10/12: Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Boas Festas!

"A paz é a única forma de nos sentirmos
realmente humanos".(Albert Einstein)
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Nivia Maria lança o seu novo
CD “SintoNia 2”
Em seu disco, a cantora gaúcha e associada da Conape,
Nivia Maria, canta clássicos da música brasileira.
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017 termina como começou,
com notícias sobre práticas de
corrupção na área política, crise
econômica, violência desenfreada,
manifestações contra as reformas
propostas pelo governo federal,
entre tantas notícias que demons
tram que o Brasil está precisando
demais de momentos para se ter
esperança em dias melhores.
Pode até parecer utopia, mas esta
tem se tornado cada vez mais neces

O desafio de nutrir esperança
sária. Um país de dimensões conti
nentais, diverso culturalmente, de
natureza rica, povo trabalhador, expe
riência democrática (mesmo com to
dos os problemas e contradições), não
pode falir. Há que se ter esperança
que conseguiremos tirar o país do
canto do ringue. 2018 será um mo
mento propício para que os brasileiros
deem uma resposta séria à crise políti
coeconômica e moral que assolou o
país.

Cabe destacar o nosso desejo que
tal renovação seja pelo sentido da pre
servação (e avanço) da democracia,
não aos retrocessos que nos remetem
ao regime de exceção. Que o Brasil
não volte a ser "república de bananas",
como está acontecendo em Honduras,
para um exemplo. O governo de Hon
duras está se impondo por meio de re
pressão militar, com toque de recolher
noturno, ingerência dos EUA, com
pleito eleitoral conturbado, e eivado de

denuncias de fraude.
A situação do Brasil é preocupante,
mas torçamos e façamos a nossa par
te para que 2018 seja o prenúncio de
melhores dias para os brasileiros e pa
ra o mundo. E nesta edição do Cona
pe Notícias, temos a grata entrevista
com a associada Nivia Maria (nome
artístico de Nivia Bacchin Dutra da Sil
veira), cantora de voz cristalina e que
todos precisam conhecer. Veja mais
na página 3. Tenhamos esperança.

Opinião & tal

Correntina e a autodefesa popular

Newton Menezes*

O povo exerceu o seu direito democrático de chamar a atenção das autoridades e da opinião
pública para o sedecídio a que está sendo injustamente condenado.
Frei Betto*
preconceito suscita emoção e a
O
emoção conduz à precipitação
e, por vezes, a juízos injustos e des
cabidos. Foi o que ocorreu a partir
das imagens, mostradas pelos tele
jornais, de instalações de uma fazen
da em Correntina (BA) destruídas, no
dia de Finados, por supostos invaso
res.
Logo ecoou a grita geral de perso
nalidades conservadoras: “Foi coisa
do MST!” Como quem diz: “Coisa de
preto”...
A fazenda Igarashi, de capital japo
nês, situada no oeste da Bahia, tem
cinco mil hectares. Para irrigar a sua
monocultura decidiu captar água dos
rios Correntina, Grande e Carinha
nha. Isso em uma região marcada
por longos períodos de seca.
Centenas de famílias de pequenos
agricultores, que dependem da água
dos rios, se sentiram ameaçadas em
sua sobrevivência como produtoras e
pessoas físicas. Reclamaram junto
às autoridades. Não se tomou ne

nhuma medida.
lares desativaram um canal que pre
No dia 2 de novembro, decidiram tendia desviar as águas do Rio
promover uma ação de protesto na Arrojado. Manifestações religiosas,
fazenda. Logo atribuída ao MST pe conduzidas pelo canto fúnebre das
los que “primeiro atiram e, depois, “Alimentadeiras de alma”, foram pro
perguntam”. Ora, o MST não se faz movidas para denunciar a morte das
presente na região, nem como nú nascentes. Romarias, com milhares
cleo de base nem como acampa de pessoas, alertaram para a des
mento ou assentamento.
truição dos Cerrados.
O protesto das vítimas da ação ne
Em 2015, um grande ato com 6 mil
fasta do agrone
Comprovouse que os projetos de captação de água
gócio nipônico foi
não levaram em conta os impactos socioambientais e,
organizado por
movimentos pas
assim, secam os rios da região e provocam queda de
torais e sociais
energia.
da região, e atin
gidos por barragens.
pessoas tentou impedir a outorga de
Comprovouse que os projetos de água para as duas fazendas alvos
captação de água não levaram em dos protestos recentes. O ato foi ig
conta os impactos socioambientais norado pelos órgãos ambientais da
e, assim, secam os rios da região e Bahia, que autorizaram a exploração
provocam queda de energia. Havia de 183 mil metros cúbicos/dia.
um evidente processo de monopoli
Este volume de água, canalizado
zação privada dos recursos hídricos.
para apenas duas fazendas, equivale
Desde a década de 1970 se multi a mais de 106 milhões de litros diári
plicam violações e crimes do agrone os, suficientes para abastecer, por
gócio naquela área. E as autoridades dia, mais de 6,6 mil cisternas domés
se fazem de surdas. Em 2000, popu ticas de 16.000 litros na região do

Semiárido. Segundo a Comissão
Pastoral da Terra, agravase a situa
ção devido à crise hídrica do Rio São
Francisco.
Hoje, a barragem de Sobradinho,
considerada o “coração artificial” do
rio, se encontra com o volume útil de
apenas 2,84%. E a água consumida
pela população de Correntina, apro
ximadamente 3 milhões de litros/dia,
equivale a apenas 2,8% da vazão re
tirada pela fazenda do Rio Arrojado.
O povo de Correntina exerceu o seu
direito democrático de chamar a
atenção das autoridades e da opinião
pública para o sedecídio a que está
sendo injustamente condenado.

* Assessor de movimentos sociais. Autor de
53 livros, editados no Brasil e no exterior, ga
nhou por duas vezes o prêmio Jabuti (1982,
com "Batismo de Sangue", e 2005, com "Típi
cos Tipos").
Fonte: Correio da Cidadania  28/11/2017.

