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"O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo". Helen Adams Keller (1880–1968)

Às 11h30, diretores e associados, quites com suas obrigações,realizaram a Assembleia GeralOrdinária, no auditório do Sindicato dos Administradores do Estado do Rio de Janeiro (Sinaerj),Centro do Rio de Janeiro. O Encontro apreciou e decidiu sobre oBalanço Anual, com o Parecerdo Conselho Fiscal; apreciou edecidiu sobre a Proposta Orçamentária para 2012; e deu posseaos Diretores eleitos em8/3/2012.A Assembleia, que teve sua primeira convocação às 11h, foi dirigida pelos diretores Wilson deSouza Carvalho e Ina SoaresLutterbach.O diretor Eylan Soares Pintoapresentou o relatório orçamentário da Conape, que foi aprova

do por unanimidade, e ressalvouque o balanço mais detalhadoserá apresentado em maio,quando da contratação de novoescritório de contabilidade. A Conape perdeu inúmeros documentos no desabamento dosprédios da Rua 13 de Maio, em25/1/12. Num dos prédios funcionava o escritório Ábaco Contadores Ltda, que prestavaserviços à Conape.O conselheiro Aquilles Ferrari,informou que o Conselho Fiscaldará parecer final, em maio, eapoiou o relatório apresentado.Na sequência, foi realizada acerimônia de posse, com a apresentação da nova Diretoria, assinatura do Termo de Posse ediscursos dos diretores.O encontro contou, também,

Conheça um pouco mais sobre a Conape (pág. 3)

Palavra do Presidente

Argentina reestatiza a YPF (pág. 5)

Por Abelardo Santos
Presidente da Conape

Prezados(as) Associados(as)
Recentemente tivemos a eleiçãopara o novo mandato e, para tal,fizemos a convocação necessária,incentivando a participação de todos nesse ato importante para avida de nossa Conape.Para nossa alegria, quero dizerque a participação foi excepcionalpara uma entidade semelhante ànossa, principalmente considerando a faixa etária do corpo associativo.No dia da eleição foram computados 181 votos, equivalentes a45% do quadro de associados emcondição de votar. No entanto, emdias posteriores, chegaram pelocorreio mais 22 votos, elevando aparticipação para 50,5% dos associados.É uma demonstração vigorosade participação do corpo de associados, caracterizando o seu interesse pelo funcionamento daConape e o grau de integraçãoentre dirigentes e companheirosanistiados.Estamos juntos! Envidaremos todos os esforços para que essaunidade seja mantida.Em nome da Direção por vocêseleita, meus agradecimentos.

50,5% dos associados votaram
nas eleições da Conape

No dia 26/4, diretores e associados se reuniram em Assembleia Geral
Ordinária, que aprovou, por unanimidade, o orçamento da Conape e
deu posse a nova Diretoria para o biênio 20122013
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Confraternizaram associados, diretores e funcionários

(continuação da pág. 1)
Composição da nova Diretoria  biênio 20122013

Associados, diretores e funcionários confraternizam, em
auditório da Conape, Centro do Rio

Funcionários: Armindo Filho, Tiago, Marilene,
Maria do Carmo e Ana Paula

Presidente: Abelardo Rosa Santos | VicePresidente: Antonio Carlos Klaes Fontes
Diretores: Carlos Olimpio de Almeida Alves | Eylan Soares Pinto | Wilson Souza de Carvalho | Ina
Soares Lutterbach | Idinêa Nicácio da Silva | Marly Gomes de Andrade | Jair Brega Marcatti | José
dos Santos Cordeiro
ConselhoFiscal: Aquiles Ferrari | Newton de Almeida Menezes | Francisco Silva Canavarro
Suplentes: Aloísio Simões | Francisco Soriano de Souza Nunes

O diretor Eylan Soares Pinto e o conselheiro fiscal
Aquilles Ferrari, durante a apresentação do relatório
orçamentário da Conape. Balanço mais detalhado será
apresentado em maio, quando da contratação de novo
escritório de contabilidade.

