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A PETROBRÁS FOI FEITA POR NÓS

ASTAPE-BA
Informativo

Um dos primeiros projetos da nova diretoria da ASTAPE-BA foi 
a instalação de placas solares na sede e no CAS, em Salvador. 
O projeto sustentável reduziu em 95% os gastos mensais com 
energia elétrica.

ASTAPE-BA precisa da contribuição dos associados.
Procurem a secretaria da entidade e fiquem em dia
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      Feliz Natal
                  ePróspero Ano Novo

Que o amor de Cristo nos guie e nos inspire neste 

Natal, no Ano Novo e em todos os dias de nossa vida. 

Que cada um de nós sinta o espírito natalino e se 

preencha com toda fé e equilíbrio necessários para 

começar mais um ano novo em paz.

Palavra da Diretoria
O Natal é sinônimo de carinho e gratidão! 

Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto 
é parar um pouco, olhar em volta e agradecer a DEUS 
pelas pessoas incríveis e pelas grandes conquistas que 
tivemos na vida.

Nesta crença, nós, que representamos vocês, 
continuaremos lutando e esperançando por dias 
melhores, mais pessoas incríveis e novas conquistas 
em nossas vidas!

Diretoria da ASTAPE-BA (Gestão 2022-2025)
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Comemorações

Com o fim da emergência em saúde, na Bahia, a ASTAPE-BA 
iniciou a retomada das atividades presenciais em Salvador e nas 
subsedes das cidades do interior. Desde maio, foram realizadas 

várias atividades com forte presença dos associados.

Dias das Mães São João

Dias dos Pais

Caruru

20 de maio – Almoço de confraternização em 
homenagem ao Dias das Mães, no Clube 2004. 
Na ocasião, também foi comemorado
o aniversário da ASTAPE. 

Em maio e junho, as reuniões mensais com  
os associados das subsedes foram encerradas 
em clima de festa do interior:

12 de agosto – Almoço de confraternização  
em homenagem ao Dia dos Pais, no Clube 
2004. Sorteio de brindes.

23 de setembro – O tradicional Caruru  
foi realizado, na sede da ASTAPE-BA.

Santo Amaro e São Francisco do Conde

Catu e Pojuca

Candeias

Alagoinhas

Feira de Santana

Clube 2004

31 DE MAIO

02 DE JUNHO

07 DE JUNHO

09 DE JUNHO

14 DE JUNHO

1 DE JULHO
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Parcerias 
e Convênios

Consultório Odontológico 
Temos convênio com a Odonto 
System que oferece tratamento 
odontológico a baixo custo aos 
associados e dependentes.  
O consultório funciona no CAS, 
em Salvador, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e das 13h às 16h30. 
Agende sua consulta pelo 
telefone 71 3421-6614 (Bárbara)

Secom Cuidadores
Serviço de acompanhante e 
cuidados especializados às 
pessoas de qualquer idade com 
necessidades temporárias ou 
permanentes.  

Contatos: 
71 3252-8373/99196-4861 
@secomcuidadores 
www.secomcuidadores.com.br

Rede do Cuidar
Serviços de Cuidador Day, 
Cuidador domiciliar e 
Acompanhante hospitalar, 
nas áreas de Enfermagem, 
Fisioterapia, Nutrição e 
Psicologia. 

Contatos: 
71 999249-9754/98807-5292
@rededocuidar.ba
rededocuidar@gmail.com

Funerárias
Pax Campo da Saudade, 
Decorativa, Pax Domini e Campo 
Santo. Mais informações pelo 
telefone 3421-6600.

Sustentabilidade

A implementação de energia solar, na 
sede da entidade e no CAS, em Salvador, 
gerada por meio dos painéis fotovoltai-
cos (conhecidos como placas solares), 
foi um dos primeiros projetos imple-
mentados pela atual diretoria. A ini-
ciativa da atual diretoria da ASTAPE-BA 
tem por objetivo reduzir custos com a 
manutenção da entidade para garantir 
sua sobrevivência, nesses tempos difí-
ceis, e não prejudicar o atendimento às 
necessidades dos associados. 

Para executar o projeto, foi fechado 
convênio com a empresa Salvador Sol. 

Mas, não é só a entidade que foi benefi-
ciada com o projeto, a diretoria ampliou 
o convênio para os associados interessa-
dos em instalar a energia solar em suas 
residências e promover o consumo sus-
tentável. Desde novembro, a Salvador 
Sol oferece consultoria, na sede da ASTA-
PE, para tirar as dúvidas dos associados.  

