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"Um grama de ação vale uma tonelada de teoria". (Friedrich Engels  18201895)

A avaliação é do presidente daConape Abelardo Rosa Santos,um dos primeiros brasileiros atingidos pela Ditadura Militar. Em 3de abril de 1964, ele, a exemplode outros petroleiros que fundaram a Conape, foi preso e demitido da Petrobrás por pensardiferente do regime que se instalava pela violência.Abelardo se diz esperançoso dea comissão contribuir para futuros avanços políticos no país,mobilizando a sociedade brasileira, como já tem acontecido coma criação de comissões da verdade no âmbito dos legislativosestaduais, inclusive por entidades de trabalhadores.

Ele destacou uma série de limitações da comissão, em funçãodo Brasil ainda ser um país conservador. A Lei de Anistia impedea punição aos torturadores e outros que infringiram os direitoshumanos; o atraso da instalaçãoda comissão; a extensão dotempo a ser pesquisado (1946 a1988), no curto prazo (doisanos); e de não haver nenhumhistoriador, somente advogados,um sociólogo e uma psicanalista.O conservadorismo brasileiroatrasa muitos processos sócio
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Expresidentesprestigiaram a cerimônia

Foto: Blog do Planalto.

Desde 2007, os petroleiros doSistema Petrobrás estão sob pressão na esfera federal: o processode anistia está muitíssimo lento naComissão de Anistia (Ministério daJustiça) e o Governo Federal estáreduzindo os valores das anistias.Diversos trabalhadores (em suatotalidade) foram anistiados peloGoverno Federal, mas os petroleiros continuam sendo prejudicadospela crença de que o salário pagopela Petrobrás é incompatível como nível de renda brasileiro. A Uniãonão pode esquecer as agruras sofridas pelos que foram violentamente retirados de seus postos detrabalho pelo regime ditatorial instalado em 1964.Frente a este cenário adverso, aConape participou de diálogos comentidades jurídicas, como OAB(Ordem dos Advogados do Brasil),para mover ações que garantam acorreta aplicação da lei.Estabelecemos, também, diálogos com a Advogacia Geral daUnião (AGU), onde tivemos umarecepção bastante amistosa. Osanistiados foram recebidos peloadjunto da AGU. Reivindicamosgestões junto ao Executivo e aoLegislativo, mas a AGU sustentounão poder ajudar por razões legais.Mas ficaram os sinais de esperança em face do envolvimento daComissão dos Direitos Humanosda Câmara dos Deputados.A Conape continuará buscandoalternativas em favor dos petroleiros anistiados e não anistiados.

Sinais de esperança
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Vlado vai gostar

Newton Menezes *
A Terra vista do Céu

Para os colegas de redação —fui um deles, durante dois anos,na revista "Visão" — VladimirHerzog era companheiro de trabalho amável e tímido. Um discreto homem de esquerda, comose dizia na época, ou um comunista safado — a definição dependia de onde era ouvida:numa redação ou num quartel.Em 1975, quando o regime militar começava a viver seus últimos momentos e ninguém sabia— fosse nos quartéis ou nas ruas — Vlado foi preso pelas autoridades militares de São Paulo elevado para o DOICodi. Morreupoucos dias depois, enforcadona grade de uma janela de suacela. Para as autoridades militares, ele se suicidara. Para quemo conhecia e falava sério, foraassassinado.Podese dizer que a discussãoa respeito é acadêmica ou quase

isso: a autoridade que prende éresponsável pela vida do cidadãopreso, numa democracia ou numregime de exceção. A única diferença é que, no primeiro caso, oscarcereiros têm de prestar contas; no segundo, pouco se importam com o que pode pensar aopinião pública.Há outra diferença: quando oscidadãos têm liberdade de pensar e agir, a sua vontade costuma prevalecer. E sua memórianão é curta. Assim se explicaque, quase 40 anos depois, amorte de Vlado será oficialmenteinvestigada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanosda OEA. O objetivo é apurar sehouve omissão das autoridadesbrasileiras, por não punir os responsáveis pela tortura e a mortedo jornalista.Talvez seja uma iniciativa poucomais do que simbólica. No anopassado, o tribunal da OEA con

denou o Brasil pelamorte de 62 integrantes da Guerrilha do Araguaia,nos anos 70 — e acondenação existeapenas no papel.A nova iniciativadificilmente terádestino diferente. Aditadura militar foisubstituída por um regime democrático, mas vamos continuar falando sério: onde serãoencontrados as autoridades queforam omissas e os torturadoresque se beneficiaram com aomissão? Ou seja, em qual cemitério estão?Seja como for, antes isso doque nada disso. Onde estiver, oVlado, a quem não faltava sensode humor, vai dar uma boa risada.
* O Globo  03/04/2012.
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* Conselheiro da Conape

