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vas redes sociais, lembraram
o orgulho de trabalhar na Petrobrás. Infelizmente, neste
momento, a empresa passa por
Genobre Gomes Lima
um momento de desmonte e
privatização, uma companhia
que poderia ser o símbolo de
desenvolvimento do Brasil.
Há décadas a Petrobrás vem
ATO CELEBRA 65 ANOS DA PETROBRAS
sendo atacada por sucessivos
E PROTESTA CONTRA SEU DESMONTE
governos, sendo fruto da cobiça internacional e dos corrupetroleiros e entidades que ficit da Petros, o PED. O RH tos de plantão. Mas estamos
lutam contra o desmonte da empresa, em uma atitude aqui celebrando e defendendo
da Petrobrás e a entrega do ditatorial, bloqueou os crachás a Petrobrás”.
petróleo brasileiro para mul- dos petroleiros para acesso ao
tinacionais, realizaram ato na Edise, nos proibindo de usar o
porta do Edise, na quarta-feira megafone e faixas. Resistimos
(3), dia do aniversário de 65 e conseguimos fazer o ato” –
anos da Petrobrás. O protesto conta Roberto Ribeiro, diretor
também exigiu uma mudança do Sindipetro-RJ.
Já na frente da Petrobrás,
na política de preços dos derivados. Mudar a lógica privatis- com um bolo, os petroleiros
ta e centrada na remuneração representaram a retomada de
dos acionistas é transformar nossas reservas, cobrindo de
as estatais em indutoras do verde e amarelo as bandeiras
desenvolvimento nacional e dos países imperialistas, EUA
voltadas para o benefício da e China, que hoje ficam com a
maior fatia do Pré-Sal, graças
população.
Pela manhã, aposentados aos seguidos governos neolirealizaram um protesto na berais.
Eduardo Henrique, coordeAMS, no saguão do Edise:
“Em homenagem aos 65 anos nador da FNP e diretor do Sinda Petrobrás, o nosso grupo de dipetro- -RJ falou do orgulho
aposentados realizou um ato da categoria sobre trabalhar na
no saguão contra os leilões e empresa e explicou o motivo
desmonte do sistema e o Pla- do ato. “Hoje muitos colegas
no de Equacionamento do Dé- nas mídias, em suas respecti-

Fala Presidente

P

Integrantes da base do edifício sede também realizaram
uma roda de conversa em outro
acesso do prédio, explicando a
política de RH da empresa que
está sendo aplicada a partir do
PLAFORT com a implantação
do PCR, que visa basicamente
preparar o caminho para uma
futura privatização. Na roda
foi abordada a importância de
construir e aprimorar o processo de luta e resistência contra
o desmonte e o modelo de gestão da empresa.
Sindipetro/RJ
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Produção de petróleo
registra queda em agosto

A

ANP informa que a produção
média de petróleo do Brasil,
em agosto, somou 2,522 milhões
de barris por dia, queda de 2,1 por
cento ante julho, e recuo da mesma
proporção ante o mesmo mês do
ano passado. Já a produção de gás
natural no Brasil, em agosto, atingiu
106 milhões de metros cúbicos ao
dia, queda de 8,3 por cento ante o
mês anterior e recuo de 4,9 por cento ante o mesmo mês de 2017.
A produção do Pré-Sal em agosto totalizou 1,720 milhão de boe/d,

Sindipetro/RJ

uma redução de 5,6% em relação
ao mês anterior. Foram produzidos
1,374 milhão de barris de petróleo
por dia e 55 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio
de 88 poços. A produção no Pré-Sal
correspondeu a 53,9% do total produzido no Brasil.
Segundo a ANP, o principal motivo para a queda na produção foi a
parada programada da plataforma
FPSO Cidade de Angra dos Reis, localizada no campo de Lula, no Pré-Sal da Bacia de Santos.

