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"As mulheres constituem a metade mais bela do mundo." ( JeanJacques Rousseau )

Reflexões sobre a Reforma Política
Abelardo Rosa Santos
Presidente da Conape

A Reforma Política talvez
seja a “reforma mãe” que
o Brasil necessita. Essa
reforma vem “rolando” no
Congresso por várias le
gislaturas e, de cada vez,
aprovase um detalhe,
quase sempre sem im
portância para o país, mas de
muita utilidade para o sistema
político viciado vigorante, princi
palmente para os partidos políti
cos majoritários.
A reforma, que está em pauta
no momento e tem como relator
o deputado federal Henrique
Fontana, se encaminha para o
mesmo objetivo: atender aos par

Importante saber

Momento especial

tidos majoritários. Os te
mas mais comentados
são: financiamento públi
co das campanhas eleito
rais, uma “janela” para as
trocas de partido, as coli
gações nas eleições pro
porcionais,
o
fundo
partidário e o tempo gratuito na
televisão. Tudo do interesse dos
partidos majoritários levando o
país a uma concentração ainda
maior de poder.
Embora seja utópico pensar di
ferente, pois não há como retirar
desse Parlamento alguma coisa
de grandioso para as instituições
políticas brasileiras, temos em

A mulher brasileira vive um mo
mento especial, de conquistas,
avanços e desafios. Muito ainda
há por se fazer para que elas se
jam respeitadas e estejam cada
vez mais inseridas nos diversos
setores do país.
Já temos uma presidente da Re
pública e uma presidente da Pe
trobrás e podemos constatar
diversas outras em cargos de lide
rança nos Três Poderes, governos
estaduais, prefeituras, autarquias,
entidades, entre outras.
Foto: Agência Câmara
» pág. 3
A Petrobrás divulgou análise de
significativo aumento no número
Frases, palavras, pensamentos, como definir mulher em
de mulheres na empresa, estan
uma única palavra se mulher é mãe, é amiga, é amante, é do em 16% do quadro de empre
esposa, é filha, é querida, mulher… nem todas as palavras gados.
Na Conape não tem sido dife
do mundo poderiam definir suas qualidades.” (Luis Alves)
rente. A cada dia, a presença fe
minina tem se destacado, com
8/3  Dia Internacional da Mulher
realizações de encontros concor
ridos, na gestão da entidade; e
30/4  Dia Nacional da Mulher
tudo com aquele toque especial
que só elas sabem empregar.
C a l e n d á r i o d e P a g a m e n to d e
Nesta edição de conape notíci
as procuramos homenageálas
A p o s e n ta d o r i a d o I N S S  2 0 1 3
» pág. 3
por meio de notícias e na entre
vista com a diretora Marly Gomes
de Andrade. Esta, juntamente
Lançado o Programa "Mulher: com as diretoras Idinéa Nicacio
Aliados na saúde e na doença
viver sem violência" » pág. 4
» pág. 8
da Silva e Ina Soares Lutterbach,
nossas associadas e nossas fun
cionárias, merecem saudações
Surpresas e enganos de abril,
Petróleo e a moral dos esta
pelo Dia Internacional da Mulher
(8/3) e pelo Dia Nacional da Mu
por Newton Menezes » pág. 2
blishments » pág. 6
lher (30/4).

Marly fala sobre Aristélio, ditadura e a presença feminina » pág. 5

Surpresas e enganos de abril

Tudo começou com a certidão
de batismo do escrivão Cami
nha quando – antes de ocupar o
seu cargo na Feitoria de Calicut
(Índia) – revelou ao rei Dom Ma
nuel o “achamento desta vossa
terra nova”. E se achou, era por
que procuravam aquilo que sa
biam existir.
Claro, por aqueles mares já
deviam haver “topado sinais de
terra, quantidade de ervas com
pridas (algas) a que os marean
tes
chamavam
botelho”
(sargaço). Mas dentro dos limi
tes anteriormente permitidos pe
lo Tratado de Tordesilhas (vila
espanhola); na verdade uma as
túcia de Portugal diante do juiz,
o Papa Júlio II, e da ávida Espa
nha de Fernando e Isabel
(1494).
Portanto, nada de calmarias e
acasos como nas primeiras séri
es as aulas nos fizeram crer. E
há quem ainda tem dúvidas, jus
tas, até certo ponto. A divulga
ção daquela carta – hoje