Luiz Garcia *

Uma exposição instalada naPraça Floriano, Cinelândia, comemora 20 anos de denúncia."A Terra vista do Céu", de YannArthusBertrand, retrata o planeta desde a Eco92 até aRio+20.Patrocinada pela Embaixadada França no Brasil, Ministérioda Cultura, Prefeitura do Rio deJaneiro e o BNDES. Cerca de140 fotos gigantes (1,20 por1,80 metros) ao ar livre e comos sinais alarmantes da mudança da Terra, o homem e asmarcas da beleza transformada, o ambiente quase sempreagredido.A Mata Atlântica quando descoberta cobria 98% do territórioFluminense e hoje chega apenas a 17%.Mas um fato me chamou atenção: o Mar de Aral. Há 50 anos,durante uma estada no Gazaquistão, consegui num sobrevoo admirar a sua paisagem.Depois de construção de umabarragem na região, barco que

antes servia à pesca, agorainexistente, permanece encalhado. O mar desaparecendo,suas margens reduzidas e umleito lamacento.E há também Chernobyl, umretrato de extrema desolação:uma cidade toda abandonadadevido à irradiação de uma usina nuclear, que explodiu. NoJapão, o tsunami e suas consequências provocou a revisãodos novos projetos de energianuclear, até o seu total abandono e a substituição por outrasalternativas (sem ser fóssil).Participar, lutar pela preservação do planeta é um dever detodos. Ainda é tempo de impedir o desastre, a catástrofe. Porum desenvolvimento sustentável é o lema da Rio+20 que aíestá.
Em tempo:
1. Parece que foi ontem omeio século transcorrido: a Palma de Ouro em Cannes, o nos

so primeiro e considerado"Oscar". Anselmo Duarte, o galã, travestido de diretor. DiasGomes, o autor, aceita meioduvidoso o desafio do teatro aofilme. Glória Menezes, a atriz,mulher do devoto Zé do Burro,o surpreendente Leonardo Vilar. "O Pagador de Promessas"é ainda um filme atual. E comodiz Artur Xexéo o precursor dochamado Cinema Novo.2. De Silvio Santos, após apeça "Tim Maia" interpretadapelo seu neto Tiago Abravanel:"mas ele é bom mesmo, ele émuito bom!"3. Com 3368 jogos irradiadospela Globo, José Carlos Araújo(72 anos de idade) deixa aemissora pelo Bradesco SportsFM quem virou o próprio futeboldo Rio (Veja).4. "Seja a mudança que vocêquer ver no Mundo"  do notável Mahatma Gandhi.
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(continuação da pág. 1)
"Louvese a coragem da presidente Dilma em enfrentar essa questão"
políticos. Abelardo lembrou quefomos os últimos a libertar os escravos, nossa Independência foinegociada com a Inglaterra, fomos um dos últimos da AméricaLatina a proclamar a República."Essa Comissão da Verdade demorou, tinha que ter surgido noperíodo da Constituinte de 1988",reforçou."A Comissão da Verdade é umpasso importantíssimo, mas semelhantemente às ComissõesParlamentares de Inquérito, nóssabemos como começa mas nãocomo termina. A esperança é queela dê margem para futuras decisões", avaliou Abelardo.Ele pontificou a demora (seismeses) da presidente DilmaRousseff para indicar os setemembros da comissão e subli

nhou que o normal seria a presidente reunir os nomes no mesmolapso de tempo que a lei de criação da comissão tramitava noCongresso.Abelardo acredita que esse trabalho, embora seja importante,não virará a página e não completará a verdade histórica: oporquê do golpe? Quem o financiou? Como ele foi montado?Quem dirigia? Qual a influênciaestrangeira? Nenhuma dessasperguntas a comissão responderá". "Será uma comissão deinquérito, mas sem o direito depunir. Mas esperamos ver seusdesdobramentos no futuro, isso étípico do Brasil". Sublinhou que ascoisas no Brasil só acontecemcom mobilização popular. A Comissão da Verdade surgiu a partir

da mobilização referente à questão dos mortos, desaparecidos edos torturadores.Apesar das reservas, Abelardolouvou a presidente Dilma peladecisão. "Louvese a coragemda presidente Dilma, pois nemFernando Henrique, e nem Lulativeram a coragem de enfrentaressa questão".O presidente da Conape citou,ainda, a sua experiência com aanistia. Um processo muitíssimodemorado, começou em 1964 efoi concluído em 2002. Ou seja, aformalização legal levou 38 anospara se efetivar. Ainda há váriosprocessos a serem solucionadosna Comissão de Anistia (Ministério da Justiça). "Tudo isto provaque a sociedade brasileira aindaé muito conservadora", disse.

Expresidentes prestigiam a instalação da Comissão da Verdade
A presidente Dilma Rousseffempossou, na manhã de 16/5,os sete componentes da Comissão da Verdade. A cerimônia realizouse no Palácio do Planaltoe contou com as presenças dosexpresidentes Lula, FHC, Sarney e Collor.A comissão terá dois anos paraapurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e1988, mas não terá poder de

punição.Em seu discurso, Dilma afirmou que o Brasil e as novas gerações merecem a verdade.Sublinhou, ainda, que a comissão não será pautada pelo revanchismo e pelo ódio.“O Brasil merece a verdade, asnovas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem averdade factual aqueles queperderam amigos e parentes e

que continuam sofrendo comose eles morressem de novo esempre a cada dia(…) É comose disséssemos que, se existemfilhos sem pais, se existem paissem túmulo, se existem túmulossem corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir uma históriasem voz. E quem dá voz à história são os homens e mulhereslivres que não têm medo de escrevêla”.
Dilma: "A ignorância não pacifica, muito pelo contrário mantém mágoas e rancores. Adesinformação não ajuda apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e amentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil e as novas gerações merecem averdade. Merecem a verdade aqueles que perderam amigos e parentes como se elesmorressem de novo sempre, a cada dia."

A presidente Dilma afirmouque os sete integrantes da Comissão da Verdade foram escolhidos pela competência e pelacapacidade de entender a dimensão do trabalho que vãoexecutar.“Ao convidar os sete brasileiros que aqui estão que integrarão a Comissão da Verdade,não fui movida por critérios pessoais ou por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de

cidadãos e cidadãs de reconhecida competência, sensatos eponderados, preocupados coma justiça e o equilíbrio, e acimade tudo, capazes de entender adimensão do trabalho que vãoexecutar”, destacou a presidente. Disse ainda que o objetivo éconhecer a história do Brasil(período 19461985), "em suaplenitude, sem ocultamentos,sem camuflagens, sem vetos esem proibições". •

Os sete integrantes• Cláudio Lemos Fonteles, exprocuradorgeral da República;
• Gilson Langaro Dipp, ministrodo Superior Tribunal de Justiça;
• José Carlos Dias, exministroda Justiça;• José Paulo Cavalcante Filho,jurista;• Maria Rita Kehl, psicanalista;• Paulo Sérgio de Moraes
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Curtas

Direitos Humanos

Maior rigor pela Petrobrás
A Petrobrás anunciou, em 22/5, que vai priorizarainda mais os investimentos em exploração e produção de petróleo, além de tornar mais rigorosasas metas e o seu acompanhamento . As novasmetas constarão no Plano de Negócios 2012/16que está sendo elaborado. No plano em vigor,57% dos investimentos totais de US$ 224,7 bilhões foram para a exploração e produção.
Petrobrás lucra mais de R$ 9 bilhões
Em 15/5, a Petrobrás apresentou seus resultadosfinanceiros e operacionais do 1º trimestre de 2012.O lucro líquido do trimestre aumentou 82% na comparação com o 4º trimestre/2011 e foi 16% menorna comparação com o mesmo período de 2011. Ageração operacional de caixa atingiu R$ 16 bilhões521 milhões, 18% superior ao último trimestre de2011.
Escassez de petróleo e mudanças globais
Em artigo publicado na Gazeta Russa, o cientista Serguêi Griniáev sustentou que as reservasde petróleo estão prestes a se esgotar, enquanto as fontes de energia alternativas como biocombustível, energia eólica, entre outras, aindanão são viáveis para uso em escala industrial.Ele avalia que o gás natural russo, por exemplo,é um forte candidato a sucessor do petróleo, oque promete desafiar o poderio norteamericanono setor de fontes de energia.

América do Sul e a revolução tecnológica
O expresidente do BNDES Carlos Lessa, disse,em seção no Senado, que o Brasil e a América doSul estão em vantagem com relação ao restantedo mundo por não precisarem de uma nova formade geração de energia para terem uma revoluçãotecnológica. Além de disporem de energia suficiente, têm vantagens territorial e econômica que ospaíses desenvolvidos não têm.
Exportações de petróleo caem 34,7%
Em maio, as exportações de petróleo do Brasil somaram 2,30 milhões de toneladas, volume 34,7%menor que o total exportado no mesmo período de2011, quando atingiram 3,53 milhões de toneladas.Em abril houve queda de 18,6%, segundo dados daSecretaria de Comércio Exterior, divulgados em 1ºde maio. Em maio, a receita com exportações caiupara US$ 1,77 bilhão, contra US$ 2,68 bi de 2011.
Não, “Cabo Anselmo”
A Comissão de Anistia do Ministério da Justiçavotou no dia 22/5, por unanimidade, pela nãoconcessão de anistia ao expraça da Marinha,José Anselmo dos Santos, mais conhecido por“Cabo Anselmo”. A reparação pedida por Anselmo foi de R$ 100 mil. Para o conselheiro relatordo processo, o exministro dos Direitos Humanos Nilmário Miranda, está comprovada a participação de Anselmo em ações que violaram osdireitos humanos.

Insatisfação na caserna
Os sete nomes integrantes da Comissão da Verdade foram mal recebidos pelos militares da reserva. Após o anúncio, eles voltaram a criticar acomissão. O coronel da reserva Pedro Ivo Moezia disse não ver pessoas imparciais, que nãosejam comprometidas com um dos lados. Elecriticou a presença da advogada de Dilma (RosaMaria Cardoso da Cunha).

Com informações: Gazeta Russa, O Globo, Agência Petroleira de Notícias, Reuters e Ministério da Justiça.

Com informações: Blog do Planalto, Agência Brasil, Correio do Brasil e Correio Braziliense.

Lei de Acesso à Informação
Entrou em vigor, no dia 16/5, a Lei de Acesso àInformação, que visa dar acesso à população aosatos públicos  gastos financeiros e contratos,acompanhamento de dados gerais de programas, ações, projetos e obras. A lei terá que serseguida por todos municípios, estados e a União.O Brasil passa a ser um dos 91 países que reconhecem as informações como bem público.

Grupo Tortura Nunca Mais defende punição
O Grupo Tortura Nunca  Rio de Janeiro lembrouque a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA condenou o Brasil por esses delitos, exigindo que o governo brasileiro investiguee responsabilize seus autores. O assessor especial do Ministério da Defesa, o exdeputadoJosé Genoino, disse que a composição da Comissão da Verdade “está bem equilibrada”.

Juízo éticopolítico do regime militar
Em seu artigo "1964: Golpe Militar a serviço do Golpe de Classe", de 23/5, o teólogo e filósofo, Leonardo Boff, avaliou que objeto da Comissão da Verdadeé tratar dos crimes e dos desaparecimentos perpetrados pelos agentes do Estado ditatorial. "É sua tarefa precípua e estatutária. Mas não pode se reduzira estes fatos". "... caberia a ela fazer um juízo éticopolítico sobre todo o período do regime militar".
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Em 1950, uma troca casual de pneu do Jeep de um engenheiro de petróleo deu início à vitoriosa jornada pessoal e profissional do maranhense João Damasceno no setor petróleo

Damasceno: jornada iniciada com um Jeep
Memória Conape: os petroleiros anistiados contam sua história

Mestre de solda, petroleiro anistiado e sócio da Conape, João Damasceno Faria Smith nasceu em 6de maio de 1932 na cidade de Alcântara, no Maranhão.Em 31/5, ele contou ao conapenotícias que perdeu os pais aindacriança e foi parar numa casa defamília (em Sao Luís), onde trabalhou em troca de alimento e moradia.Sua esposa, a também maranhense Antonia Viana Smith, participou da entrevista. Eles iniciarama duradoura união em 1960, no Riode Janeiro. Geraram nove filhos,sete mulheres e dois homens, sendo que duas filhas faleceram.Seus olhos brilham ao falar sobreo setor petróleo brasileiro e a lutapela democratização do Brasil.Muito eles têm para contar, da trajetória de sacrifícios, enfrentaramjuntos o arbítrio do regime militar econseguiram conquistar a anistiapolítica. Foram vigiados por soldados do Exército nas ruas próximasà casa deles, no bairro do Sampaio. Em busca do Damasceno, osmilitares chegaram a revistar a casa deles.A trajetória de Damasceno começou no Maranhão, onde, por essesacasos da vida, aos 18 anos deidade, teve a oportunidade de trocar o pneu do Jeep do engenheiroSalustriano de Oliveira, do Conselho Nacional do Petróleo (CNP).Dias depois, Damasceno tevenovo encontro com o engenheiro epediu uma oportunidade de trabalho. O engenheiro levou Damasceno para o CNP, em São Luiz. Alicomeçou a trajetória do soldador,depois mestre de solda. "Esse foi odia mais importante da minha vida.O CNP foi um prêmio para mim",disse com orgulho.Antonia mostrou a carteira de tra

balho do Damasceno, com a assinatura de "trabalhador braçal", de1º de Maio de 1953, data simbólica.Em 1954, pediu demissão para irmorar no Rio de Janeiro, onde trabalhou em diversas empresas como soldador. Bem entrosado nosindicalismo, Damasceno conheceu o companheiro Miguel Rattes(já falecido), que lhe apresentou avaga de soldador no Oleoduto RioBelo Horizonte (Orbel). O dutotransferia 45 mil barris diários deóleo da Reduc à Regap (RefinariaGabriel Passos), em Belo Horizonte.O Golpe de 1964 interrompeu otrabalho de Damasceno no Orbel,em função de sua militância social,foi do Partido Comunista Brasileiro(PCB) e do movimento sindical.Antonia disse que ele foi preso por20 dias pelo DOPS, como subversivo. Quando libertado teve que seapresentar no Orbel para não serenquadrado como abandono deemprego. Foi detido novamente elevado para Fabor (Fábrica de Borracha), onde foi torturado psicologicamente por sete dias. Comosentença foi expulso do Orbel.
Anistia PolíticaCom o advento da Lei de Anistia,em 1979, Damasceno participa ativamente com outros petroleiros dacampanha pela anistia, que resultou na criação da Conape. Ele explicou que a criação da Conape foiuma necessidade dos petroleirosem terem uma entidade com dedicação total às demandas dos anistiados. Antes, eles estavamabrigados na AstapeCaxias. "Acampanha pela anistia dos petroleiros deu muito trabalho, não sópara mim, mas para vários companheiros que já faleceram e outros

que estão vivos. Todos se empenharam muito para criar a Conape", disse. E citou apoiosimportantes na campanha, como odo exministro de Minas e EnergiaAureliano Chaves.Para Damasceno, a Lei de Anistiade 1979 foi "falsa". "Nós queríamos uma anistia ampla, geral e irrestrita. Essa situação complicavapara nós, pois eles não queriamconceder a anistia".A campanha exigiu (e exige) muito dos anistiados, que viajavaminúmeras vezes para Brasília, SãoPaulo, Rio, entre outros estadosonde a Petrobrás opera. A luta erapara fazer valer a Lei 10.559, de2002, que concedeu anistia políticaaos petroleiros perseguidos. "Ainda hoje, volta e meia recebemosnotícias sobre a intenção de acabar com essa lei. Como no Congresso Nacional temos diversosparlamentares que sofreram com oregime militar, estamos conseguindo um certo apoio, mais segurança", sublinha Damasceno.

Prezado(a) leitor(a), ajude a escrever a
nossa história. Envie seus textos para a colu
na "Do Associado". Pedimos que seu texto

tenha até 1700 caracteres.