Conheça a lista de medicamentos comumente consultados que
não atendem aos critérios de cobertura do benefício farmácia

N

os primeiros meses de vigência do novo modelo do Programa Benefício Farmácia, a AMS
recebeu diversas solicitações de inclusão de medicamentos na lista de
cobertura do programa. Após análise da equipe responsável, a AMS
divulga abaixo a relação dos principais grupos de medicamentos que
não foram incluídos na lista por não
atenderem os critérios de cobertura
e custeio do novo modelo do Benefício Farmácia, aprovado no Acordo
Coletivo de Trabalho de 2017:
- Vitaminas e Produtos à base de
Cálcio com Preço Máximo ao Consumidor (PMC) inferior a R$150,00
(Ex.: Oscal D, Caldê, Osteofix, Caltrate, Protos, etc.)
- Medicamentos para tratamento de
Gota com Preço Máximo ao Consumidor (PMC) inferior a R$150,00
(Ex.: Alopurinol, Zyloric, Colchin,
Colcitrat, Colchicina, etc.)
- Anticoncepcionais (Hormônios
contraceptivos) com Preço Máximo
ao Consumidor (PMC) inferior a
R$150,00 (Ex.: Yaz, Lidian, Selene,
Microdiol, Yasmin, etc.)
- Anti-inflamatórios com Preço Máximo ao Consumidor (PMC) inferior
a R$150,00 (Ex.: Nimesulida, Profenid, Fenaflan, Dicoflenaco, etc.)
- Relaxantes musculares com Preço Máximo ao Consumidor (PMC)
inferior a R$150,00 (Ex.: Mioflex,
Torsilax, Tandrilax, Beserol, Dori-

AMS /Petrobras

lax, Dorflex, etc.)
- Colírios lubrificantes oculares
com Preço Máximo ao Consumidor
(PMC) inferior a R$150,00 (Ex.:
Hyabak, Optive, Fresh tears, etc.)
- Hormônios para tratamento de
doenças da tireoide com Preço Máximo ao Consumidor (PMC) inferior a R$150,00 (Ex.: Puran T4,
Levotiroxina, Synthroid, etc.)
- Descongestionantes nasais com
Preço Máximo ao Consumidor
(PMC) inferior a R$150,00 (Ex.:
Nasonex, Salsep, etc.)
- Medicamentos dermatológicos
de uso tópico ou uso ginecológico
com Preço Máximo ao Consumidor
(PMC) inferior a R$150,00 (Ex.:
Feldene, Cataflam, Biofenac, fenaflam, etc.)
- Antiácidos com Preço Máximo
ao Consumidor (PMC) inferior a
R$150,00 (Ex.: Estomasil, Sal de
Andrews, Sal de frutas ENO, Leite
de Magnésia, Pepsamar, etc.)
- Antiespasmódicos com Preço
Máximo ao Consumidor (PMC) inferior a R$150,00 (Ex.: Buscopan,
Buscofen, Atroveran, etc.)
- Anti-Diarreicos com Preço Máximo ao Consumidor (PMC) inferior
a R$150,00 (Ex.: Floratil, Florax,
Repoflor, Tiorfan, etc.)
- Analgésicos com Preço Máximo
ao Consumidor (PMC) inferior a
R$150,00 (Ex.: Tylenol, Paracetamol, Dipirona, Anador, Novalgina,
Lisador, Ibuprofeno, Advil, etc.)

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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A LUTA DOS ANISTIADOS E ANISTIANDOS
CONTINUA EM BRASÍLIA/DF
Associações que compõem
Anistiados e Anistiandos Políticos das greves de 1964 e
1983, como também defesa da
Petrobrás e da Petros em 2018,
onde os trabalhadores ocuparam as ruas no Rio de Janeiro-RJ e Salvador-Bahia. Apesar
da legislação conquistada através da luta dos movimentos
sociais, até hoje com quase 40
anos após a promulgação da
lei de Anistia (nº6683, de 28
de agosto de 1979) perduram
muitas pendências, principalmente na obrigação do Estado
em reparar os danos sofridos
em decorrência da ditadura
instalada em 1964, em especial as violações aos Direitos
Humano. Porisso as entidades Petroleiras ASTAPE-RJ/
ABRASPET-BAHIA/CONAPE NACIONAL, que lutam
por uma Anistia efetivamente
consolidada, pronunciaram-se
durante os eventos cobrando
maior empenho dos parlamentares e das entidades presentes,
no sentido de garantir o pleno
cumprimento do processo de
reparação iniciado a partir da
lei 10559, a qual o instrumento fundamental para assegurar
a justiça de transição, com as
devidas reparações, e o resgate
da memória e verdade sobre as
violações de direitos humanos
durante a ditadura Militar. Mas
desde que o atual governo assumiu, após o golpe que retirou
Dilma Roussefe da Presidência da republica, a comissão
de Anistia vem perdendo autonomia e sendo esvaziada. Até
mesmo decisões sobre processos de Anistia já deferidos estão sendo revistos, denuncía os

