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Pressão sobre a Comissão de Anistia

Reivindicações à Presidência da República
À tarde, no Plenário nº 9 da Câmara dos Deputados, com
base nas decisões dos fóruns realizados em São Paulo e
no Rio de Janeiro, as representações dos anistiados elaboraram um documento – assinado por todos os dirigentes presentes -, questionando o funcionamento deficiente
da Comissão de Anistia e as pendências que se arrastam
em função disso.
O documento, dirigido ao presidente da Republica, minis-
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U

ma representação da Abraspet esteve em Brasília, no final de agosto, para participar do ato político em comemoração aos 38 anos da Lei de Anistia
e a criação da CUT(Central Única dos Trabalhadores), convocado pelo deputado Vicente Paulo da Silva – Vicentinho (PT-SP).
No dia 28, pela manhã, uma sessão na Câmara Federal, contou com presença dos deputados Vicentinho, Marco Maia, Chico Vigilante, Erika Kokay entre outros. Participaram também representante de associações de anistiados
e anistiandos políticos, além do conselheiro Paulo Lopo Saraiva, representando a Comissão de Anistia.
Todos os discursos lembraram a importância da Lei nº
6683/79 – primeira Lei de Anistia -, o Artigo 8º do ADCT
da Constituição Federal de 1988, regulamentada pela Lei
10559/2002. A data é também o marco de criação da CUT,
fundada em 28 de agosto de 1983.

Abraspet integrou-se às delegações dos outros estados para manifestação unificada, em Brasília

tro da Justiça, presidente da Comissão de Anistia e à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, foi
protocolado no palácio do Planalto. A entrega foi feita no dia
29, à tarde, quando uma delegação de representantes das
associações seguiu em passeata até o palácio, acompanhada dos parlamentares Paulão e Janete Capiberibe.

Descaso do Governo
Há algum tempo a Abraspet vem denunciando o descaso do
governo com a Comissão de Anistia. O que se vê hoje é o travamento dos processos de reparação e o adiamento interminável
do reconhecimento do direito dos anistiandos.
No jornal anterior, a Abraspet já chamava a atenção para
o emperramento da Comissão e relatou a reunião do dia 9 de
maio, com o então ministro da Justiça e Segurança Pública,
Osmar Seraglio que, para surpresa de todos, disse que desconhecia a existência de Portarias aguardando sua assinatura. O

Centrais sindicais
convocam paralisação
nacional – Página 2

ex-ministro – que ficou apenas dois meses no cargo -, revelou,
naquela oportunidade, que a Comissão de Anistia havia sofrido um corte de 43% em seu orçamento.
Na avaliação do presidente da Abraspet, Raimundo Lopes,
essa “ciranda de ministros” que vem sendo feita pelo governo
Temer é outro fator que emperra o andamento de anistia. “Até
que cada novo titular se aproprie das informações para despachar as demandas, os processos vão se acumulando e o trabalho da Comissão não anda”, avalia Raimundo.

Confraternização anos 70
Abraspet comemorou 21 anos
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Comissão emperrada
Ainda no dia 28, no final da tarde, no Ministério da Justiça, houve reunião com o presidente da Comissão de Anistia, Arlindo Fernando de Oliveira, quando foram prestados
alguns esclarecimentos sobre a atual situação dos trabalhos
da Comissão. Oliveira disse que vem enfrentando dificuldades na estrutura da Comissão, prejudicada com corte de verbas, enxugamento de pessoal qualificado, entre outras.
A maioria dos questionamentos feitos ao atual presidente abordaram três pontos: a intervenção da Conjur nas decisões da Comissão, a lentidão na tramitação dos processos
e as portarias já concluídas que estão pendentes de assinatura. A Abraspet reiterou a necessidade dos julgamentos em
bloco, como forma de dar vazão à demanda existente, que
totalizam 12.000 processos pendentes de julgamento. Arlindo se disse favorável aos julgamentos em bloco para casos semelhantes, afirmando que vem se esforçando o máximo para alcançar este objetivo.
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Centrais sindicais convocam
Dança das cadeiras paralisação nacional para novembro
EDITORIAL