Para a geração de energia solar, ao 
total, foram instaladas 100 placas fo-
tovoltaicas: 75, no telhado da sede, e 
25, no da CAS. São essas placas que, 
a partir da captação da luz e calor 
do sol, permitem a geração de ener-

Energia solar, na sede da ASTAPE 
e no CAS, economiza 95% nas 
contas de energia elétrica

Sede

Os cursos presenciais serão retoma-
dos pela ASTAPE-BA em janeiro do 
ano que vem. Estão sendo oferecidos: 
o curso de Informática e as aulas de 
Dança de Salão e Pilates. Esses cursos, 
ministrados por profissionais, possi-

bilitam a autonomia e mais conheci-
mento, além de promover a interação 
entre os associados e associadas. 

As inscrições podem ser feitas pe-
los telefones 71 3421-6600/3421- 6606 
ou pessoalmente no CAS (Centro de 

Assistência Social), que fica na rua 
Boulevard América, 13, Jardim Baiano, 
em horário comercial. Ou então, pro-
cure o diretor de Previdência e Ação 
Social, Valdemar Gabriel, telefone 71 
99410-0091 (WhatsApp)

Abertas as inscrições 
para cursos e aulas

gia elétrica, portanto é uma fonte de 
energia limpa, de forma sustentável. 
Com o sistema funcionando, a entida-
de já conseguiu reduzir as despesas do 
consumo de energia elétrica nos dois 
locais em 95%.

Além disso, quando se gera mais 
energia do que se consome, o exceden-
te é lançado na rede da distribuidora 
e serve como uma espécie de crédito, 
que pode ser aproveitado à noite e em 
dias mais nublados, quando há menor 
quantidade de irradiação. 

No caso da ASTAPE-BA, o excedente 
de energia será direcionado às sub-
sedes, podendo reduzir as contas de 
energia elétrica para a taxa mínima nas 
cidades do interior. 

CAS

Depois de dois anos parados, o Projeto Integração será retomado a partir de janeiro de 2023. A diretoria está 
realizando todas as gestões para que o Projeto volte a ser o motivo de alegria dos associados e associadas 
das cidades do interior. Com este projeto, aposentados e pensionistas têm a possibilidade de desfrutar de 
um dia de atividades culturais e de lazer no CEPE Salvador.

 P R O J E T O
Integração
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O Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023 do Sistema Petrobrás foi assinado no 
dia 14 de setembro, garantindo a reposição integral da inflação dos últimos 12 
meses, que fechou em 8,73% pelo IPCA e a manutenção da data-base em primeiro 
de setembro. Para o mesmo período, o INPC (inflação) foi confirmado em 8,83%. 

A atual diretoria vem realizando inter-
venções para reduzir custos sem preju-
dicar os atendimentos aos associados. 
Exemplo disso, foi a implantação do pro-
jeto de utilização de energia solar que 
reduziu em 95% as despesas de energia 
elétrica tanto na sede da entidade quan-
to no CAS. 

Por sua vez, os associados também 
devem fazer sua parte, mantendo em dia 
o pagamento das contribuições mensais. 
Sabemos dos problemas dos aposenta-
dos e pensionistas depois que a Petro-
brás iniciou os descontos abusivos no 
plano de saúde AMS (atual APS). Devido 
à margem consignável, as contribuições 

para a entidade nos contracheques foram 
suspensas sem nenhuma comunicação. 

Verifiquem nos contracheques se re-
almente está sendo descontada a con-
tribuição para a entidade. Do contrário, 
procurem a secretaria da ASTAPE-BA e 
regularizem sua situação.

Contribuam com sua entidade!

As funcionárias desvinculadas são:

Simone Sacramento
(assistente social - Salvador) 

Maria da Glória Alves
(subsede de Santo Amaro) 

Rosália Oliveira
(subsede de São Francisco do Conde) 
Maria Georgina
(subsede de Mata de São João) 
Maria Santana
(Financeiro - Salvador) 
Nildes Brito
(subsede de Candeias) 
Isabel Cristina Santos
(CAS - Salvador)

Informamos a contratação da nova assistente social, Regilamar Souza, 
que substitui Simone Sacramento, que foi desvinculada da ASTAPE-BA 
em 15 de julho deste ano. A nova assistente social já está atendendo 
os associados e associadas no CAS. 

A despedida de Simone foi marcada pela emoção. Colegas e direto-
res participaram da homenagem, no CAS. O presidente da ASTAPE-BA, 
Honaldo Fernandes Moreira, em nome da diretoria, entregou uma placa 
de agradecimento pelos serviços prestados. 

Reajuste
salarial

É importante contribuir com a ASTAPE-BA

Desvinculação de funcionárias aposentadas

Despedida de Simone Sacramento

Órgão Oficial da Associação dos 
Trabalhadores Aposentados, Anistiados 

e Pensionistas da Petrobrás e Demais 
Empresas Extrativas, Petroquímicas e de 

Refinação do Estado da Bahia
Rua Boulevard América, n° 57,
Jardim Baiano, Salvador (BA)
e-mail astape@terra.com.br
site www.astapebahia.org.br

ASTAPE-BA 71 3496-2100
CAS 71 3421-6600

Diretoria Executiva:

PRESIDENTE: 

Honaldo Antônio Fernandes Moreira

VICE-PRESIDENTE: 

Antonio Carlos de Oliveira

DIRETOR ADMINISTRATIVO: 
Dagoberto Pamponet Sampaio

DIRETOR FINANCEIRO: 
Olivaldo Bispo dos S. Filho

DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Valdemar Gabriel dos Santos

DIRETOR DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS: 
Reginaldo Barbosa

Conselho Deliberativo:

PRESIDENTE: 
Getúlio Francisco Cruz

VICE-PRESIDENTE: 
Wilson Cohim Quariguazi

MEMBROS CONSELHEIROS:

Adelino Lopes de Araújo, Antonio dos 
Santos, Agnaldo Manoel de Santana, 

Agostinho da Costa, Almiro Conceição dos 
Santos, Antonia Sonia N. Gonçalo da Silva, 

Ari Pinheiro de Souza, Carlindo Antonio 
Ferreira, Climério Chaves Reis, Dejair dos 
Anjos Santana, Edenilson Santos Lopes, 
Edson Rosendo Leite, Epaminondas de 
Souza Mendes, Eronildes dos Santos, 
Florisvaldo Otávio Ferreira, Francisco 

Assis Melo, Francisco Assis Souza, Gileno 
Pinho Santos, Hermenegildo F. da Paixão, 
José Carlos Montes, José Joaquim dos S. 
Carqueija, José Moreira Santos, Lairton 

Santos Lima, Manoel Damaceno de Souza, 
Maria Tereza B. de Azevedo, Mário Eugênio 

da Silva, Marise Costa Sansão, Otacílio 
Gomes Santiago, Vasco dos Anjos.

Conselho Fiscal:

TITULARES: 

Adelmo de Andrade Sampaio, Janilto 
Marcelino da Costa, Valdemir Lopes Calmon

SUPLENTES: 
Benedito da Conceição, Cacildo do 

Nascimento, Marivalda Santos de Castro

Jornalista: Cecilia Vásquez MTb 1590 
Diagramação: Márcio Klaudat 
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Uma das medidas adotadas pela di-
retoria da ASTAPE-BA foi desvincular 
do trabalho as funcionárias que já es-
tavam aposentadas pelo INSS. A des-
vinculação delas está sendo feita de 

forma gradual. 
São funcionárias com anos de ser-

viços prestados à entidade e merecem 
a nossa homenagem. Elas proporciona-
ram o fortalecimento e engrandecimen-

to da entidade com muito profissiona-
lismo durante todos esses anos.

Por tudo isso, queremos expressar 
a nossa gratidão pelo empenho e de-
dicação.

Eleições 2022: RENASCE A ESPERANÇA
Caríssimos (as) associados e associadas: 

A ASTAPE-BA confiou em vocês e pediu para que todos se engajassem na campanha eleitoral. Mostramos que era 
muito importante participar das eleições para a sobrevivência da democracia e da Petrobrás, de olho no futuro!

Hoje, a nova realidade nos mostra que é possível enxergar a concretização das mudanças pelas quais lutamos. 
A esperança concretizada no resultado das eleições: Lula no Brasil e Jerônimo na Bahia. Temos a perspectiva, 
agora, de barrar o processo de privatização da Petrobrás e garantir a manutenção da AMS e Petros.

A esperança renasce com a chegada de 2023! Temos consciência de que não vamos poder espantar todos os 
malefícios que nos afligem, porém sabemos também do nosso grande objetivo: continuar lutando para amenizar 
os males que por ora perturbam a família Petrobrás! 

Continuaremos, incansavelmente, na luta para atingir nossos objetivos.

Que Jesus nos abençoe sempre! 

A DIRETORIA