Conape notícias no seu computador
O conape notícias também está disponível em
formato eletrônico (pdf) em www.conape.org.br

"A criação da
Conape foi uma
necessidade dos
petroleiros em ter
uma entidade com
dedicação total às
demandas dos
anistiados"

Damasceno e Antonia
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Giro pelo mundo
Petróleo acima da demanda (I)A Opep disse que está bombeando petróleo suficiente para manter os mercadosmundiais mais do que abastecidos, e aelevação dos preços internacionais temocorrido principalmente devido ao riscogeopolítico. A organização informou quesua produção aumentou, em abril, para31,62 milhões de barris por dia (bpd).

Petróleo acima da demanda (II)Os níveis de produção informados diretamente pelos membros da Opep subirammais em abril. O maior produtor, a ArábiaSaudita, disse ter bombeado 10,1 milhões bpd em abril, cerca de 179 mil bpdacima dos volumes de março. O Irã disseà Opep que sua produção em abril foi de3,76 milhões de bpd.

•

Cidade sede da YPF comemoraNo bairro de General Mosconi, em Comodoro Rivadavia (sul da Argentina), apopulação comemorou a reestatizaçãoda YPF. Numa praça, está o segundopoço de petróleo aberto na Argentina,em 1907. Foi onde tudo começou. Numato do 1º de Maio, oradores elogiaram aretomada da YPF pelo Estado.

•

Vírus atinge o setor petróleo no IrãFinal de maio, notícias deram conta deque um vírus de computador atacou porum curto período o setor petróleo do Irã.O vírus conhecido como “Flame”, possuicapacidade de pegar dados como também espionar os usuários, falou GholamReza Jalali, responsável pela unidademilitar que combateu a sabotagem.

•

Arábia Saudita: brent a US$ 100Notícias deram conta de que a ArábiaSaudita gostaria de ver a queda dopreço do petróleo Brent para US$ 100por barril, bem como o fortalecimentodos estoques globais da matériaprimaantes de uma recuperação sazonal antecipada da demanda a partir de julho.

• Cotação média do petróleo (US$)
Tipo Abril Maio
Brent 102,57 110,83
WTI 103,49 95,19
Com informações: Dinheiro Digital, Reuters, Folha de S.Paulo, Oficina da Net, Gazeta Russa
http://oilprice.net/; http://www.forexpros.com.pt/
Edição: Conape notícias

Positivo: Argentina reestatiza a petrolíferaYPF, em 4/5, devolvendo ao Estado o controlede 51% das ações que estavam com a espanhola Repsol, desde 1992.

Negativo: Correm no Brasil os anúncios sobrea 11ª rodada de licitação de blocos de petróleoe gás. Pretendem realizála ainda este ano. OGoverno tem até agosto para decidir.

Pontos

O início da YPF naArgentina (I)

Com informações: Telam  Argentina  http://ypf.telam.com.ar/

Em 1907, a história do petróleo na Argentina teve uminício curioso. Na manhã de13/12/1907, uma equipe doMinistério de Agricultura,mapeava a geologia do paísem busca de água, masacabou encontrando petróleo em um poço de 535 metros de profundidade, emComodoro Rivadavia.Em 3 de junho de 1922, écriada a YPF (YacimientosPetrolíferos Fiscales) e iniciada a exploração de petróleo em poço de 613 metrosde profundidade, na referidalocalidade.Quando da fundação daYPF, Hipólito Yrigoyen presidia o país. A YPF veio solucionar a precariedadeargentina em termos energéticos  o país era dependente do oligopólio daspetroleiras anglosaxãs. AYPF tornou a Argentina autossuficiente em combustíveis.

Na década de 1920, o engenheiro e general Henrique Masconi (18771940), oprimeiro presidente da YPFe defensor do monopólioestatal do petróleo, destacava: "Entregar o nosso petróleo é como entregarnossa bandeira". Ele presidiu a empresa por oitoanos, desenvolvendoa eenriquecendo a Argentina,que serviu de exemplo paraa América Latina.Em 1930, um golpe de Estado assolou o país. O general Mosconi não sealinhou aos golpistas, reununciou o seu cargo e viveualguns anos no exterior.Masconi faleceu em4/6/1940, num ostracismopolítico, cheio de dívidas ecom apenas nove pesos emsua conta bancária.Hoje, com a reestatizaçãoda YPF seu nome ganhaimportância transcendentalpara os argentinos.
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Destaques Petrobrás
Petrobrás produziu 2,6 milhões de barris
A produção média de petróleo egás natural da Petrobrás, em março, no Brasil e no exterior, foi de2.599.969 barris de óleo equivalente por dia (boed). Os camposlocalizados no Brasil produziram,em média, 2.346.477 de boed. Noexterior, a produção foi de 253.492boed. A informação é da Petrobrás.A empresa sublinhou que do totalproduzido no Brasil, 1.993.222barris/dia foram exclusivamentede petróleo. A produção de gásnatural alcançou 56 milhões 163

mil metros cúbicos/dia. No exterior, a produção média de petróleochegou a 151.077 barris por dia. Ea de gás natural a 17 milhões e400 mil metros cúbicos/dia.A parada para manutenção dasplataformas P51, P57 e FPSOBrasil, assim como a interrupçãoda produção do campo de Frade,operado pela Chevron, todos naBacia de Campos, ocasionaramredução de 105 mil barris por dia(5%) na produção nacional, emrelação ao mês anterior, quandoforam produzidos 2.455.636 boed.

(Com informações da Agência Petrobrás de Notícias, Infomoney,O Estado de S. Paulo)

A Petrobrás assinou, em 7/5,contrato para conversão dequatro navios do tipo VLCC(Very Large Crude Carrier) noscascos das futuras plataformasP74, P75, P76 e P77, destinadas às áreas da CessãoOnerosa, no présal da Baciada Santos.

O valor global do contrato é deUS$ 1,7 bilhão, e as obras serão realizadas no EstaleiroInhaúma, no Rio de Janeiro(RJ) que foi arrendado pela Petrobrás e está sendo reformadopara atender às demandas daCompanhia.Formam o consórcio, as cons

trutoras Norberto OdebrechtS/A, OAS Ltda e UTC Engenharia S/A.Com início em junho e previsão de término em 2015, asobras devem atingir conteúdonacional de 70%, com geraçãode cerca de 4 mil empregos diretos no pico das atividades.

Petrobrás assina contrato para conversão dos cascos das plataformas da Cessão Onerosa
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A Petrobrás informou que a perfuração do poço 1REPF12DRJS (ou
Pão de Açúcar), onde foi anunciada recentemente a descoberta de uma
nova acumulação de hidrocarboneto na camada présal, apontou para
uma estimativa de volumes recuperáveis acima de 700 milhões de bar
ris de petróleo de boa qualidade e 3 trilhões de pés cúbicos (545 mi
lhões de barris de óleo equivalente) de gás na Concessão BMC33.

A Conape é, efetivamente, umaassociação nacional de anistiadosdo Sistema Petrobrás. O seu quadro de associados está distribuídopor 16 (dezesseis) estados do Brasil.As maiores concentrações de associados estão no Rio de Janeiro(203), São Paulo (73) e Pará (42).Mas temos um associado no Piauí,dois em Pernambuco e três, respectivamente, nos Estados de Sergipe, Santa Catarina e Rio Grandedo Norte.

Sem dúvidas essa distribuição decaráter nacional torna mais complexa a gestão das atividades de nossa entidade, porquanto nãopodemos privilegiar regiões, mastambém fortalece o vínculo associativo à semelhança de nossa origem – a Petrobrás está em todo oBrasil.Para que se tenha um atendimento mais uniforme possível, em nosso Conselho Diretor temos umrepresentante de São Paulo e outrodo Pará. Sempre que possível, es

ses Conselheiros participam denossas reuniões deliberativas.Está sempre presente em nossasações o princípio de atendimentogeral a todos os associados. Essefato é também um limitador, poisnão promovemos eventos que beneficiariam exclusivamente oscompanheiros do Rio de Janeiro oude outro estado. São desafios queprocuramos ultrapassálos da melhor maneira possívelEstamos abertos a sugestões doscompanheiros de todo o País.

CCoonnhheeççaa uumm ppoouuccoo mmaaiiss ssoobbrree aa CCoonnaappee
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Saúde do idoso

A Record News veiculou, no dia20 de junho de 2011, matéria sobre a importância da arte marcialchinesa Tai Chi Chuan, que promove vários benefícios à saúdee ajuda a combater a falta dememória, notadamente na população idosa.A matéria centrou num estudodo Hospital das Clínicas de SãoPaulo, da USP  Universidade deSão Paulo, onde foi comprovadoque o milenar Tai Chi Chuan melhora a saúde e a cabeça do praticante. Na reportagem, ojornalista Heródoto Barbeiro sublinhou que a falta de memóriaatinge 50% dos idosos.O Tai Chi Chuan faz com queas pessoas repitam movimentosdos animais e cenas da natureza a serpente que volta ao ninho,abraçando as nuvens, por exem

plo. As repetições dos exercíciosdesta arte marcial exigem disciplina e boa memória. Os idosossão os mais beneficiados com aprática do exercício. Em diversasentrevistas à reportagem, os idosos declararam uma significativamelhora na memória e no humor.Tarefas simples do cotidiano queeram esquecidas foram vencidascom a prática do Tai Chi Chan.A partir desta reportagem daRecord News, fica o convite paraa prática do Tai Chi Chuan. Destacamos, ainda, que o Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung (WorldTai Chi & Qigong Day  WTCQD)é um evento realizado anualmente no último sábado do mêsde abril. O objetivo é divulgar epromover as práticas de Tai ChiChuan e de Chi Kung pelo mundo.

Segundo a web enciclopédia Wikipédia,no Brasil a divulgaçãodo Tai Chi Chuan teveseu início na décadade 1960, em SãoPaulo e no Rio de Janeiro, capitais com a presença de grandenúmero de chineses.O interessado em praticar podecomeçar sua pesquisa pela Confederação Brasileira de KungfuShaolin (www.cbkfs.com.br), quepromove competições, publicações, cursos e várias outras atividades. Mas uma rápidapesquisa na internet resulta emvárias ocorrências sobre entidades e web sítios onde, respectivamente, se pratica e divulga oTai Chi Chaun no Brasil. De norte a sul, o país conta com academias e entusiastas. •

Arte marcial chinesa pode ajudar nafalta de memória

1. Pratique exercício físico com regularidade, de modo a me
lhorar a sua forma física. Tenha alimentação equilibrada.

2. Seja cuidadoso, de modo a não cometer erros na dosa
gem dos medicamentos que está tomando.

3. Não beba álcool em excesso.
4. Use sapatos bem ajustados, com solas antiderrapantes

(de preferência com ranhuras). Evite usar solas de peles
curtidas e protetores de metal. Os sapatos devem ter sal
tos largos, calcanhares reforçados e presilhas ou
cadarços, de modo a evitar que os pés se movimentem
dentro dos sapatos. Evite usar chinelos.

5. Não use camisas de noite ou roupões compridos.
6. Disponha os móveis da casa de maneira sensata. Deixe

espaço para poder andar de um lado para o outro sem
encontrar obstáculos. Não ande sobre pavimentos escor

regadios (molhados ou encerados); os tapetes devem co
brir todo o chão de uma parede à outra ou possuírem
forro antiderrapante. A mobília não deve ter rodas e a ca
ma e as cadeiras não devem ser demasiado baixas ou
altas. Coloque barras de apoio na banheira, no chuveiro e
ao lado do sanitário. Utilize tapetes de borracha antiderra
pantes no chuveiro e na banheira.

7. Ilumine convenientemente toda a casa  quarto, corredor,
sala, cozinha e casa de banho.

8. As escadas devem ter boa iluminação, corrimãos seguros
e degraus antiderrapantes.

9. Utilize a visão que tem, nas melhores condições. Se pre
cisar de óculos, useos.

10. Não coloque no chão pequenos tapetes. Não deixe ga
vetas abertas.

Dicas para evitar acidentes

(Com informações: Ministério da Saúde de Portugal. Continua na próxima edição.)

Direitos Fundamentais dos Idosos
Direito à vidaO Estatuto do Idoso garante que o envelhecimento é um direito individual e sua proteção, umdireito social.É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, que consistem norespeito à integridade física e moral.
(Do Livro "Idoso, cidadão brasileiro"  Ministério da Previdência Social)
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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.

Circular nº 004/2012
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2012.
O objetivo dessa Circular é lhes apresentar, para aqueles que ainda não a conhecem, a AMBEP. A AMBEP é uma associação de mantenedoresbeneficiários da Petros.Nós anistiados não temos esse vínculo com a Petros, contudo a direção da AMBEP, já há alguns anos, estendeu a possibilidade de associação também aos anistiados da Petrobrás. Pessoalmente associeime desde quando essa autorização foi concedida.A AMBEP está fazendo uma campanha por novos sócios e nós da Diretoria da CONAPE entendemos que seria conveniente divulgar junto ao nosso corpo de associados essa possibilidade.Além de ser uma entidade de âmbito nacional, com representação espalhada por todo o país,ela proporciona serviços muito úteis e importantes para seus associados, a exemplo de:• Plano de assistência médica que permite a inclusão de filhos, parentes e agregados.• Uma corretora de seguros, com condições favoráveis.• Um setor de viagens.• Ampla programação socialEm anexo estamos enviando o material explicativo, bem como a ficha de inscrição para os interessados. Essa inscrição poderá ser feita na representação da AMBEP mais adequada paravocês.Existe uma mensalidade, cobrada através de boleto bancário, equivalente a 0,5% da remuneração mensal.Acreditamos que lhes será útil essa associação. Desejando mais informações façam o contato com a representação da AMBEP de sua escolha.Saudações,Abelardo Rosa SantosPresidente

Agora os petroleiros anistiados podem ingressar na AMBEP
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AAtteennddiimmeennttoo aaoo AAssssoocciiaaddoo
SSeerrvviiççooss AAbbrriill MMaaiiooNNºº

Centro de Referência da Juventude
Em 2/6, foi inaugurado o Centro de Referência daJuventude em Silva Jardim. A unidade promoveráatividades para 4.900 crianças e jovens da região.Iniciativa da Associação Candido Mendes de Ensinoe Pesquisa, com o patrocínio da Petrobrás e parceriado Governo do Rio. Prevê atividades educativas, esportivas, culturais e de qualificação profissional.

A Conape lançará novo portal
Está em processo de modernização o web sítio da Co
nape, com lançamento em breve. Os Conapeanos po
dem enviar sugestões.

PPaarrttiicciippee!!
EEnnvviiee ssuuaass
ssuuggeessttõõeess..

conape@conape.org.br

Exposição "Energia" em Duque de Caxias
A Petrobrás e a Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estadodo Rio de Janeiro) assinaram em 10/5, contrato depatrocínio da exposição "Energia", a ser implantada no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias. A exposição será aberta ao público em geral,abrangendo Duque de Caxias e cidades vizinhas.

Agenda

Ana Paula  Administrativo

0800 095 9249
Ligue

Ministério do Planejamento
01 Requerimento de habilitação ............................... 02 01
02 Portaria publicada ................................................ 02 
03 Planilha do retroativo .......................................... 05 01
04 Troca de endereço ............................................... 04 04
05 Comprovante de rendimento para o

Imposto de Renda ................................................ 08 
06 Problema no salário/retroativo ............................. 02 03
07 Informação de óbitos ............................................ 03 01
08 Assuntos diversos/ PLR e outros .......................... 25 20

TOTAL .............. 51 30AMS
01 Negociações de boletos ....................................... 06 07
02 Solicitação boletos do mês ................................... 04 12
03 Troca de endereço ................................................ 06 04
04 Atualização de conta bancária .............................. 15 01
05 Informações de reembolso ................................... 15 03
06 Informações de óbitos ............................................ 03 01
07 Relatório para imposto de renda ............................ 03 01
08 Habilitação de pensionistas .................................... 05 04

TOTAL ................. 57 33

Petrobrás
01 Pedido de declarações ............................................ 02 02
02 Informação de óbitos ............................................... 03 01

TOTAL .................. 05 03
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CCoonnttrriibbuuaa 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.Fo

to:
cep

olin
a.c

om
PPaarraabbéénnss aaooss aanniivveerrssaarriiaanntteess ddee jjuunnhhoo !!
Prezados(as) Associados(as) aniversariantes, a Conape deseja muitasaúde, paz e alegria, extensivo aos seus familiares.

Junho
01/06 – NORMA FERREIRA DE AZEVEDO
01/06 – SEBASTIÃO BORGES DE CARVALHO FILHO
02/06 – DORALICE PEREIRA MATTOS
02/06 – ELISA MELLO GONÇALVES
03/06 – JAIR BREGA MARCATTI
03/06 – MARIA DAS DORES LIMA RODRIGUES
04/06 – SAINTCLAIR GOMES DA COSTA
05/06 – JENNY BITTENCOURT AZEVEDO
05/06 – VILMA TAVARES MONTEIRO DE BARROS
07/06 – JOÃO FILGUEIRA BRUM
08/06 – ANTONIO CARLOS POERNER
10/06 – MARGARIDA PASSOS CHAVES
10/06 – MARIA JOSÉ GRAÇA GRAÇA ROLIM DE MOURA
10/06 – MARIA CHAVES DE OLIVEIRA
12/06 – JURLENE FERNANDES LIMA DAMACENA
13/06 – JOÃO GABRIEL DA SILVA
13/06 – BRAULIO DOS SANTOS
13/06 – CONCHITA CHAMBÔ TORRES
13/06 – EMANOEL DA SILVA RÊGO

14/06 – MAURA PEREIRA LIMA
14/06 – ROBERTO DA SILVA VIEIRA
17/06 – OTTO BARBOSA DE CASTRO
19/06 – JOSÉ RAUL ESTEVES GANDARILLAS
19/06 – IVONE ANA MARTINETTI MARTINS
19/06 – UBIRAJARA DE ARAUJO FRANCO
20/06 – ROSA RODRIGUES DE LIMA SILVERIO
21/06 –GERCY IZABELFIGUEIREDO CAVALCANTE DASILVA
23/06 – JOÃO BATISTA ROCHA
24/06 – JOÃO HUDSON FIN
25/06 – HAROLDO TORRES RIBEIRO
25/06 – INA SOARES LUTTERBACH
25/06 – JOANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
27/06 – ADELINO NOGUEIRA CERQUEIRA
27/06 – JOÃO RUBENS JACJSZEN
30/06 – LAVINIA POÇAS WOTZASEK
30/06 – MARINA ANGELICA SALGADO G. RIBEIRO
30/06 – NAPOLEÃO LEAL DE ARAÚJO
30/06 – MARISA MARILIA TEIXEIRA REIS

EEmm ffaavvoorr ddee ssii mmeessmmoo,, iinntteerrpprreettee oo aaddvveerrssáárriioo ccoommoo ppoorrttaaddoorr ddee eeqquuiillííbbrriioo;; ssee
pprreecciissaammooss ddee aammiiggooss qquuee nnooss eessttiimmuulleemm,, nneecceessssiittaammooss iigguuaallmmeennttee ddee aallgguuéémm

qquuee iinnddiiqquuee ooss nnoossssooss eerrrrooss!!
Luciana Genro lança livro contra impunidade de torturadores da ditadura
A exdeputada federal e advogada LucianaGenro lançou, em 10/5, na Faculdade de Direitoda UFRGS, o seu livro "Direitos Humanos  OBrasil no banco dos réus".O livro apresenta, de forma simples e direta, ascaracterísticas da Justiça de Transição no Brasil,contextualizada no panorama latinoamericano

como a mais atrasada da região.O Brasil foi o único país daregião que conseguiu impedira persecução penal dos quecometeram bárbaras violações aos direitos humanos.

PPeennssee nniissssoo

AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
A AMS não fornecerá mais o "Orientador AMS: livro de credenciados  médicos e odontológico". A consulta

poderá ser feita pela internet: http://buscaams.petrobras.com.br/buscaams/start.do ou pelo telefone 0800
2872267. Caso não consiga pela internet, a Conape está a disposição para dar mais informações
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Ouça o programa"Faixa Livre"Rádio Bandeirantes1360 kHz (AMRio)Das 8h às 10hA Conape é uma daspatrocinadoras.
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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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ABADE
ABALIZAR
ABDUTOR
ABESPINHAMENTO
ABORBULHAMENTO
ADJACENTE
BACILO
BAIÃO

BANALIZAR
BARCAROLA
CABALÍSTICO
CACETEAÇÃO
CACO
CATINGA
ECÓLOGO

Fonte: www.imagem.eti.br. Nível: Fácil. Confira o
resultado do Sudoku do conape notícias nº 5.

Lápis, borracha e resolva o quebracabeça!
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Encontre as palavras:

ERRATA: Por falha de edição, no Conape notícias nº 5 faltaram os nomes dosdiretores suplentes Antonio Luiz Olivieri e Luiz Carlos Natal.