A definição de ministros como moeda de troca para garantir base de sustentação parlamentar ao governo é prática extremamente danosa ao
País. Citando apenas esse exemplo de Serraglio,
fica evidente que não há preocupação por parte
do Executivo com o andamento dos trabalhos que
são atribuições dos ministérios.
A saída de Serraglio do Ministério da Justiça
foi justificada pelo fato dele ter sido citado nas investigações da Operação Carne Fraca, que apura esquema de propinas, envolvendo frigoríficos e
fiscais do Ministério da Agricultura. Segundo analistas da mídia, porém, nos bastidores do Planalto,
Serraglio era considerado um ministro fraco, sem
influência na Polícia Federal, que não conseguia
interferir na Lava Jato. A opção de Temer por Torquato Jardim teria sido, portanto, no sentido de retomar o controle da PF.
A análise faz sentido. Desde que se instalou
no poder, o governo Temer tem como prioridade
apagar os sucessivos “incêndios” causados pelo
envolvimento de toda sua equipe em escândalos de corrupção e formação de quadrilhas. O
próprio Temer se debate para não perder o mandado, já que vem sendo acusado reiteradamente de também participar ativamente dos esquemas de propina.
Vários apoiadores de Temer são investigados
pela PF ou respondem hoje a processos. Alguns
estão presos ou circulam com tornozeleiras eletrônicas, dada a periculosidade dessas pessoas
para a Nação.
Em meio a tanta sujeira, envolvendo o Executivo, Legislativo e até setores do Judiciário, os grupos
que assaltam o poder tentam, a todo custo, aprovar
reformas estruturais que solapam direitos historicamente conquistados pelo povo e tentam vender
as empresas estratégicas que vêm assegurando
autonomia e desenvolvimento ao País.
A mobilização popular e a resistência dos movimentos sociais estão na ordem do dia!

G

randes manifestações e paralisação nacional estão
marcadas para o dia 10 de novembro. A decisão foi
tomada pelas centrais sindicais (CTB, CUT, UGT, Força Sindical, Nova Central e CSB), no dia 2 de outubro,
em São Paulo. As centrais definiram ainda que vão a Brasília,
no dia 8 de novembro, entregar um abaixo-assinado que pede
a revogação da Lei que institui a reforma trabalhista.
A ideia é repetir a mobilização do dia 28 de abril. O movimento sindical está organizando a luta, investindo na mobilização dos trabalhadores contra os sucessivos ataques do governo aos direitos coletivos.
Na avaliação das lideranças que integram as várias vertentes
representadas pelas centrais, a complexidade do momento é um

dado que unifica a resistência e amplia o diálogo para a construção de caminhos que fortaleçam o movimento sindical.
Resistência na luta
A construção de uma nova paralisação nacional deve nortear as mobilizações a partir de agora. Será preciso diálogo intenso
com toda sociedade. Um setor estratégico para a paralisação do
dia 10 de novembro será o de Transportes.
As centrais também indicaram a produção de uma cartilha
para distribuição gratuita nas bases e para a sociedade em
geral. O material vai alertar sobre os efeitos da reforma trabalhista e orientar a luta pelo resgate dos direitos que são atingidos por ela.

Audiência cobra autonomia da Comissão de Anistia
No dia 29 de agosto, pela manhã, no Plenário 9 da Câmara dos
Deputados, em Brasília, uma representação da Abraspet participou
de Audiência Pública de comemoração da Lei da Anistia. Foi também
mais uma oportunidade de discutir os problemas na atuação da Comissão de Anistia. A Abraspet voltou a defender a necessidade da Comissão de Direitos Humanos questionar, junto ao Ministro da Justiça,
a autonomia da Comissão, conforme garante a Lei 10.559/2002, evitando contraditórios, a exemplo do que vem ocorrendo com a intervenção da Conjur nas decisões da mesma.
A audiência, promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, presidida pelo deputado Paulo Fernando dos
Santos, Paulão (PT-SP), teve peso significativo. Contou com a presença
dos deputados Luiz Couto, Erika Kokay, Janete Capiberibe, Luiza Erun-
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e os jogos de poder

Diretores da Abraspet na linha de frente do plenário
dina e Ivan Valente, além do senador João Alberto Capiberibe. Representandoa Comissão de Anistia estava o conselheiro Mario Miranda.