Cinema
A fome no Brasil em documentário
O documentário será apresentado em todo o Brasil dentro da campanha Natal Sem Fome.
om roteiro e direção de Camilo
C
Tavares, estreia em 9 de de
zembro, no tradicional cinema Ode
on, no Rio de Janeiro, Histórias da
Fome no Brasil. Idealizado por Da
niel de Souza, presidente da Ação
da Cidadania e filho de Herbert Jo
sé de Souza, o Betinho, o docu
mentário mostra uma cronologia da
fome no país – do Brasil Colônia
até as políticas públicas recentes
que culminaram na saída do Brasil
do Mapa da Fome divulgado pela
ONU, assim como o seu enfrenta
mento por parte da sociedade.
O lançamento no Cinema Odeon,
também conhecido como Centro
Cultural Luiz Severiano Ribeiro e
Odeon Petrobras, na Cinelândia,
centro da capital fluminense, é, na

opinião de Daniel de Souza, ao
mesmo tempo, um alerta e um pro
testo: “com o risco de o país voltar
ao Mapa da Fome da ONU”, desa
bafa.
O documentário será apresentado
em todo o Brasil dentro da campa
nha Natal Sem Fome. A ONG Ação
da Cidadania já está preparando a
exibição no Rio Grande do Sul, Mi
nas Gerais, Paraíba, Roraima,
Bahia, São Paulo, Maranhão e Dis
trito Federal. As sessões serão gra
tuitas e arrecadarão alimentos não
perecíveis para o Natal sem Fome
deste ano que, após dez anos vol
tou a ser realizado (confira a maté
ria Fome volta rondar o Brasil). A
ideia, segundo Souza, é que as
apresentações se iniciem, dentro

do possível, em 10 de dezembro,
Dia Internacional dos Direitos Hu
manos.
“A importância da superação da
fome pode ser dimensionada quan
do consideramos que este flagelo,
que perdurou durante séculos em
nosso país, era considerado até re
centemente como uma fatalidade e
não se vislumbrava que seria rever
tido”, afirma o presidente da Ação
da Cidadania. Segundo ele, o filme
ainda aponta o pensamento daque
les que “nadaram contra a corren
te”, como Josué de Castro, Dom
Helder, Betinho e tantos outros,
que acreditaram que a fome era
um mal reversível, ocasionada pe
los próprios homens e suas políti
cas.

Cena do documentário Histórias da fome no Brasil,
dirigido por Camilo Tavares. Foto: Reprodução/
Divulgação

A reportagem é de Marcelo Menna Barreto, publicada por ExtraClasse, em 5 de dezembro, bem como na revista IHU OnlineUnisinos.
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Nivia Maria lança o seu novo CD “SintoNia 2”
Cantora e associada da Conape, a gaúcha Nivia Maria, lança novo CD com clássicos da música brasileira. De voz
cristalina, a cantora gravou seu primeiro trabalho aos 12 anos, com as músicas “Ave Maria” e “Noite Feliz”.
universo da Conape sempre nos
O
surpreende, com associado/as
que revelam habilidades que vão
além do setor petróleo, da luta política
contra a ditadura e na defesa da re
paração dos petroleiros perseguidos
pelo regime de exceção. Há quem
escreve muito bem, exerce ou exer
ceu o jornalismo, compõe poemas, li
vros, mantém o ativismo social e a
gestão da entidade, entre outras ativi
dades.
Nos surpreendemos, neste final de

2017, véspera de Natal, com a associ
ada Nivia Maria, de belíssima voz, ta
lentosa, de vasta cultura, e que nos
emocionam com a interpretação de
clássicos da Música Popular Brasilei
ra (MPB). Ela lançou, em março de
2017, o seu novo trabalho: “SintoNia
2”. O Nia é seu apelido, como ela nos
explica nesta entrevista especial ao
Conape Notícias, concedida por meio
do WhatsApp, que contou com a con
tribuição de sua filha Helen e da fun
cionária da Conape, Marilene Seguer.

Nesta entrevista, ela cita o incentivo
recebido do músico gaúcho Sérgio
Rojas, de mais de trinta anos de car
reira. Rojas, que é premiado cantor,
compositor e arranjador, já dividiu o
palco com Mercedes Sosa, Fito Paez
e Renato Borghetti, em shows pelo
Brasil, Argentina e Estados Unidos.
A belíssima voz de Nivia Maria, alia
da à produção musical, direção artís
tica e arranjos de Sérgio Rojas é um
convite para que todos conheçam o
CD SintoNia 2, sobretudo neste pe

ríodo de início das Festas de final de
ano. E mais: a cantora oferece o CD
gratuitamente aos leitores do Conape
Notícias. Os interessados podem en
viar pedidos para conape@cona
pe.org.br ou Helen, via email
lindenhelenm@gmail.com
O disco reúne dez músicas de proje
ção, entre elas Carinhoso; Quizás,
quizás, quizás; Fascinação; Aquarela
do Brasil; Negue.
(José Moutinho, jornalista)

Íntegra da entrevista
Poderia fazer uma breve apresentação para os nossos leitores?
A Petrobrás passou a fazer parte de nossas vidas quando meu falecido marido, Elmo Dutra
da Silveira, foi admitido na década de 60 no escritório de Porto Alegre.
Como o gosto pela música surgiu em sua vida?
A música surgiu muito cedo, através de meu avô italiano que vivia cantarolando. Eu aprendia
as melodias e letras com muita facilidade e, como ele, vivia cantando. Logo comecei a ter
aulas de canto.
É o seu primeiro CD? Fale um pouco sobre o repertório escolhido.
Não sei bem como, mas sozinha, aos 12 anos e com minhas economias, em uma época que
não havia a facilidade que há hoje, encontrei uma gravadora e contratei uma pianista. Foi
quando gravei meu primeiro compacto, com “Ave Maria” de Gounod de um lado e “Noite Feliz”
do outro. Vários anos depois, gravei o segundo em Florianópolis acompanhada pelo pianista
Cristiano Mendonça e, no ano passado, incentivada pelo talentoso cantor e violonista Sérgio
Rojas, gravei meu último CD, "SintoNia 2". Observação: meu apelido é Nia.
Quanto ao repertório, escolhi clássicos da música brasileira que sempre me encantaram e o
bolero “Quizas, quizas, quizas” por ser muito vibrante.
Como vê a importância da música na vida da pessoa?
Para mim, a música é tudo. Faz a vida ficar mais alegre, mais interessante, mais leve e
bonita.
Quais são as suas outras preferências culturais?
Teatro, ballet e eventos musicais. Agora mesmo, vim de Porto Alegre à Florianópolis para
prestigiar um grupo de cantores conhecidos que prepararam um lindo show de Natal.

Carinhoso
(Pixinguinha e João de Barro, Braguinha)
Meu coração, não sei por quê
Bate feliz quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim foges de mim
Ah, se tu soubesses
Como sou tão carinhoso
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E o muito, muito que te quero
E como é sincero o meu amor
Eu sei que tu não fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem
Vem sentir o calor dos lábios meus
À procura dos teus
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim então serei feliz
Bem feliz

Peça o seu exemplar
A cantora oferece o CD, gratuitamente, aos leitores do Conape Notícias. Os
interessados podem enviar pedidos para conape@conape.org.br ou Helen,
via email lindenhelenm@gmail.com
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Curtas

José Moutinho (jornalista)

ACT 2017: Federações de petroleiros querem que a Petrobrás melhore sua proposta

Congresso é reprovado por 60% dos brasileiros
A rejeição ao trabalho do Congresso Nacional atingiu o seu maior nú
mero na história recente. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 6
de dezembro, 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o de
sempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores. Já a apro
vação desceu a apenas 5%, também o pior número já registrado.
O levantamento foi realizado nos dias 29 e 30 de novembro, pouco de
pois de um mês da votação da Câmara dos Deputados que barrou a tra
mitação da segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer.
Os números oscilaram dois pontos percentuais em relação à já reprova
ção recorde do Congresso apontada nos dois últimos levantamentos do
instituto, em dezembro de 2016 e abril de 2017 –58% de rejeição e 7%
de aprovação–, ficando no limite da margem de erro.
Ajuste fiscal
Para pensar: "O livro de Mark Blyth, recémlançado no País, mostra que
a austeridade não passa de um programa de distribuição de renda e ri
queza ao contrário.A editora Autonomia Literária marca um gol de placa
ao lançar a edição brasileira do consagrado livro “Austeridade: a história
de uma ideia perigosa”, de Mark Blyth. A austeridade é marca registrada
da crise econômica brasileira e prérequisito para se entender o sentido
dos sacrifícios impostos à população brasileira: a precarização dos servi
ços públicos, a redução das transferências sociais, os milhões de novos
desempregados etc". (Pedro Rossi  Professor da Unicamp)
INSS anuncia a Tabela de Pagamento 2018
Os segurados podem consultar as datas dos depósitos dos benefícios, que
serão pagos a partir do dia 25 de janeiro de 2018.
O Ministério da Previdência informa, ainda, que os beneficiários quem ga
nham até um salário vão receber seu pagamento entre os cinco últimos dias
úteis do mês da competência e os cinco primeiros do mês seguinte.
Quem recebe acima de um saláriomínimo vai ter o pagamento depositado
nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último
número do seu cartão de benefício, excluindose o dígito.
Confira no conape.org.br a tabela e baixe no seu computador.

(FUP, FNP, Yahoo Notícias, Carta Capital, IHU OnLine, Senado Federal)
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As bases sindicais da FNP e FUP fizeram assembleias, exigem que a petroleira apre
sente nova proposta, que não resulte em retirada de direitos.
Em 28 de novembro, em reunião com os dirigentes da FNP, a Petrobrás
se comprometeu a prorrogar o ACT em vigor até 31 de dezembro. Este
compromisso significa que a empresa atendeu a uma reivindicação dos pe
troleiros há dias.
Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte (negociações do ACT
2017), pois ainda há questões quanto a retirada de direitos, reflexo da re
cente Reforma Trabalhista do governo Temer. O diretor da FNP, Adaedson
Costa disse: “A gente sabe o objetivo da direção da empresa... tem política
envolvida”. Costa disse que a empresa teve bom senso ao prorrogar o ACT
em vigor, masque a federação de petroleiros exige que a petroleira apre
sente o mais rápido possível nova proposta.
Confira mais informações detalhadas no portal conape.org.br

FRASES
Todo cuidado…
“Para aprovar a reforma da Previdência, o governo vai tentar mudar o
clima de “já perdeu” que se instalou no Congresso e começar a espalhar
que tem os votos suficientes para aprovála” – Coluna do Estadão – O
Estado de S. Paulo, 06122017.
…é pouco
“A mudança de discurso é necessária para evitar o risco de perder vo
tos até entre os que já decidiram a favor da reforma e podem se ver ten
tados a recuar uma vez que ela pode ser engavetada” – Coluna do
Estadão – O Estado de S. Paulo, 06122017.

Pior Congresso
“O Congresso nunca foi tão detestado. Seis entre dez brasileiros repro
vam os parlamentares que deveriam representálos. E' a pior marca des
de que o Datafolha começou a medir a avaliação de deputados e
senadores. Com as exceções de praxe, eles fizeram por merecer” – Ber
nardo Mello Franco, jornalista – Folha de S. Paulo, 06122017.
Radicais
“A pesquisa permite uma leitura otimista: com tanta gente insatisfeita, é
possível que haja maior renovação nas urnas em 2018. Por outro lado, o
clima de repulsa à política pode fortalecer candidatos autoritários, que
vociferam ideias radicais para ganhar votos. A história mostra que pior
que um Congresso ruim é não ter Congresso algum” – Bernardo Mello
Franco, jornalista – Folha de S. Paulo, 06122017.
Desigualdade
“O Brasil é tão desigual que a maioria da população não consegue per
ceber a real dimensão dessa desigualdade, desconhecendo o seu lugar
de fato na pirâmide social” – Katia Maia, socióloga, é diretoraexecutiva
da Oxfam Brasil e Oded Grajew, presidente do Conselho Deliberativo da
Oxfam Brasil e presidente emérito do Instituto Ethos e idealizador do Fó
rum Social Mundial – Folha de S. Paulo, 06122017.
Desigualdade 2
“Quando a sociedade não consegue se localizar na pirâmide social e
percebêla na sua completa e triste perversidade, a luta contra as desi
gualdades perde força” – Katia Maia, socióloga.
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MULHER em 3x4

Márcia da Silva Guimarães (diretora da Conape)

Lei Maria da Penha: uma história de violência
A Lei 11.340/06, conhecida com Lei Maria da Penha, ganhou este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que por vinte
anos lutou para ver seu agressor preso. Uma lei relativamente nova, que merece ser mais conhecida e divulgada.
Fernando Frazão/Agência Brasil

M

aria da Penha é biofarmacêutica
cearense, e foi casada com o
professor universitário Marco Antonio
Herredia Viveros. Em 1983 ela sofreu
a primeira tentativa de assassinato,
quando levou um tiro nas costas en
quanto dormia. Viveros foi encontra
do na cozinha, gritando por socorro,
alegando que tinham sido atacados
por assaltantes. Desta primeira tenta
tiva, Maria da Penha saiu paraplégica
A segunda tentativa de homicídio
aconteceu meses depois, quando Vi
veros empurrou Maria da Penha da
cadeira de rodas e tentou eletrocutá
la no chuveiro.
Apesar da investigação ter começa
do em junho do mesmo ano, a de
núncia só foi apresentada ao
Ministério Público Estadual em se
tembro do ano seguinte e o primeiro
julgamento só aconteceu 8 anos
após os crimes. Em 1991, os advoga
dos de Viveros conseguiram anular o
julgamento. Já em 1996, Viveros foi
julgado culpado e condenado há dez
anos de reclusão mas conseguiu re
correr.

