRA
O APOIO DAS CHAPAS SINDICAIS 1º
DE MAIO E 13 DE MAIO AO GOLPE
MILITAR DE 64, tática dos dedos duros
para entregar os grevistas aos militares.
Muitos dos trabalhadores grevistas continuam punidos, pois muitos deles não foram
sequer anistiados ainda, a maioria faleceu
sem deixar suas famílias amparadas pelo
resgate de suas lutas. Restam poucos companheiros vivos que deveriam ser tratados
como seres humanos pelas autoridades
da Comissão de Anistia e pelo ESTADO.
Isso não está no relatório assinado
pelo General! Também não esta no
relatório do General à prisão de companheiros na FABOR (Unidade Presidio
dos Petroleiros).
COMPANHEIROS DEVEMOS MAIS UMA
VEZ GRITAR, “O PETRÓLEO É NOSSO”
TODO APOIO À LUTA
DOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS
VIVA O SEMINÁRIO DE ANISTIA
DOS 40 ANOS DA LEI 6683/79
TODO APOIO À FAMÍLIA SANTA CRUZ
PELA MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA!
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Petrobras anuncia a festa dos
abutres: refinarias, dutos e
terminais estão à venda

N

a última sexta (28/06),
a Petrobrás oficializou a
venda de uma grande parte da
sua estrutura de refino e logística. Tudo isso sem qualquer licitação, autorização do Congresso
Nacional, e claro, sem consultar
o povo brasileiro. Esse é mais
um feirão lesa pátria, promovido pelo Governo Bolsonaro que
só fará a felicidade dos abutres
e que terá consequências catastróficas para a população com o
aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Na
primeira fase, a direção da empresa oferece ao mercado quatro refinarias e todo o ramo de
logística integrado às unidades,
que envolve 1.506 km de dutos
e 12 terminais para transporte
e armazenamento de petróleo e
derivados. São elas: RNEST em
Pernambuco, RLAM na Bahia,
REPAR no Paraná, e REFAP no
Rio Grande do Sul. Juntas, representam 40% da capacidade
nacional de refino. Já a segunda
fase, que ainda será anunciada
este ano, envolve a privatização da REGAP, REMAN, SIX
e LUBNOR e ativos logísticos

correspondentes. No que depender do presidente da Petrobrás,
Roberto Castello Branco, ao menos uma refinaria terá sua venda
concluída em 2019. Castello e
seu chefe Paulo Guedes têm o
objetivo claro de promover monopólios privados regionais. O
almoço de Bolsonaro com os
“barões” do petróleo no último
mês de maio em Dallas-EUA
não foi à toa. Ao vender refinarias que atendem praticamente
sozinhas seus mercados regionais, como é o caso das unidades localizadas no Nordeste,
abre-se caminho para os novos
donos estabelecerem, sem dificuldade, preços elevados. GOVERNO TEM O MERCADO
COMO PATRÃO A campanha
reivindicatória, que tem como
bandeira “nenhum direito a menos”, passa por essa tarefa ao
ser mais uma trincheira de luta
contra o desmonte da Petrobrás
a serviço da privatização. Uma
categoria fortalecida e com direitos preservados, é tudo o que
os entreguistas não querem.
Fonte: Sindipetro-LP/FNP

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
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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.
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O ‘mito’ e a mitomania

D

izem que político mente
por dever de ofício. Mas
há os que abusam. O site Aos
Fatos garante que Bolsonaro,
por exemplo, mentiu publicamente 200 vezes desde que
tomou posse, isto é, mais de
uma mentira a cada 24 horas. A
julgar pelos últimos dias, o número não é exagerado. Em uma
só manhã, o presidente mentiu
para a imprensa estrangeira sobre a fome, o desmatamento, a
educação, o uso de agrotóxicos.
Ele às vezes tem o comportamento de um mitômano, mente por compulsão.Na primeira
entrevista ao “Jornal Nacional”
depois de eleito, ele disse que
sua bandeira era a passagem
bíblica “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. E
terminou dirigindo-se aos crédulos: “Agradeço aos que acreditaram na verdade e confiaram
no meu nome nas urnas”. Aos
correspondentes, no entanto, ele
afirmou que não existia fome
no Brasil. Depois, ao tentar
consertar, mentiu novamente,
admitindo que apenas “alguns”
não têm acesso à comida —
na realidade são mais de cinco
milhões de brasileiros nessa
situação.Quanto ao desmata-

mento, o Brasil não é o país que
mais preserva o meio ambiente,
como ele anuncia. Está em 30º
lugar, de acordo com o Banco
Mundial.Mas o que mais irritou Bolsonaro foi o Inpe revelar
o aumento de 88% em relação
a julho de 2018, ou seja, mais
de mil quilômetros quadrados
de floresta. Em vez de xingar
os grileiros, ele acusou os dados de “mentirosos” e insinuou
que o diretor do Inpe, Ricardo
Galvão, estava a serviço de alguma ONG.Galvão classificou
as acusações como “piadas de
um garoto de 14 anos” e disse
que o presidente não respeita
a dignidade e a liturgia do cargo. Também a SBPC divulgou
manifesto em apoio ao Inpe e
a seu diretor. “Dr. Ricardo Galvão é um cientista reconhecido
internacionalmente, que contribui para a ciência, tecnologia e
inovação do Brasil”. Quanto a
Míriam Leitão, Bolsonaro mentiu, acusando-a de mentir sobre
sua prisão. Mas ele já comentou
a cena em que os torturadores
puseram na sua cela uma jiboia
e apagaram a luz. “Coitada da
cobra”, debochou o então deputado.
fonte: jornal o globo

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.

PAPO RETO
Ninguém votou nele
1)

Ele sempre defendeu a ditadura militar, a tortura e sempre
defendeu a sonegação de impostos.

2) Sempre foi homofóbico, racista, xenófobo e preconceituoso.
3)

Nunca teve plano de governo e não compareceu a nenhum
debate eleitoral. Disse abertamente que não que não entendia
de Economia.

4) Chamava índios e quilombolas de vagabundos. Sempre falou
que se eleito os índios não teriam um centímetro de terra, defendeu caça aos animais selvagens e liberação de agrotóxicos.
5)

Demonstrava que não gostava de povo, sempre defendeu a
menor remuneração para as mulheres. Nunca foi a favor do
ensino público.

6)

Se diz cristão, mas defende uso de armas e grupos de extermínio, passou a campanha eleitoral apontando armas pra todo
lado.

7)

As conquistas sociais do povo estão indo pro espaço, haja
vista a previdência social. As questões nacionais estão aguardando na fila, e ele está preocupado com a Embaixada nos
Estados Unidos, o desemprego aumentando e ele preocupado
com a Venezuela, a saúde precária e ele freqüentando estádios
de futebol.

8)

Enquanto isso milhares de processos de anistia, em Brasília,
estão sem solução. Ele ainda por cima demite a presidenta da
Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos por
ela ter se manifestado contra a declaração dele sobre a morte de Fernando Santa Cruz (desaparecido político na ditadura
militar).

9)

Documento da Aeronáutica revela que Santa Cruz teria sido
capturado e assassinado por agentes da repressão em 1974 no
Rio de Janeiro. Ou seja, na ocasião de sua morte, Santa Cruz
estaria sob custódia do ESTADO.

10) Tudo o que afirma, quando há forte rejeição da opinião pública, ele aparece tratando os fatos como mal entendidos e quando
se pergunta por aí quem votou no cara não aparece ninguém.
11) Os anistiados, anistiandos e pensionistas da ASTAPE/RJ
se colocam ao lado dos familiares de FERNANDO SANTA
CRUZ nesse momento de agressão a sua memória que também é nossa memória de luta e exigem respeito à história daqueles e daquelas que deram suas vidas contra a opressão e
ações antipopulares da ditadura militar.
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Aniversariantes mês de AGOSTO
Ary Fernandes

22/08/2019

Clarice Santana Ferreira de Souza

11/08/2019

Diego Brito de Souza

15/08/2019

Elzenita Nery Botelho

11/08/2019

Enielson Simões Anastacio

10/08/2019

Ernesto Pereira de Barros

21/08/2019

Fatima Martins de Barros

28/08/2019

Filomena Alves de Oliveira

05/08/2019

Francisco Soriano de Souza Nunes

12/08/2019

Gilda Lopes de Araujo

28/08/2019

Ivanilda Rodrigues dos Santos

11/08/2019

João Batista Alves

27/08/2019

Jose Ignacio da Conceição

25/08/2019

Monoelina Simões de Andrade

02/08/2019

Maria Apparecida Soares de Freitas

15/08/2019

Maria Clara Santarelli

12/08/2019

Maria D`Ajuda dos Santos Guedes

12/08/2019

Maria da Graça Costa David

20/08/2019

Maria de Lourdes Alves Santos

29/08/2019

Maria Xavier Baggio

04/08/2019

Maria Miranda dos Santos

01/08/2019

Roberto Gama

09/08/2019

Rodolfo Delano Cavalcanti

12/08/2019

Silvina de Carvalho Cunha

07/08/2019

Teresinha Maria Silva dos Santos

14/08/2019

Valtoir Fagundes da Silva

03/08/2019

Walter Custodio

25/08/2019

Até onde vai a hipocrisia
de Castello Branco?

M

arcado por ser, talvez, o
presidente da história da
Petrobras que menos entende
da empresa, Castello Branco
não cansa de se superar quando o assunto é hipocrisia. As
imensas lacunas entre seu discurso de salvador da Petrobras
e a prática, do homem que sonha em privatizar a empresa e
acelera ainda mais o desmonte
iniciado por seus antecessores, só se aprofundam. Numa
visita à Universidade Petrobras (UP), que só tem perdido
status e espaço cada vez mais,
Castello Branco fez o papel de
interessado na atuação estratégica da UP e falou. sobre o
“reposicionamento” da Universidade como se fosse um
plano totalmente alinhado aos
reais interesses da categoria. O
fato é que a UP, a cada reestruturação da companhia, vem

perdendo profissionais especializados, reduzindo seu quadro e caminha para distribuir
seus especialistas pela empresa. A diáspora que se promove vai contra qualquer estratégia de manter, desenvolver
e disseminar as competências
técnicas únicas que nosso cenário atual tanto preconiza
e que a UP promove desde o
primórdios na Petrobras. É
a única gerência da empresa
que leva o nome da Petrobrás!
Desenvolver as competências
críticas e uma cultura de alto
desempenho para atender aos
novos desafios da companhia
deveria ser um objetivo real e
não um discurso de encomenda para viabilizar a verdadeira missão do senhor Castello
Branco aqui dentro: reduzir e
privatizar a Petrobrás.
Fonte: Sindipetro-RJ

Jornal da Associação de Aposentados
e Anistiados da Petrobras/Estado-RJ

OBITUÁRIO

Distribuição em todas as unidades da Petrobras e no Estado do Rio de Janeiro e Associados da ASTAPE

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

DIRETORIA EXECUTIVA EFETIVA

Balthazar Ferreira
Democles Souza Santos

 04/07/1946  05/07/2019
 08/06/1939  11/07/2019

A ASTAPE/RJ indica! AMS-Petrobras e particular

Dr Vivaldo Doréa Santos
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e Clínico Geral
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