Saudade compartilhada
Registramos aqui nossa homenagem
aos companheiros e companheiras
que nos deixaram recentemente para a
jornada no plano espiritual. Nossa mais
profunda solidariedade aos familiares,
cuja saudade compartilhamos. A família
Abraspet faz um registro especial à
contribuição dada pelo companheiro
Pedro Sampaio, cujo empenho pessoal
ao integrar a diretoria tanto fortaleceu e
dignificou esta entidade.

• Fernando Soares Razoni ç 19.10.22 - 17.08.2017
• Flordivaldo Maciel Dultra ç 27.12.31 - 05.06.2017
• Isaac Alves da Silva ç 12.04.35 - 18.04.2017
• João Evangelista de Santana ç 19.05.35 - 06.02.2017
• Antonio Menezes dos Santos ç 13.06.36 - 11.05.2017
• Maria de Lourdes Morais Laranjeira ç 12.09.23 - 07.07.2017
• Pedro Augusto Vieira Vaz Sampaio ç 19.02.42 - 04.10.2017
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Confraternização 2017
vai relembrar anos 70
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A confraternização desse ano será temática. Vamos voltar aos anos 70, com suas músicas, roupas, penteados e tudo
mais que marcou uma época de grande transformação em nossa sociedade. A decoração, imagens, objetos e até pratos da
culinária daquele período, vai levar todos a uma gostosa visita ao passado, recordando a juventude de muitos que viveram intensamente aqueles anos.
Na programação da festa, teremos sorteios de brindes alusivos aos anos 70, concursos de dança, melhor caracterização de
indumentárias, performances musicais e teatrais, com os associados. Para garantir esse clima de retornar no tempo, a Abraspet
pede aos associados, dependentes e seus convidados que procurem usar trajes da moda dos anos 70. No site e no Facebook
da entidade, publicaremos sugestões de roupas da época.

Grande participação no marco dos 21 anos: maioridade na luta

Maioridade marcada por reflexão

A

Abraspet comemorou 21 anos de fundação no dia
19 de setembro. A data foi marcada por uma programação especial que incluiu café da manhã, apresentação de vídeos: “Petroleiros em Defesa da Soberania Nacional” – produzido pela Associação -, e outro com
registro das mobilizações da entidade em Brasília, com texto de Leandro Karnal. Palestras e o tradicional bolo completaram a festa de aniversário.
Este ano, a oportunidade em que se reúnem associados
e associadas para festejar a entidade foi aproveitada também para uma reflexão sobre a atual conjuntura do País e
a luta dos anistiados. Uma mesa de debates reuniu o historiador e professor Sérgio Guerra, falando sobre a conjuntura política e institucional brasileira, e o advogado e ex-conselheiro da Comissão de Anistia, Virginius José Lianza da
Franca, com o tema “Horizontes da Anistia Política”.
Para uma plateia atenta, o professor Guerra fez referência à maioridade da Abraspet, ao completar 21 anos, e
fez uma análise dos fatos históricos recentes que vem mergulhando o País numa crise não apenas política, mas também ética e moral.
O historiador lembrou os recentes governos de orientação popular – dos presidentes Lula e Dilma -, mostrando
que seu legado de inclusão social está sendo desmontado
pelo governo Temer, com grandes prejuízos para os trabalhadores e as classes sociais de menor renda. Sérgio falou
ainda sobre as ações de resistência na Bahia.
Comissão de Anistia
Na segunda palestra, o advogado Virginius Lanza relem-