Petroleiros. No dia 28/08/2018
no Plenário 1 da câmara dos
Deputados realizou-se audiência publica da comissão de
Direitos Humanos da câmara
dos Deputados, Onde a ASTAPE-RJ estava presente com
sua caravana juntamente com
as coirmãs ABRASPET e CONAP NACIONAL. O Diretor
da ASTAPE-RJ, Anistiado Político Adelino Ribeiro Chaves,
se pronunciou, narrando às
lutas dos Petroleiros em defesa da Petrobrás, denunciando
aos presentes a ocupação das
tropas do Exercito na Reduc
e varias unidades de refino
da Petrobrás em todo Brasil
em 1964 como também, as
arbitrariedades cometidas pelos interventores militares na
Reduc: Refinaria Duque de
Caxias e na Fabor: Fabrica de
borracha em Duque de Caxias
onde a qual se tornou Unidade Presídio dos trabalhadores
que lutavam em defesa da Petrobrás. Denunciou também
muitas demissões sofridas pelos trabalhadores pelo simples
fato de serem sindicalizados e
por qual falou sobre os requerimentos dos Anistiandos associados da ASTAPE-RJ que
ainda lutam por uma Anistia
Política, desde o ano de 2001
e até hoje a comissão de Anistia se nega a lhe darem esse
direito, mas com certeza a ASTAPE-RJ continuara na luta
em defesa da Petrobrás e dos
Anistiandos Políticos sócios
da ASTAPE-RJ.
Adelino Ribeiro Chaves
Diretor Executivo
ASTAPE-RJ
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TABELAS DO GRANDE RISCO DA AMS E
PLANO 28 SÃO REAJUSTADAS EM 4,19%

T

AMS /Petrobras

abelas do Grande Risco da
AMS e Plano 28 são reajustadas em 4,19%
Conforme pactuado com as
entidades sindicais no Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT)
2017/2019, desde 1º de setembro ocorreu reajuste das contribuições das tabelas referentes ao custeio do Grande Risco
e Plano 28. O reajuste aplicado de 4,19%, correspondente
ao índice do IPCA acumulado
nos últimos 12 meses, foi em
todas as classes (de renda e
etária) abrange todos os bene-

ficiários da AMS, com vínculo
com a Petrobras, Transpetro,
TBG, PBIO e Termobahia,
como também os aposentados
e pensionistas. Informamos
que no contracheque de 25 de
outubro, constarão os descontos retroativos do reajuste das
contribuições das tabelas do
mês de setembro e do mês de
outubro de 2018. Para verificar
o valor do reajuste, os beneficiários da AMS podem consultar as Tabelas disponibilizadas
no Portal da AMS, clicando
em Beneficiário-Custeio.

Aniversariantes mês de OUTUBRO
Alice Costa Rosa de Aquino
Antonio Pereira da Silva
Ceci Passos Duarte
Claudio Guimarães Avila
Cyra Mathias de Brito
Darci do Nascimento Silva
Efigenia Pavuna Silva
Elisete Moreira da Silva
Feliciano Botelho
Florencio de Brito
Francisco de Assis Pereira
Francisco Geronimo da Silva Filho
Francisco Gonçalves
Enez Joaquina de Oliveira Vallegas
Ivonete Carneiro da Silva
João Bastista Neto
Jorge Anastacio
Jose Carlos Amaral
Jose Carlos Campos Junior
Lucilia Matias da Silva
Margarida Santana do Rosario
Maria Augusta da Silva Maciel
Maria da Penha Cavalcante
Maria de Fatima Ferreira Lisboa
Maria Jose Farias Rezende
Nilza Pinto Morães
Normalina Bruno da Silva Ferreira
Olavo Ferreira da Costa
Silamar Vale do Nascimento
Sonia Soares Ferreira
Terezinha de Oliveira Ferreira

06/10/2018
01/10/2018
24/10/2018
20/10/2018
19/10/2018
14/10/2018
05/10/2018
04/10/2018
09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
04/10/2018
19/10/2018
17/10/2018
16/10/2018
03/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
20/10/2018
17/10/2018
20/10/2018
17/10/2018
24/10/2018
18/10/2018
01/10/2018
10/10/2018
28/10/2018
15/10/2018
29/10/2018
14/10/2018

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 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

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