Mesmo após 15 anos de luta e
pressões internacionais, a justiça
brasileira ainda não havia dado deci
são ao caso, nem justificativa para a
demora. Com a ajuda de ONGs, Ma
ria da Penha conseguiu enviar o caso
para a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (OEA), que, pela
primeira vez, acatou uma denúncia
de violência doméstica. Viveiro só foi
preso em 2002, para cumprir apenas
dois anos de prisão.
O processo da OEA também con
denou o Brasil por negligência e
omissão em relação à violência do
méstica. Uma das punições foi a re
comendações para que fosse criada
uma legislação adequada a esse tipo
de violência. E esta foi a sementinha
para a criação da lei. Um conjunto de
entidades então reuniuse para defi
nir um anteprojeto de lei definindo
formas de violência doméstica e fa
miliar contra as mulheres e estabele
cendo mecanismos para prevenir e
reduzir este tipo de violência, como
também prestar assistência às víti
mas.

Em setembro de 2006 a lei
11.340/06 finalmente entra em vigor,
fazendo com que a violência contra a
mulher deixe de ser tratada com um
crime de menos potencial ofensivo. A
lei também acaba com as penas pa

gas em cestas básicas ou multas,
além de englobar, além da violência
física e sexual, também a violência
psicológica, a violência patrimonial e
o assédio moral.

Entenda o que mudou na Lei Maria da Penha
Texto da lei ganhou novos itens relacionados ao atendimento a mulheres em situação de
violência, que deverá ser feito, de preferência, por profissionais mulheres.
Confira, abaixo, o que mudou na Lei
Maria da Penha e o que cada uma
dessas alterações representa no com
bate e na repressão à violência domés
tica e na proteção das vítimas.
1. Um dos direitos garantidos às mu
lheres em situação de violência domés
tica e familiar é passar por atendimento
policial e pericial especializado, ininter
rupto e prestado preferencialmente por
servidoras mulheres. “Há vítimas que
se sentem mais à vontade com profis
sionais mulheres e, se ela expressar is
so,
vamos
disponibilizar
uma
profissional do sexo feminino para aten
dêla”, explica Sandra Melo, delegada
da Delegacia Especial de Atendimento
à Mulher do Distrito Federal (Deam/
DF).

2. Os questionamentos e interroga
ções no ato do atendimento devem
prezar pelas integridades física, psíqui
ca e emocional da depoente. A mulher,
seus familiares e testemunhas devem
ter garantia de que não terão contato
direto com investigados ou suspeitos e
pessoas relacionadas a eles.
3. A mulher em situação de violência
não deve ser revitimizada ao prestar
depoimentos. Isso significa que devem
ser evitados questionamentos sucessi
vos sobre o mesmo fato nos âmbitos
criminal, cível e administrativo. Da mes
ma forma, devemse evitar questiona
mentos sobre a vida privada.
4. A escuta e o interrogatório devem
ser feitos em locais com equipamentos
próprios e adequados à idade da mu

lher e à gravidade da violência. De
acordo com a delegada Sandra Melo,
isso se aplica a algumas peculiaridade
do atendimento, por exemplo, de pes
soas menores de idade. “O local sem
pre deve ser reservado, para preservar
a identidade e a intimidade da vítima”,
diz.
5. Profissionais especializados em vi
olência doméstica devem intermediar
as escutas e os depoimentos, quando
necessário.
vezes, a mulher está
com um bloqueio emocional. Aqui na
Deam, por exemplo, assinamos um
termo de cooperação com universida
des e, nesses casos, pedimos ajuda de
profissionais da psicologia ou da área
jurídica para fazer essa escuta”, relata
a delegada.

6. Os depoimentos prestados devem
ser registrados em meio eletrônico ou
magnético. A degravação, isso é, a
transcrição do áudio e a mídia conten
do o registro deve integrar o inquérito.
“Essa medida é importante para que a
vítima não tenha de repetir o mesmo
depoimento em outras fases do pro
cesso”, explica Sandra.
7. A formulação de políticas e planos
de atendimento à mulher em situação
de violência doméstica e familiar darão
prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à
criação de Delegacias Especializadas
de Atendimento à Mulher (Deams), de
Núcleos Investigativos de Feminicídio e
de equipes especializadas para o aten
dimento e a investigação das violências
graves contra a mulher.

Fonte: Governo do Brasil, com informações da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Diário Oficial da União e do Planalto.Publicado em 9 de novembro de 2017.
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Giro pelo mundo
Queda do petróleo nos EUA
No início de dezembro, notícias deram
conta de que os contratos futuros do petró
leo nos Estados Unidos caíram em função
de preocupações com o aumento das ativi
dades deste setor naquele país. Segundo a
Baker Hughes o número de poços e plata
formas em execução nos EUA avançaran
para 749. O Federal Reserve (FED, o banco
central estadunidense) expressou preocu
pação com o aumento da produção de pe
tróleo. Por seu turno a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep)
decidiu estender o acordo de corte de pro
dução para impulsionar os preços dos con
tratos.
Protestos contra a produção de petróleo
Os portugueses estão empenhados em di
versas manifestações contra a exploração e
produção de petróleo e gás em Portugal.
Está marcado para 21 de dezembro ato em
frente à Assembleia da República, que tem
como mote: "Nem um furo, nem agora, nem
no futuro". Esta manifestação é organizada
pela Associação de Surf e Atividades Marí
timas do Algarve (ASMAA), que defende o
cancelamento imediato de todos os contra
tos de concessão para exploração de áreas
de petróleo e gás. Defende, ainda, que seja
banida do país a tecnologia de fraturação
hidráulica (fracking) para extrair gás do sub
solo português.
Aumento no preço do gás de cozinha
Dese junho de 2017, o preço do botijão de
gás de cozinha (GLP) teve alta total de
68%. A Petrobrás reajustou os preços do
GLP em 8,9%, a partir do início de dezem
bro. A estatal explicou que o aumento se
guiu a alta dos preços globais do produto,
que por sua vez foram influenciados pelos
preços do petróleo tipo Brent, que está em
torno dos US$ 60 o barril.
Lava Jato devolve R$ 600 mi à Petrobras
O Ministério Público Federal do Paraná
anunciou que em 7 de dezembro devolverá
R$ 600 milhões à Petrobrás, resgatados por
meio das delações premiadas, bem como
acordo de leniência pactuados na Operação
Lava Jato. “Será a maior quantia já devolvi
da em uma investigação criminal no País”,
disse a Procuradoria. Esta é a quarta devo
lução à Petrobrás pela Lava Jato. Em no
vembro de 2016, foram devolvidos R$ 204,2
milhões de recursos desviados pelos es
quemas de corrupção na empresa. O total
de três transferência é de R$ 500 milhões.
(Com Isto É Dinheiro, Expresso  Portugal, Extra,
Exame)

Comunicação

Morre aos 92 anos, Edward S. Herman, coautor da
obra “A Manipulação do Público”
democraticunderground.com

Ed Herman, como foi carinhosamente chamado pelos
admiradores, em parceria com o linguista Noam
Chomsky, publicou o livro “A Manipulação do Público”.

F

aleceu, em 11 de novembro, aos 92 anos, o
professor emérito de Finanças da Wharton
School, Edward S. Herman, que escreveu com o
pensador e linguista Noam Chomsky, professor
do Massachsetts Institute of Technology, a obra
“A Manipulação do Público: política e poder
econômico no uso da mídia”.
Esta consagrada publicação é obrigatória aos
estudiosos de jornalismo, bem como para o pú
blico leitor, crítico da influência (ou fabricação de
consensos) do atual sistema políticoeconômico
nos meios de comunicação de massa, em espe
cial sobre a influência dos meios de comunica
ções hegemônicos aliados aos financistas e
militares nos Estados Unidos.
A obra foi publicada originalmente em inglês,
em 1988, sob o título "Manufacturing Consent:
The Political Economy of the Mass Media". Na
edição em português (2003), a obra apresenta
diversas atualizações, em especial quanto a
análise da cobertura midiática nos eventos relati
vos ao acordo Nafta (19941995), que levou o
México a uma grave crise econômica que perdu
ra até os dias atuais; as versões da imprensa
quanto aos protestos contra a Organização Mun
dial do Comércio (OMC) e o Fundo Monetário
Mundial (FMI) (19992000); a parcimônia da mí
dia grande em relação aos abusos da indústria
química, entre outros eventos analisados (com
aguda crítica) por esses autores estaduniden
ses.
A Manipulação do Público, que em outros paí
ses de línguas latinas ganhou o título de “Os
Guardiões da Liberdade”, é uma obra obrigatória
para o público leitor, em especial dos que se de
dicam ao jornalismo, seja na academia ou na ati
vidade profissional e intelectual. Assim, o mundo
perde uma brilhante mente contrahegemônica,
que nos deixa muitas outras obras críticas (de
1968 a 2010) ao atual sistema políticoeconômi
co mundial, inclusive escritas com Noam
Chomsky, entre outros coautores.
A agência de notícias estadunidense, Demo
cracy Now!, extraiu uma análise de Herman pre
sente no documentário “The Brainwashing of My
Dad” (A Lavagem Cerebral do Meu Pai), de julho
de 2015: “Os meios de comunicação de massa
são instituições de elite. A propriedade da mídia
está concentrada nas mãos de pessoas muito ri

cas. O sistema de mídia é um conjunto de estru
turas realmente poderosas. A maioria das
pessoas não tem escolha. Não tem uma ampla
gama de opções disponíveis que possam anali
sar e dizer: 'Eu gosto disso ou daquilo'. Portanto,
desde o início você tem um conjunto de opções
limitado e restrito. É um viés que está incorpora
do na estrutura do sistema”.
Jeff Cohen, professor de jornalismo e diretor do
"Park Center for Independent Media" no Ithaca
College, publicou nota em sua página no Face
book, no qual destaca alguns momentos vividos
com Ed Herman, em especial numa viagem à
Bruxelas para proferirem palestra no Parlamento
Europeu sobre o problema do conglomerado de
mídia, em atendimento ao convite dos congres
sistas Verdes. Para Cohen, o economista e jor
nalista Herman foi um dos maiores e mais
amados críticos da mídia hegemônica de todos
os tempos.

A Manipulação do Público, que em outros países de línguas
latinas ganhou o título de “Os Guardiões da Liberdade”, é
uma obra obrigatória para o público leitor, em especial dos
que se dedicam ao jornalismo, seja na academia ou na ativi
dade profissional e intelectual.
(José Moutinho/Blasting News)
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Meio Ambiente

Desmatamento impulsiona as mudanças
climáticas mais do que pensávamos
As consequências nocivas com os desmatamentos por perdurar por séculos, alerta
pesquisadora da Universidade Cornell.

site especializado em Meio Am
O
biente, Futurity, publicou uma re
portagem
sobre
um
estudo
publicado na Universidade Cornell,
em Nova Iorque, no qual é destaca
do que o desmatamento e o uso de
terras florestais para agricultura ou
pastagem, em particular nas regiões
tropicais (acrescentemos a Amazô
nia), contribuem mais para a mudan
ça climática do que se pensava
anteriormente, revela a pesquisa.
O estudo também mostra o quão
significativo esse impacto foi subesti
mado. Mesmo que todas as emis
sões de combustíveis fósseis sejam
eliminadas, se as atuais taxas de
desmatamento tropical se mantive
rem firmes até 2100, ainda haverá
um aumento de 1,5 graus no aqueci
mento global.
"Muita da ênfase da política climáti
ca é a conversão para a energia
sustentável a partir de combustíveis
fósseis", diz Natalie M. Mahowald,
principal autora e diretora de ambi
ente do Centro Atkinson para um Fu
turo Sustentável, da Universidade
Cornell.
Ela disse, ainda, que a mudança
dos combustíveis fósseis para ener
gias renováveis (limpas) é um passo
muito importante a tomar. No entan
to, explicou que "ironicamente, as
partículas liberadas da queima de
combustíveis fósseis – que são se
veramente prejudiciais para a saúde
humana – têm um efeito refrescante
sobre o clima. A remoção dessas
partículas realmente torna mais difícil
atingir as temperaturas mais baixas
estabelecidas no acordo de Paris".
Aquecimento global
Ela disse, ainda, que além de elimi
nar os combustíveis fósseis, as co

munidades científicas e políticas
devem prestar atenção às mudanças
no uso da terra para acabar com o
aquecimento global, já que os efeitos
do desmatamento não são "insignifi
cantes".
Enquanto o dióxido de carbono co
letado por árvores e plantas é libera
do durante o corte e queimação do
desmatamento, outros gases de
efeito estufa – especificamente óxido
nitroso e metano – são liberados de
pois que as terras naturais foram
convertidas em uso agrícola e hu
mano. Os gases compõem o efeito
da capacidade do dióxido de carbo
no de pegar a energia do sol dentro
da atmosfera, contribuindo para o
forçamento radiativo – energia ab
sorvida pela Terra versus energia ir
radiada – e um clima mais quente.
Como resultado, enquanto apenas
20% do aumento do dióxido de car
bono causado pela atividade huma
na se origina do uso do solo e da
mudança da cobertura do solo, essa
proporção de aquecimento do uso
da terra (em comparação com outras
atividades humanas) aumenta para
40%, uma vez que as coemissões
como o óxido nitroso e o metano são
considerados.
"No curto prazo, o uso da terra ten
de a ter o dobro do forçamento radi
ativo como deveria ter obtido do
dióxido de carbono devido às co
emissões, então é duas vezes mais
importante", diz Mahowald.
A descoberta de Mahowald ressoa
com um artigo anterior que publicou
em janeiro, o que mostrou que o car
bono liberado por uma área desma
tada é realmente dobrado ao longo
do tempo porque o potencial futuro
dessa área para funcionar como um

dissipador natural – ou seja, um ha
bitat que pode absorver dióxido de
carbono atmosfera – foi eliminada.
"Normalmente, as pessoas só pen
sam sobre o que está acontecendo
agora quando pensam no orçamento
de carbono", diz Mahowald. "Mas se
você pensa sobre o que acontecerá
ao longo da vida dessa terra, por
muito tempo no futuro, você deve
multiplicar essa conversão de terras
por dois para entender o efeito líqui
do dela".
O impacto deletério por séculos
À medida que a agricultura se ex
pande em áreas tropicais e as pres
sões para transformar a floresta em
terras
agrícolas
aumentam,
Mahowald enfatiza a importância de
usar prazos prolongados para avaliar
o impacto que estas práticas têm so
bre o clima.
"Temos uma boa frase: legado mul
ticentenário das decisões atuais de
uso da terra", diz ela. "Quando pen
samos nas mudanças climáticas,
não podemos parar no final do sécu
lo. As consequências continuam por
mais alguns séculos".
Cabe destacar que na Amazônia o
desmatamento voltou com força to

Wikipedia Media Commons

tal, desde o final de 2016, em parale
lo com tentativas do governo federal
de liberar áreas importantes desta
região para a exploração do agrone
gócio, casos de agressões aos indí
genas, entre outros eventos.
Segundo noticiou o Greenpeace,
em 10 de fevereiro, o desmatamento
da Amazônia aumentou em 29% no
final de 2016 e nos últimos quatro
anos ocorreram três registros de au
mento no desmatamento da região.
O grupo que em defesa do meio am
biente avalia que é preciso que haja
uma intensa fiscalização e proteção
nas florestas.
"Mas parece que não é bem assim
que pensam alguns dos ministros do
governo Temer". O grupo se refere à
tentativa do governo em diminuir
Áreas Protegidas, para que estas se
jam utilizadas pelos grileiros de ter
ras, entre outros interessados em
explorar a região.
O atual sistema dos lucros sobre lu
cros não é compatível com a prote
ção ambiental, o que requer muita
mobilização da população em prol do
Meio Ambiente.
(José Moutinho)

"Muita da ênfase da política climática é a conversão
para a energia sustentável a partir de combustíveis
fósseis". (Natalie M. Mahowald)

Novembro e Dezembro | 2017

Segundo noticiou o Greenpeace, em 10 de fevereiro,
o desmatamento da Amazônia aumentou em 29% no
final de 2016 e nos últimos quatro anos ocorreram
três registros de aumento no desmatamento da
região.

Fontes: futurity.org e greenpeace.org
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Argentina: prisão perpétua para os pilotos dos voos da morte
Balanço do ano 2017
Programado para 11 de dezembro, o Ibase
apresenta análise sobre 2017, os principais
desafios enfrentados e dos que estão virão.
“Mantendo a tradição iniciada por Betinho, fa
remos também a análise de conjuntura para
pensarmos sobre quais os fatores nos trazem
até este momento histórico atual”, disse a con
vocatória. O Conape Notícias se fará presen
te, e na primeira edição de 2018 publicaremos
matéria sobre os resultados deste encontro.
Comissão fará debate sobre preço de re
médios
A Comissão de Assuntos Sociais do Sena
do Federal aprovou o requerimento da sena
dora Ana Amélia para que sejam discutidos
os critérios da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos na definição do
preço desses produtos. A audiência ocorre
rá em 2018. Também foi aprovado pedido de
Waldemir Moka para que a subcomissão de
doenças raras seja prorrogada até janeiro
de 2019.

N

o dia 29 de novembro, em uma histórica
sentença, o Tribunal Oral Federal N. 5, con
denou à prisão perpétua aqueles que tripularam
os aviões Skyvan – que foram os utilizados para
o transporte do Grupo dos 12 da Santa Cruz –,
no voo do dia 14 de dezembro de 1977, e pelo
qual foram condenados os pilotos Mario Daniel
Arru e Alejandro Domingo D’Agostino.
O tribunal reconheceu a existência dos voos da
morte, fechando, desse modo, o círculo de hor
ror que transitaram nossos familiares, fez justiça
a eles e abriu o caminho para continuar com as
investigações que permitam o julgamento e con
denação de todos aqueles que fizeram parte da
estrutura da Armada, que serviu de apoio ao
Grupo de Tarefas para a eliminação física dos
detidos desaparecidos, por meio destes voos.
Esta sentença chega 15 dias antes de se com
pletar os 40 anos daquele sinistro voo.

O círculo de horror que condenou os pilotos
dos voos da morte inicia com o sequestro do
grupo dos 12 da Igreja da Santa Cruz. Cabe
esclarecer que, quando se fala do sequestro do
Grupo da Igreja da Santa Cruz se faz referência
a cinco operações de sequestros realizadas por
grupos de tarefas da Armada: 3 que ocorreram
no dia 8 de dezembro de 1977 e 2 que se
realizaram no dia 10. (Com IHU OnLine)

***

Falecimento: orientações sobre
direitos e procedimentos

N

a ocorrência do falecimento dos nossos entes queridos, o familiar passa por momentos
difíceis de superação pela perda e ainda se depara com situações e obrigações burocrá
ticas a serem resolvidas. Para facilitar tais trâmites, a Conape trás informações para ajudar
aos parentes e amigos mais próximos, nas providências a serem tomadas.