disponível no web sítio dominio
publico.gov.br, entre outras fon
tes oficiais – demorou séculos.
Só ocorreu em 1817 graças a
Corografia Brasileira do padre
Aires Casal.
Muito tempo depois e justa
mente num 21 de abril, no inós
pito Planalto Central, uma
cidade em 4 anos se fez: Brasí
lia, do imaginário – a estratégia,
do mito – a ousadia. Era parte
da política desenvolvimentista
de Juscelino Kubitschek, os 50
anos em 5.
O extraordinário feito, patrimô
nio da humanidade, sofre hoje
os mesmos males dos grandes
centros urbanos, jamais possí
veis por seus idealizadores.
Destaque para as adoráveis
áreas verdes de suas quadras
(um misto de jardins e poma
res), e o amplo e tranquilo terra
ço de seus blocos. Assim,
Brasília não é só Niemeyer, é
igualmente o urbanista Lúcio
Costa, o calculista Joaquim Car

dozo, a azulejaria de Athos Bul
cão, o candango de Bruno
Giorgi, a bravura de um Bernar
do Saião, os migrantes operári
os e a garra de uma imensa
equipe.
Abril também traz à lembrança
as brincadeiras que infelizmente
agora não mais são vistas, o
saudoso “caiu... caiu... no pri
meiro de abril!” E aquilo que
nunca desejaríamos e cuja con
sequência todos sabemos: o
golpe militar.

1. Um país se faz – e também
uma cidade – com homens e li
vros, dizia Lobato. Com mais de
meio século, Brasília não é só
urbanismo, arquitetura e migran
tes, tem a sua identidade. Hoje,
há uma população vivida, uma
juventude criativa – todos da ter
ra, com seu regionalismo e lin
guagem próprios. É o que revela

“O bêábá de Brasília”, de Mar
celo Torres, The Saurus Editora.
“Ô, véi, xô te falar o zebrinha tá
mó caro, então vim de camelo;
já tô aqui na quebrada, bem no
pirulito da parada do Agarrã...”
Entendeu, não? Aquela publica
ção, na verdade um pequeno di
cionário, poderá bem lhe
explicar.

2. De JK. Aquele desastre e a
sua morte eu não entendo, tudo
me leva a dúvidas. Ele, quando
preso pelos militares, em quatro
meses, ficou todo desfigurado
pois não lhe forneceram a tintura
para o seu cabelo, antes bem
tratado e enegrecido (Joel Sil
veira, em entrevista para Gene
ton Moraes Neto)

Em tempo:

* Conselheiro da Conape.

Em discurso, o senador Roberto Requião criticou os leilões da ANP
Em discurso no Senado Fede
ral, no dia 27/3, o senador Ro
berto Requião manifestou sua
preocupação com os seguintes
temas: o comportamento da
oposição e da mídia em relação
à Petrobrás e aos leilões de pe
tróleo, marcados para os dias 14
e 15 de maio.
Quanto às notícias depreciati
vas em relação à Petrobrás, Re
quião revelou desconfiança com
tais conteúdos, ou o “repentino
zelo dos liberais, dos fundamen
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talistas da livre concorrência com
as altas e baixas das ações da
indigitada, com os prejuízos pa
ra os investidores”.
E lançou perguntas básicas aos
senadores: “Com toda humilda
de, pergunto: não faz parte do jo
go das bolsas? Esse não é um
dos pilares da sabedoria da eco
nomia de mercado, por sua vez
sustentáculo do maravilhoso
mundo da democracia de merca
do?”
Destacou que os liberais exi

Visite nosso web sítio www.conape.org.br

gem muito da Petrobrás: “com
portamento e operosidade de
empresa privada, condenam
seus açambarcamentos, seus
privilégios; todavia, mais adian
te, lembram de sua porção Mr.
Hyde e reclamam que ela, mes
mo que sujeita às oscilações e
aventuras mercadistas, aja como
a contraface do monstro”.
Por outra parte, Requião subli
nhou que a oposição e a mídia
estão em silêncio, omissas, ou
encobrindo os leilões da ANP.
conape notícias

Medidas para arejar o ambiente político do país
mente que seria fundamental que
a reforma abrangesse os seguin
tes tópicos:
1. