
“As eleições para a renovação do Conselho Diretor edo Conselho Fiscal serão realizadas na 1ª (primeira) quinzena do mês de março do ano dotérmino dos mandatos dos integrantes dos respectivos Conselhos”

Importante saber

(continua na pág. 2)

conape notícias
"A esperança é como o sol, projeta sombras atrás de todos nós". (Samuel Smiles)

(continua na pág. 3)

"A grandeza está na verdade, e a verdade é virtude". (José Marti)

A Conape convoca eleições para renovação dos ConselhosDiretor e Fiscal, para o biênio 2012/2013



conape notícias

(continuação da pág. 1)

Senador Aloysio Nunes Ferreira: "A comissão só vai se
legitimar se mantiver seu foco nos crimes contra direitos
humanos cometidos durante a ditadura de 1964"



(continuação da pág. 1)

“As chapas deverão serregistradas na secretaria daEntidade em até 30 (trinta) diasda data que anteceder a realização das eleições estabelecida no Edital de Convocação”
“só poderãoser inscritas chapas que abranjam a totalidade dos integrantes dos membros do ConselhoDiretor e Fiscal da Conape, nãosendo admitida a inscrição decandidatos avulsos”



conape notícias

Curtas

Direitos Humanos
Com informações: Imprensa FUP, Agência Brasil, Petrobrás, Agência Petroleira de Notícias.

Com informações: Agência Senado, Agência Brasil, Folha de S.Paulo e Correio Braziliense.



Destaques Petrobrás

Campo baiano descoberto nadécada de 1940 está retomando sua produção com o uso desonda adaptada para a perfuração de poços inclinados

(com informações da Agência Petrobrás de Notícias e Revista Petrobrás, edição 170  julho/agosto/2011)



conape notícias

Eros Roberto Grau *

Em nosso ordenamento jurídico, não
se concebe distinção também entre
seres humanos em desenvolvimento
na fase intrauterina, ainda que se
comprovem anomalias ou malforma
ções do feto; todos enquanto se de
senvolvem no útero materno são
protegidos, em sua vida e dignidade
humana, pela Constituição e leis.

Fonte: "Reformador" (outubro/2011), da Federação Espírita Brasileira.



Informe Jurídico da Conape

Conape serviços

Por Drª Claudia Dalla Costaadvogada da Conape



Envie sua resposta para
conape@conape.org.br

A Conape é uma das
patrocinadoras.
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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.

Mídias