Vitória parcial
O governo federal foi determinado pela
Justiça a parar com as propagandas da Re
forma da Previdência. Com isto, deputados
(preocupados com eleitoral 2018) reforça
ram suas resistência à tal reforma, o que,
até o fechamento desta edição do Conape
Notícias, não houve nenhuma disposição
das autoridades em colocar o tema em vota
ção na Câmara dos Deputados. Neste cli
ma, as centrais sindicais suspenderam nova
greve geral para 5 de dezembro. Depois a
Justiça liberou a propaganda. Assim, a situ
ação das lideranças sindicais ficou comple
xa, com debates entre os favoráveis de
manter o movimento (e mantiveram, algu
mas entidades) e os que preferem a cautela.
E a reforma, prevista para ser votada em 6
de dezembro, não ocorreu. Até agora, vitória
parcial aos contrários à Reforma da Previ
dência.
(Com Ibase, Agência Senado e IHU OnLine)
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Funeral
A Conape mantém convênio com a Santa Casa Card, e em caso de ocorrer o óbito, deverá
ser mantido contato com a funerária através dos telefones: 08002828182 (24 horas) e/ou
(21) 39797731 (de 2ª a 6ª feira, no horário administrativo).
O associado e sua dependente (esposa) deverão possuir a carteira do plano funeral, e se
não as tiver, deverão entrar em contato com a Conape para solicitar a 2ª via.
No caso de cremação, o plano funeral não tem cobertura, mas a Santa Casa Card prestará
toda a assistência necessária, desde que o falecido tenha providenciado (em vida) a docu
mentação que expressa a sua vontade de ser cremado e a despesa ser paga à parte.
Plano Pecúlio Familiar
O valor será pago, pela Conape, aos beneficiários inscritos pelos/as associados/as, em
uma única parcela, após a apresentação da Certidão de Óbito.
Pensão
Após lidar com as questões relativas ao sepultamento, é necessário resolver os assuntos
pertinentes ao Ministério do Planejamento e ao INSS – Pensão Previdenciária. A Conape es
tará à disposição para preparar e encaminhar a documentação para os órgãos competentes.
Assim, é importante que seja mantido contato com a Conape para as devidas orientações e
providências.
Se você associado/a ainda tiver alguma dúvida, ligue para a Conape.
Atenção
Recomendamos, também, que o/a associado/a mantenha a pessoa responsável mais pró
xima informada sobre os seus direitos, para que a mesma possa tomar todas as providênci
as necessárias.
Orientações jurídicas
Na próxima edição do Conape Notícias serão publicadas orientações jurídicas.

www.conape.org.br
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Sumário financeiro  2017

Conape benefícios
Seus dados estão atualizados na
Conape?
Você, associado/a, já parou para pensar se
seus dados estão atualizados na Conape?
Avalie, pois só você e seus familiares pode
rão informar à sua entidade as alterações
ocorridas recentemente (como mudança de
endereço, de telefones, entre outros). E' muito
importante mantêlos atualizados. Assim a Co
nape poderá estabelecer contatos efetivos, in
clusive em casos de urgência.

Assistência Social  2017

Confira no conape.org.br vídeo sobre o saque do PIS/Pasape

Quem partiu?
Com pesar, a Conape comunica o falecimento dos Associados. Te
mos sentimentos de agradecimento, estima e apreço pelos falecidos e
seus familiares. Esperamos que as luzes lançadas por estes bravos
Anistiados iluminem a atual e futura gerações.
Maria Luiza Rebouças (07/05/1939 – † 26/10/DE 2017), que traba
lhou na Refap – Canoas (RS).
Ruy Gama Peixoto (23/01/1936 – † 11/10/2017), que trabalhou na
Serdeste.

Novembro e Dezembro | 2017
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Cuidese bem

“Paciência deve ser a qualidade principal de um cuidador de
idosos, seja ele voluntário, profissional ou da família”
A afirmação é de Anísia Spezia, coordenadora de Cuidadores Voluntários do Portal Terceira Idade, que fala
sobre a importância deste trabalho e conta como tudo começou
Tony Bernstein*
necessário escolher bem um cui

Édador, seja ele voluntário ou pago,

porque um idoso acamado, por ex
emplo, geralmente não reclama do
tratamento. Ele sofre a possível vio
lência em silêncio, principalmente
aquele que sofre do Mal de Alzhei
mer, sem conseguir se queixar”.
A afirmação é de Anísia Spezia (na
foto acima), 69, durante entrevista no
quadro “São Paulo Cidadão” do pro
grama “A Cara do Povo”, da Rádio
Capital 1040 AM.
Durante a reportagem, Anísia fala
sobre as campanhas que o Portal
vem desenvolvendo em seus 12
anos no ar: “Empregue um idoso!”,
“Diga não à violência contra o ido
so!”, “Envelhecer com saúde e pra
zer: um direito de todos!” e conta
como seu tornou coordenadora geral
da campanha de Cuidadores Volun

tário do Portal, que coordena há
mais de 9 anos.
“E' imprescindível ter paciência”
“No caso de contratar um cuidador,
profissional ou voluntário, é necessá
rio obter referências, entrevistálo pa
ra verificar se ele, ou ela, tem perfil
de cuidador, se tem paciência, enfim,
se a pessoa conseguirá mesmo se
dedicar ao idoso”, advertiu Anísia. “E
se quem está cuidando de um idoso
faz parte da família, e não tem paci
ência, recomendo que procure a aju
da de um cuidador”, completou.
O programa “A Cara do Povo” que
vai ao ar, ao vivo, todas as manhãs
de sábado, das 10 às 12 horas, é
apresentado por Andrea Matarazzo e
Luis Ribeiro. Ouça a entrevista com
pleta clicando no vídeo acima.
* Coordenadora Geral do Portal Terceira
Idade, Pedagoga
e Jornalista.

Orientações sobre a doenças Alzheimer (I)
O Portal da Terceira Idade publicou uma série de perguntas sobre o Alzheimer à Dra. Eva Bettine, vicePresi
dente da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG), Gerontóloga pela Universidade de São Paulo (USP).
Quando eu devo suspeitar que
eu estou ou que meu familiar está
com DA?
Bom, é fato que as falhas de me
mória recente são um importante in
dício da doença, mas existem outras
atitudes que também podem ser re
lacionados com o início da demên
cia. Por exemplo: mudança de
comportamento e de humor, agressi
vidade e perda de noção de localiza
ção espacial ou temporal. Ou seja, a
pessoa confunde os dias da sema

na, os períodos do dia, não lembran
do se tomou o remédio da manhã,
ou mesmo não consegue se locali
zar estando num caminho conheci
do.
Estas pequenas mudanças, no iní
cio, são notadas apenas pela própria
pessoa, por isto, a importância de
nós mesmos prestarmos atenção a
esses sinais.
Porém, logo a situação começa a fi
car perceptível para os outros, princi
palmente para o marido ou a esposa

e, muitas vezes, a família faz piada
com alguns comportamentos da
pessoa sem perceber o que de fato
está acontecendo e isto lhe causa
muita angústia.
Veio o diagnóstico... conto ou
não conto para o meu familiar que
ele está com DA?
Em geral, quem fica sabendo do di
agnóstico é um familiar e não a pró
pria pessoa. Mas, antes, convém
explicar que o diagnóstico atualmen

te já é mais preciso, mas não é ape
nas o exame de neuroimagem que é
solicitado, há, também, uma bateria
de exames clínicos e principalmente
um levantamento com a própria pes
soa que, depois, é complementado
com quem convive com ela, pois é
comum a pessoa tentar mascarar a
real situação numa entrevista, princi
palmente se possui um grau de es
colaridade alto, daí a importância de
checar informações do ponto de vis
ta de quem convive com ela.

Confira essas orientações completas em conape.org.br | Publicaremos, também, nas próximas edições do Conape Notícias novas dicas sobre Alzheimer. | Fonte: http://www.portalterceiraidade.com.br

Não deixe de fazer o seu Recadastramento!
Todos os servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos, devem fazer
seu recadastramento. É uma determinação do Ministério do Planejamento.
Não percam o prazo, nem os benefícios!