Novo parecer orçamentário em maio
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(continuação da pág. 1)

Diretores assinam o Termo de Posse e manifestam compromisso em proldos petroleiros que não foram anistiados
com a presença de lideranças efamiliares de diretores, associados e funcionários. O diretor daAepet, Francisco Isnard Barrocas,esteve presente.O presidente da Conape, Abelardo Rosa, em seu discurso,agradeceu os associados peloapoio e a confiança na Diretoriada Conape. Ele avaliou o processo de anistia, bem como a expressiva participação (50,5%) dosassociados nas Eleições Conape2012. (leia mais em Palavra doPresidente, pág. 1)Ele conclamou as associadas aparticiparem mais do dia a dia daConape, pois 44% dos associados são mulheres.

Abelardo fez um resumo de umasérie de atividades relativas aospetroleiros, que, segundo ele, estão sob pressão, desde 2007, naComissão de Anistia (Ministérioda Justiça).Para Abelardo, a Comissão deAnistia está "em marcha lenta emrelação a nós". Em 2009, foi emitida apenas uma Portaria; em2010, seis; 2011, uma; e 2012,uma.Ele acredita que tal quadrosignifica uma posição do Governo Federal, além da Comissão de Anistia, para reduzirdespesas com anistias. Os ministros da Justiça, desde o 2ºmandato do Governo Lula, não

têm recebidoa comissãode anistiados.Visandouma soluçãodeste quadro, Abelardo informouque açõesno campo jurídico estão sendoimplementadas, inclusive comencontros em entidades comoa Ordem dos Advogados doBrasil (OAB), entre outros."Vamos continuar lutando peloscompanheiros que ainda não obtiveram a anistia", garantiu Abelardo Rosa Santos.
Conheça um pouco maissobre a Conape

Como vocês sabem, somente pode ser associado à Conape quem já é anistiado do Sistema Petrobrás, ou então o seu dependente,quando do falecimento do titular.Em decorrência dessa situação, o nosso quadro associativo é limitado e, com o tempo, tende a decrescer.Atualmente, numa análise por faixa etária,93% (noventa e três por cento) dos associadosestão acima de 60 anos. Considerando o grupocom 70 ou mais anos, o percentual é de 82%(oitenta e dois por cento).Analisando esse quadro com uma visão estratégica, em uma projeção com um prazo razoável, entendemos que a direção futura daConape deverá estar nas mãos dos associados mais “jovens”.Com a idade inferior de 60 anos temos 28(vinte e oito) sócias – isto mesmo, todas sãomulheres, basicamente pensionistas. Já com aidade entre 60 e 69 anos temos 44 sócios edentre estes apenas 7 são homens.Com esses dados chegamos a outra conclusão estratégica  as mulheres devem cada vezmais participar da direção de nossa entidade.Por essas razões, a Conape faz uma convocação às nossas associadas: participem maisdo nosso dia a dia. A Conape está aberta à suaparticipação. •

Associadas, participem mais do dia adia da Conape

Mesa diretora

Abelardo Fontes Olimpio

Idinéa Eylan Marly

Menezes Aquilles Canavarro
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Curtas

Direitos Humanos

Petrobrás: a 4ª maior do mundoA Petrobrás informou, em 19/4/12, sua inclusão como a 10ª maior empresa do mundo e a 4ª maior nosetor petrolífero, segundo pesquisa da revista Forbes, que avalia as maiores empresas do planeta.Mais de 30 empresas brasileiras foram citadas e aPetrobrás foi a única da América Latina entre asdez primeiras no ranking divulgado em 18/4. Em2011, a Petrobrás lucrou mais de R$ 33 bilhões.
Vazamento em RoncadorA Agência Nacional do Petróleo (ANP) confirmou,em 11/4, que o óleo encontrado próximo ao campo de Roncador não se tratava de petróleo. A ANPinformou que as amostras indicaram que o óleonão é da Bacia de Campos, confirmando nota divulgada pela Petrobrás. “Os resultados apontampara um fluido de perfuração ou completação comumente utilizado em operações de poço."
Petrobrás lança revista sobre C&TA Petrobrás lançou, em 21/4, a 1ª edição da Petrobrás Conhecer, publicação bimestral sobreCiência e Tecnologia, voltada para estudantesdos ensinos Fundamental e Médio. O lançamento foi na 14ª edição do Salão do Livro para Crianças e Jovens, organizado pela FundaçãoNacional do Livro Infantil e Juvenil. Com patrocínio da Petrobrás e apoio da Prefeitura do Rio deJaneiro, o Salão aconteceu nos dias 18 a 29/4,no Rio de Janeiro.

Graça Foster entre as mais influentesA presidente da Petrobrás, Maria das GraçasSilva Foster, foi eleita uma das 100 pessoasmais influentes do mundo pela revista Time. Oranking anual é dividido em categorias que englobam artistas, pesquisadores, empresários,ativistas políticos e chefes de Estado. Constamda lista, também, a presidente da República Dilma Rousseff e o empresário Eike Batista.
Senado lança revista sobre defesa nacionalLançada em 29/3, a 10ª edição da revista "Emdiscussão!" aborda a defesa nacional, tema deuma série de audiências promovidas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A publicação visa ampliar a divulgação dosdebates no Senado. O Brasil tem sido cobiçadopor seus recursos  a Amazônia, as reservas depetróleo do présal, entre outros.
Petrobrás recebe sinal verde para usina solarA Petrobrás recebeu parecer favorável da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2/4,para o projeto de pesquisa e desenvolvimentode uma usina de energia solar de 1,1 MW emAlto do Rodrigues, município do Rio Grande doNorte situado a 200 quilômetros de Natal. A usina será instalada no terreno da Usina Termelétrica (UTE) Jesus Soares Pereira, da Petrobrás,e a energia gerada será utilizada pela própriaestatal.

Aprovada a Comissão da Verdade paulistanaA Câmara de São Paulo aprovou, em 11/4, com43 votos favoráveis e dois contrários, a criaçãode uma Comissão da Verdade para tratar doscrimes políticos e violações dos direitos humanos ocorridos na cidade. O grupo de setevereadores terá como objetivo auxiliar as comissões da verdade formadas no Congresso e naAssembleia Legislativa de São Paulo.

Com informações: Agência Petrobrás de Notícias, Valor Econômico e Jornal do Senado.

Com informações: Estado de S.Paulo, Valor Econômico, Conape,

Nomes de Comissão da Verdade à vistaNo dia 20/4, notícias deram conta de que a presidente Dilma Rousseff, está prestes a decidir sobreos sete notáveis que farão parte da Comissão Nacional da Verdade, criada em novembro de 2011.A notícia é com base em informações de assessores de ministérios. Na avaliação de observadores,o debate ficará acirrado logo na partida, com oanúncio dos nomes, dependendo do perfil destes.

Epílogo da transição democráticaO Ministro da Defesa, Celso Amorim, afirmou,em entrevista à Revista Isto É, de 2/4, que a Comissão Nacional da Verdade "é o epílogo datransição democrática. É uma necessidade dasociedade em reconciliarse com seu passado".Ele destacou que esta avaliação é pessoal.Citou o arcebispo Desmond Tutu: "A verdadecura. Às vezes ela arde, mas cura."

A Conape lamenta o falecimento de Carlos Alberto Monteiro de AraújoA Conape comunica, com profunda tristeza, o falecimento do seu colaborador, Carlos Alberto Monteiro de Araújo, ocorrido no dia 14/4/12. A Conape seassocia aos familiares de Carlos Alberto neste momento de pesar, destacando que ele foi um profissional que prestou relevantes serviços à entidade,notadamente na preparação de Imposto de Renda.
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Anistiado
Por Jandival Lira Gabriel

Do Associado

I
Coitado! Humilhado! Desrespeitado e maltratado
Preso, torturado, morto, enterrado sem o jazigo

Perdese o emprego, sem rumo, todo atordoado
Foragido, sem pátria, sem trabalho, passando fome

Ninguém olha o tempo perdido do perseguido

II
Os Companheiros agrupamse, Tempo de Nina

Ari Celestino, só não é Vicente? Fundase a Conape
Sou fundador com muito orgulho, muito prazer! Sou alagoano

Criase a comissão e gestão para receber o atrasadão
Vem a imprensa distorcer a verdade; Um juiz perturbando

Malfeitor, joga água fria, sem nada entender da Lei da Anistia

III
Câmara dos Deputados criamse as Leis!

Lei oito mil, oitocentos e setenta e oito;
Lei onze mil, duzentos e oitenta e dois;

Lei dez mil, quinhentos e cinquenta e nove
Que rege a lei! Para que tanta misturada?

A cianistia reintalada; está toda atrapalhada

Prezado(a) leitor(a), ajude a escrever a nossa história.
Envie seus textos para a coluna "Do Associado". Pedimos

que seu texto tenha até 1700 caracteres.

Argentina reestatizaempresa de petróleo

Reestatização da YPF: a opinião da Aepet

Fontes: Agência Telam  Argentina, Portal Vermelho e Aepet. Foto: Telam.

O Programa Faixa Livre (RádioBandeirantes), realizou, em 17/4,uma entrevista com o vicepresidente da Aepet, Fernando Siqueira. Tema: reestatização da YPF,que estava sob controle de capital espanhol (Repsol) e argentino(YPF).Para Fernando Siqueira, a decisão da presidente da Argentina,

Cristina Kirchner, demonstrouque ela está cumprindo seuscompromissos de campanha, demonstrando a afirmação nacionalista de seu governo.Siqueira disse, ainda, que a decisão da presidente é "louvável"."Parece que a presidente estácumprindo a sua promessa eleitoral". Ele lembrou que, nas co

memorações dos 50 anos daAepet, o economista Carlos Lessa propôs o envio de mensagemà presidente parabenizandoapor suas posições nacionalistas."Esta medida dá bastante esperança para nós e toda a AméricaLatina, no sentido de uma guinada nacionalista dos nossos países", completou Siqueira.

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em meados deabril, anunciou que oEstado decidiu aumentar a sua participaçãoem 51% na petrolíferaYPF, fazendo com quea empresa voltasse aser de capital predominantemente público.O projeto de lei do governo argentino dedesprivatização da petroleira YPF estabeleceque o Estado passa acontrolar a empresa –privatizada nos anos1990, com o controlepassado para a empresa espanhola Repsol.O projeto foi enviadoao Congresso Nacionaldo país, sendo aprovado (e convertido em lei)no dia 4/5 por uma votação expressiva de208 votos, do total de257 deputados. Apenas 32 votaram contrae seis se abstiveram. Amatéria havia sidoaprovada no Senadopor 63 votos.Em 7/5, por meio dodecreto 660/2012, o governo argentino publicouno Boletim Oficial a reestatização da YPF (Lei26.741).Ao comentar o projeto

enviado ao Legislativo,a presidente destacouque tem mais de 50páginas de "argumentos claros e precisos"que avaliam a decisãode voltar a tomar ocontrole do Estado sobre a empresa, pararecuperar o domíniodos recursos que nãosão apenas estratégicos, mas também vitais.Cristina Kirchner pormenorizou além dissodetalhes sobre a situação da empresa, 17anos depois da Repsolter adquirido a YPF porUS$ 13,158 bilhões,com maioria das ações.A presidente destacou que, entre 2001 e2011, as reservas sereduziram em 50%,enquanto a baixaprodução obrigou aArgentina, pela primeira vez em menosde duas décadas, ase converter em paísimportador de petróleo e gás.
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Nos anos 1960, um saudosovento nacionalista soprava sobrenós.Sua efervescência, porém, levou até os partidos políticos queeram do "Brasil" a serem "Brasileiros", mantendo as siglas originais (como o PSB e o PTB).Foi quando o PCB, para conquistar a sua legalidade e garantir o seu registro, passou a sertambém "Brasileiro", o que geroupolêmica.O grupo contrário  liderado porJoão Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar  pela reação, afastado e depois expulso,constituiuse em um novo partidoe continuou a ser do "Brasil". Daío PCdoB, na verdade com 50anos de existência (1962).A recente divulgação de seu