brou sua formação no movimento estudantil. Destacando a
luta pela anistia política como um dos principais movimentos de resgate da dignidade dos trabalhadores e de reparação histórica no Brasil.
Virginius trouxe a visão de quem esteve dentro da Comissão de Anistia. Na opinião do advogado, um trabalho que
começou de forma exemplar, mas que ainda nos governos
liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu um
“ajuste de rota” prejudicial aos anistiandos.
O ex-conselheiro lembra que, no início, a Comissão tinha
todas as condições de recursos humanos e estruturais para
o pleno funcionamento, mas na medida em que se encaminhavam as reparações, setores do próprio governo passaram a criar dificuldades para o reconhecimento do pleno direito dos anistiados.
Virginius avalia que hoje há uma crise instalada na Comissão e que Temer emperra seu andamento. A própria crise político-institucional do governo, que troca de ministro da
Justiça como quem troca de fralda (por motivo semelhante), é outro fator crítico.
Após o debate, com grande participação do público,
uma nova mesa foi formada por representantes de diversas entidades: Joviniano Neto e Ana Guedes (Grupo Tortura Nunca Mais), Gileno Pinho (Astape), Antonio Dias
Morais Zago (Sindicato Unificado de Campinas). Após
suas saudações aos 21 anos da Abraspet, trouxeram valiosos informes conjunturais.
O encerramento, por volta do meio dia, foi com o bolo de
aniversário e os tradicionais parabéns, cantado por todos,
num clima de plena confraternização.

Participação
A festa, com almoço, petiscos e bebidas, mais uma vez,
será no Cepe Stella Maris, no dia 16 de dezembro, das 13h
às 17h30. Cada associado receberá gratuitamente dois convites (o próprio e de mais um acompanhante) e poderá comprar
mais três convites extras. A entrega dos convites será feita na
sede da Abraspet, entre os dias 23 de outubro e 4 de dezembro. Associados com dificuldade de locomoção podem solicitar
que os convites sejam entregues em suas residências.
No dia da festa será oferecido transporte para os associados, (saindo do shopping da Bahia/Iguatemi). Os interessados
devem enviar os nomes com antecedência para que se possa
definir o número de veículos e a lista de passageiros.
Mais detalhes da programação podem ser conferidos no
site: www.abraspet.org.br

Caravana de final de ano
A Abraspet fará caravana às cidades de Candeias, Sto. Amaro e Feira
de Santana, no dia 5 de dezembro de 2017, para entrega dos brindes
de final de ano aos associados, a exemplo que foi feito no ano passado. Os encontros serão nas sedes locais das Astapes.
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Defesa da Petrobras tem que ser permanente

Só a resistência nas ruas é capaz de barrar os ataques à soberania

claração dizendo que não iria remeter projeto de privatização
da Petrobras.”
“Nas eleições que levaram Lula e Dilma à Presidência da
República, de 2002 para cá, esses candidatos fizeram a defesa da Petrobras e das estatais estratégicas, o que empolgou o eleitorado e reforçou suas vitórias. Assim, quando hoje
vemos o Estado brasileiro com o controle acionário da Petrobras, Furnas, Itaipu, Chesf, Tucuruí, Banco do Brasil, Caixa,
BNDES, Correios etc. temos que ressaltar que isto foi fruto de
muita luta. Diversas dessas estatais já estiveram na lista das
privatizáveis.” (...)
“De saída afaste-se a ideia de que a corrupção grassou na
Petrobras por ser ela estatal. Há pouco, a americana Enron,
das maiores energéticas do mundo, e que era uma empresa
privada, faliu, em meio a escândalos escabrosos.” (...)

