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Ofício Nº 02/2015 Brasília, 28 de janeiro de 2015. 

 

 

Senhor(a) Presidente, Senhores(as) Diretores(as) 

Representante junto ao MOSAP 

 

 

 

Senhores(as), 

 

O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado 

Federal, reiniciará seus trabalhos, com a posse de todos os Deputados eleitos 

e reeleitos, senadores eleitos. 

Ao ensejo do reinicio dos trabalhos da 1ª sessão 

legislativa da nova legislatura 2015/2018, saúdo a todos com votos que 

tenhamos sucesso em nossas demandas no Congresso Nacional. 

Nesse sentido a Eleição do novo Presidente da Câmara 

de vez que o eleito indicará os rumos mais ou menos possíveis em relação às 

matérias em tramitação de nosso interesse especialmente na Câmara dos 

Deputados. 

Eu penso que neste ano, teremos trabalho duro. Vai 

depender da capacidade de pressão, e convencimento, o que está atrelado a 

quem venha presidir a Câmara e o Senado. Aproveito para informar que está 

sendo finalizado o novo site do Instituto MOSAP. 

Informo também que dia 25 do corrente mês estive, em 

Aparecida do Norte no Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde participei de 

Missa às 8 horas da Manhã, celebrada por Dom Raimundo Damasceno, 

juntamente coa a Diretoria da COBAP, quando sua Excelencia Reverendíssima 
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referiu-se, em sua homilia, aos aposentados e pensionistas do Regime Geral e 

do Serviço Público Brasileiro pedindo mais justiça e respeito a todos. 

O Deputado Arnaldo Faria de As, o único parlamentar 

presente fez pronunciamento em favor de nossas causas, como sempre. 

Hoje, pela manhã, dia (28/01) na Praça dos Três Poderes, 

estive presente e falei em nome de todas as Entidades que compõem o 

Instituto MOSAP no ato promovido pelo SINAIT “  Ato Público de Cidadania”  

e dirigido por sua Presidente Rosa Maria Campos Jorge em que foi solicitado 

julgamento dos mandantes da Chacina de UNAI –  MG,  no ano de 2004 –  dia 

28 de janeiro, em que foram vítimas os Auditores-Fiscais do Trabalho –  

Erastóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson José 

da Silva –  e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, prestamos solidariedade às 

esposas das vítimas. Presente na oportunidade o Ministro do Trabalho Manoel 

Dias e Procuradores do Trabalho e diversos Presidentes e Diretores, Vice 

Presidentes de outras Entidades  

Na próxima semana, após reunião de Diretoria, darei mais 

informes sobre as nossas próximas ações. 

Um grande abraço a todos, com a certeza de, que nossa 

união vencerá. 

 

 

 

Edison Guilherme Haubert 

Presidente  
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Aposentados 27/1/2015 10:36:22  

Deputado Arnaldo é destaque em Aparecida 
 

 

  

            O deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB) mais uma vez demonstrou seu 

grande respeito e preocupação com os aposentados brasileiros. Em meio a milhares 

aposentados e pensionistas, o deputado foi o único parlamentar que compareceu em 

Aparecida do Norte/SP, participando ativamente das comemorações do Dia Nacional do 

Aposentado. 

            Após a Missa de homenagem, Arnaldo, ao lado do presidente da COBAP, Warley 

Marins, discurssou palavras de encorajamento para a categoria. Também parabenizou a 

COBAP e as entidades pelo grande evento. O presidente da MOSAP, Edson Haurbert, 

grande parceiro na causa, também participou do evento. 
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