aniversário causou vários protestos, inclusive de incorporação dafigura de Luís Carlos Prestes aopartido. Reagiram contrariamente o PCB (recuperado após a criação do PPS) e Anita Prestes(filha), que consideraram, entreoutros questionamentos, inaceitável a tentativa de incorporaçãoda figura do Luís Carlos Prestesao PCdoB.
Em tempo:
1. Tantos já se foram. Outroscertamente irão. Quem sabe, antes ou depois da gente? Mas pelo pouco tempo de sua vida, eledeixou muita saudade. Carlos Alberto era uma pessoa extremamente afável, cândido e amigo.Como seria bom que mais entre

nós vivesse no calor e alegria deuma mútua convivência.2. O governador Sérgio Cabralabriu pela Investe Rio uma linhade crédito  R$10 milhões  paraquem tinha negócios nos prédiosque desabaram na Rua 13 deMaio. (Ancelmo Gois)3. Associado, você é parte denossa existência. Participe, debata, manifeste a sua crítica eanálise.4. Já não se faz comemoraçõesdo 1° de Maio como antigamente. A memória do evento, sua origem, se perdeu enquanto Poder.Show "Belo" é mais importante. •

Por Newton Menezes
Conselheiro da Conape

Saúde do idoso

CCoonnttrriibbuuaa ccoomm aa CCoonnaappee nnoo ddéébbiittoo aauuttoommááttiiccoo
Ganhe mais tempo para fazer o que gosta. Curta a vida. Use o débito

automático de seu banco para contribuir com a Conape. É seguro, prático,
rápido e confortável. Ligue para a Conape e saiba mais sobre como fazer.

Exames indispensáveis a todos os adultos
Orientações do Centro de Promoção da Saúde do Hospital das Clínicas de São Paulo:
1) Colesterol total e frações – É fator de risco importante para doenças nas coronárias (artérias que
irrigam o coração) e AVC.
2) Glicemia – Verifica se a pessoa tem diabetes, que é o aumento do “açúcar” no sangue.
3) Densitometria óssea – Para saber se a mulher tem osteoporose.
4) Mamografia – Destinase ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
5) Papanicolau – Visa a diagnosticar câncer do colo do útero bem no início.
6) Pesquisa de sangue oculto nas fezes – Objetiva a detecção precoce de câncer no intestino
grosso ou colorretal (cólon e reto).
“Esses testes são obrigatórios na avaliação periódica de saúde, mesmo que você esteja muito
bem”, frisa o professor Milton de Arruda Martins, um dos autores do livro "Saúde— A hora é agora".

Foto: cepolina.com

Coisas do Brasil Brasileiro

Segundo alertou o médico Mílton de Arruda Martins, exameslaboratoriais, por si só, não previnem doenças."Prevenção e promoção desaúde só se conseguem comestilo de vida saudável: exercíci

os regulares, não fumar, sexoseguro, cinto de segurança, entre outros cuidados”, afirma oprofessor Martins, que é professor titular de Clínica Médica daFaculdade da USP e um dos autores do livro "Saúde – A hora é

agora".“Consequentemente, as orientações dos profissionais de saúde envolvidos no atendimentofazem a diferença. Sem elas, ocheckup não serve para nada”,completou Arruda Martins.

Mantenha um estilo de vida saudável

(Com informações de www.viomundo.com.br)
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Relatório Assistência Social

Conape serviços

Atualize seu cadastroPrezado Associado, é muito importanteque você mantenha atualizado o seucadastro na Conape.
21 2262 29450800 095 9249

Pecúlio Familiar: é preciso se inscrever paragarantir o benefícioA Conape criou, em 12/05/11, o Pecúlio Familiar,que visa fornecer um auxílio financeiro à família doassociado, face às despesas eventuais por ocasião de seu falecimento.O Pecúlio foi fixado no valor de R$2.000,00 (doismil reais), e seu valor será avaliado anualmentepelo Conselho Diretor da Conape.Para garantir o recebimento do benefício, é preciso que seja feita a inscrição por meio do preenchimento de formulário para esse fim. Solicite odocumento à Conape e esteja assegurado do recebimento do benefício.Para mais informações, confira as normas de fun

cionamento do Pecúlio (enviadas pelo conape notícias), fale com a Conape ou visite o sítiowww.conape.org.br
Assistências Social e PrevidenciáriaEm plantão de segunda à quintafeira, de 9h às15h, a Conape disponibiliza para seus associadosuma assistente social, que orienta sobre comprade medicamentos, previdência, plano de saúde(AMS), aposentadorias e benefícios do INSS.
Assistência JurídicaA Conape conta com uma advogada para orientar os associados nas questões relativas à anistiapolítica.