Frente em Defesa da Soberania lançada no Rio

D

iante das privatizações que vêm sendo implementadas pelo governo Temer, no dia 2 de outubro foi
lançada, no Rio de Janeiro, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. O
objetivo da iniciativa é promover um amplo debate sobre esses verdadeiros ataques ao patrimônio do povo
brasileiro no sentido de construir propostas que possam
garantir que os recursos naturais sejam usados no desenvolvimento nacional.
O lançamento ocorreu no momento em que os movimentos sociais, em todo País, promoviam atos em defesa das empresas públicas, a exemplo da Eletrobrás, do
BNDES e da Petrobras. A data é especialmente emblemática, já que 3 de outubro é aniversário de 64 anos de
criação da Petrobras, pelo governo Getúlio Vargas.
Manifesto lançado pela Frente da Soberania destaca que “O governo Temer, desde que assumiu, sob
a justificativa de resolver pretensa crise fiscal, dedicase a propor e implementar o desmonte sistemático das
conquistas econômicas e sociais das últimas oito décadas, que levaram nosso país a passar da condição de
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mero exportador de produtos primários à de uma das
maiores economias do mundo”. Do documento, consta ainda um abaixo-assinado propondo um plebiscito
revogatório das medidas antipopulares do governo de
Michel Temer.
A Frente adverte sobre a desaprovação popular (95%)
à atual Administração Pública Federal, da falta de legitimidade de suas medidas privatistas e da possibilidade de
se “anular decretos, portarias, legislações, restabelecendo o direito dos brasileiros sobre o seu território, o espaço
aéreo, o mar territorial, suas florestas, suas riquezas minerais, sobre a produção e distribuição de energia elétrica, sobre o petróleo, notadamente suas reservas da camada pré-sal”.
Participam da Frente lideranças políticas como os senadores Roberto Requião (PMDB-PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Linbergh Farias (PT-RJ), Gleisi Hoffmann
(PT-PR), além dos deputados Patrus Ananias (PT-MG),
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Wadih Damous (PT-RJ),
Glauber Braga (PSOL-RJ), Celso Pansera (PMDB-RJ),
Afonso Motta (PDT-RS) e Odorico Monteiro (PSB-CE).

“O esquema de corrupção aludido funcionava dentro e fora da
Petrobras há cerca de vinte anos, segundo um dos detratores. Era
um arranjo criminoso velho e remonta à época dos governos de FHC
e do PSDB.” (...)
“Punir os culpados, ex-diretores ou não da Petrobras e dessas
grandes empresas privadas, é interesse de todos. Salvaguardar a
estatal petroleira e as grandes empresas nacionais de engenharia
e construção pesada, onde atuam dezenas de milhares de técnicos
e trabalhadores, competentes e honestos, responde aos interesses
nacionais.”
O texto na íntegra pode ser lido em nossa página na internet:
www.abraspet.org.br

Ato no Lobado em
defesa da Petrobras
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O

ex-deputado Haroldo Lima, diretor geral da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), entre 2002 e 2011, conhece bem as questões do setor. Em 2015, publicou
extenso artigo com o título “Rechaçar as ameaças,
realçar a Petrobras”. Verdadeiro alerta sobre os ataques contra a companhia, o texto continua atual. Reler alguns trechos
desse trabalho – reproduzidos a seguir -, serve para motivar a
necessária mobilização da sociedade frente aos pesados ataques que se intensificaram a partir do governo Temer.
“Mais uma vez a Petrobras está na alça de mira. Os que nunca a aceitaram como estatal e sempre a quiseram privatizar desencadeiam agora sórdida campanha contra a mesma. Perseguem o objetivo de enfraquecê-la, apossar-se de seus ativos,
deixá-la pronta para ser privatizada, toda ou em partes. Querem
também acabar com a partilha da produção no pré-sal (...).”
“Em 1995, o presidente FHC encaminhou ao Congresso
projeto abrindo ao mercado o acesso a atividades petrolíferas até então exclusivas da Petrobras. A privatização da empresa viria em seguida. A mesma resistência, nas ruas e no
Parlamento, fez o presidente encaminhar ao Senado uma de-
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A mobilização popular em defesa da
Petrobras faz parte da história da companhia
desde seu nascimento, quando a campanha
“O Petróleo é Nosso” garantiu sua criação.
Em vários momentos e, ainda hoje, todos
os ataques sofridos pela empresa só são
afastados quando os movimentos sociais e
os setores populares encampam sua defesa.

No dia 3 de outubro, a Abraspet participou das mobilizações contra as reformas, a privatização das estatais e o desmonte da Petrobrás. Foi um Dia Nacional de Luta, marcado
em todo o País por inúmeras manifestações. Na foto, o ato
realizado no marco inaugural da Petrobrás, no Lobato.