Faça seu recadastramento no mês do seu aniversário.
10

www.conape.org.br

conape notícias

Parabéns aos aniversariantes do bimestre !

Espaço poético

Prezados(as) Associados(as) aniversariantes, a Conape deseja muita
saúde, paz e alegria, extensivo aos seus familiares.

Viagem

Novembro
01/11 – Maria José Duarte Barbosa
02/11 – Paulo Roberto Almeida Abreu
03/11 – Manoelina Maria de Rezende Quaglio
03/11 – Emilia Paulo de Araújo
07/11 – Newton de Almeida Menezes
09/11 – Carlos Olímpio de Almeida Alves
10/11 – Mauro da Cunha
10/11 – Lucia Saraiva Johnstone da Silva
11/11 – Leane Magalhães Soares Pinto
12/11 – Gilka Maria Klier Brondi
14/11 – Dinarco Reis Filho
14/11 – Floriano Fidélis de Souza Soares
15/11 – Gesilda Wanderley Parola
16/11 – Anita Alicia Saavedra Omiste

16/11 – Claudia Simone de Campos
17/11 – Ilse Engel Gutterres
18/11 – Antônio Felix da Silva
18/11 – Wilma do Nascimento Ferreira
19/11 – Adib Augusto de Oliveira
20/11 – Clovis Amaral Oliveira
21/11 – Fátima Regina Motta Mauá
21/11 – Luzinete Barbosa Nascimento
23/11 – Vera Beatriz De Oliveira
28/11 – Raymundo Theodoro Carvalho de Oliveira
28/11 – Irenilde Lopes Delvalle dos Santos
30/11 – Elba Fritoli Rattes

Dezembro
01/12 – Leonardo Ferreira da Silva
02/12 – Lindalva de Oliveira Cravo
03/12 – Iolanda da Silva Oliveira
05/12 – Cleonice dos Santos Moura
05/12 – Carla Baptista de Souza
07/12 – Neusa Voltolini
08/12 – Maria da Conceição Pinto Pereira
09/12 – João da Silveira Filho
11/12 – Magnolia Figueiredo Braga
12/12 – Iris Aparecida Marques
12/12 – Marly de Oliveira E Silva
12/12 – Nilcéia Vieira dos Santos Costa
13/12 – Dula Maria Bento de Lima
15/12 – Laura Gonçalves de Melo
16/12 – Ana De Almendra Freitas do Egito
16/12 – Ivanir Marchiori da Silva
17/12 – João Arivaldo Nunes Rocha
17/12 – Vera Lucia Granja da Silva

18/12 – Luzia Schmitd Carvalho
18/12 – Ruth Lemos de Oliveira
20/12 – Armando Antunes
20/12 – João Wilson Sgreva
21/12 – Ariozinho Furtado
21/12 – Honorio Ananiades
22/12 – Rosaira Clemente Frutuoso
22/12 – Rosemir da Cunha Gonçalves
23/12 – Sueli Ramos de Albuquerque
25/12 – Antônio Gomes Trigueiros
25/12 – Libe Ruchl Kaufman
25/12 – Maria Da Penha da Silva Gonçalves
28/12 – Jacira Sassim Matos
29/12 – Walter Soares dos Reis
29/12 – Zilda Belém Favacho
29/12 – Dalma Ortiz Cunha de Farias
30/12 – João Moraes

Hoje é domingo, fostes pescar! Lá
em Paquetá
Bato palmas, aproveite o silêncio e
a brisa do mar…
Tu mereces as delícias, pois tua
alma precisa se acalmar,
Tomara Deus que encontres por lá,
saudades de mim, até voltar…
No balanço da barca, vagueia, o
teu olhar, estou só, sei lá?
Te aguardo confiante, pois só
festes restaurar tuas forças.
Teu sorriso, este modo lindo de
caminhar, gingar e me provocar
Foi assim que perdido fiquei, tuas
malícias, que me faz até charar.
Obrigado Senhor, por ter
encaminhado ela para me alegrar,
Sei que a fonte do nosso amor,
abençoado por te trazer,
Saúde, paz, alegria, beijos, trejeitos
de invejar…
Aqueles que conhecem a luz
amorosa e terna do teu olhar.
(Celso Ribeiro)

Adicione a Conape no seu
WhatsApp: (21) 997029057

Urgências
(21) 988680959
(21) 25950385

0800 095 9249
(21) 22622945  22629249
(21) 22629276  25336071

Contem com os funcionários da Conape!

Clipart: GDJ.

Prezados/as Associados/as,

Novembro e Dezembro | 2017

Os funcionários da Conape têm muita alegria e prazer em ajudálos/as a sanar dúvi
das, na apresentação de soluções, bem como em resolver demandas que (por algum
motivo) fogem ao alcance de uma parcela dos/as integrantes do nosso quadro de As
sociados/as.
Entretanto, em alguns casos, encontramos dificuldades (alheia a nós) que nos impe
de de resolver algumas demandas solicitadas. Rogamos pela compreensão de todos/
as, pois tais dificuldades são iguais as encontradas pelos/as Conapeanos/as. Ou se
ja, dependemos de órgãos públicos, entre outras instituições, para resolver algumas
questões.
Contem com os funcionários da Conape, que estão sempre dispostos a ajudálos/as!
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Sudoku
sol.eti.br
Acesso: 30/12/2017.

Para resolver o jogo complete cada grupo de nove quadrados preenchendo os espaços vazios
com os nove números diferentes (já inseridos no esquema), de modo que eles não se repitam na
mesma linha, nem na mesma coluna, nem em cada grupo de nove quadrados.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.

Expediente
Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás | Desde 1979, em defesa dos petroleiros anistiados
Presidente: Abelardo Rosa Santos
1º VicePresidente: Antonio Carlos Klaes Fontes | 2º VicePresidente: Wilson Souza de Carvalho | 3º VicePresidente: Ina Soares Lutterbach
Diretores: Idinéa Nicacio da Silva | Márcia da Silva Guimarães | Newton de Almeida Menezes
Suplentes: Antonio Luiz Olivieri Pereira | Marly Gomes de Andrade | Xerxes Affonso Campos
ConselhoFiscal: Aquiles Ferrari | Carlos Olimpio de Almeida Alves | Francisco Silva Canavarro (in memorian)
Suplentes: Luiz Carlos Natal | Francisco Soriano de Souza Nunes
As opiniões emitidas nos artigos são de
inteira reponsabilidade de seus autores,
Redação, edição e diagramação: José Carlos Moutinho (jornalista | Mtb 24460 RJ).
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 eletrônico: conape@conape.org.br | www.conape.org.br
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