Relatório de atividadesde março e abril / 2012

Atendimento: Os associados residentes no estado do Rio de Janeiropassam a dispor dos serviços de Assistente Social, que realizará visitasdomiciliares e/ou hospitalares. O associado quetiver interesse deve ligarpara a Conape e solicitaro agendamento da visitaprofissional.Os associados residentes em outros estadosque precisem do atendimento, favor ligar para

0800 095 9249

SSeerrvviiççooss MMaarrççoo AAbbrriill
Serviço Previdenciário
Aposentadoria por Idade ............................................ 01 
Pensão por Morte ....................................................... 01 01
Extrato Previdenciário (Imposto de Renda) ............... 16 06

Cadastramento de Senha .......................................... 01 
Requerimento de Recurso ......................................... 01 
Cálculo de Autonomia atrasada ................................. 01 
Alteração de Endereço .............................................. 01 
Comprovante de Pagamento ..................................... 01 
Orientação sobre Pensão .......................................... 02 02
Orientação sobre Revisão .........................................  02
Plano Funeral
Exclusões .................................................................. 03 01
Inclusão ..................................................................... 02 02
Orientação sobre Reembolso ...................................  01
Atendimentos Diversos
Acompanhamento de associados doentes ................ 08 07
Falecimentos (contato com as famílias) .................... 04 
Orientação sobre Pecúlio Familiar ............................ 02 
Orientação sobre AMS .............................................. 07 02
Solicitação de boleto à AMS ..................................... 03 
Solicitação de Reembolso da AMS ........................... 06 06
Solicitação de informação à Reduc .......................... 01 
Contato com a Reduc (documentação) ....................  03

Extrato de Pagamento de Pensionista ....................... 01  Maria do Carmo
Assistente Social



Diretoria Conape  Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás
Presidente: Abelardo Rosa Santos | VicePresidente: Antonio Carlos Klaes Fontes
Diretores: Carlos Olimpio de Almeida Alves | Eylan Soares Pinto | Wilson Souza de Carvalho | Ina Soares Lutterbach |
Idinêa Nicácio da Silva | Marly Gomes de Andrade | Jair Brega Marcatti | José dos Santos Cordeiro
ConselhoFiscal: Aquiles Ferrari | Newton de Almeida Menezes | Francisco Silva Canavarro
Suplentes: Aloísio Simões | Francisco Soriano de Souza Nunes
Redação, edição e diagramação: José Carlos Moutinho (jornalista | Mtb 24460 RJ)

Ouça o programa"Faixa Livre"Rádio Bandeirante1360 kHz (AMRio)Das 8h às 10hA Conape é uma daspatrocinadoras.
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Área para Mala Direta

As opiniões emitidas nos artigos são de inteira
reponsabilidade de seus autores, não significando
ser o pensamento da Conape e seus dirigentes.

Remetente: Conape  Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás
Avenida 13 de maio, 13  sala 1512  Centro  Rio de Janeiro  RJ  Cep: 20.031007
Telefone: 21 22622945 | 0800 095 9249 | Fax: 21 25336071 | Correio: conape@conape.org.br | www.conape.org.br
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Preencha os espaços em branco (de

cada quadro) com algarismos de 1 a 9,

de modo que cada número apareça

apenas uma vez numa linha e numa

coluna. Nenhum número pode ser

repetido e todos os números de 1 a 9
se encontram presentes.

Quebracabeça gerado pelo sistema
GNU/Linux. Ele consegue ser resolvido
apenas com lógica. Não é necessário

adivinhar nada. Nível: Fácil. Confira abaixo
o resultado do conape notícias nº 4.

Lápis, borracha e resolva o quebracabeça!
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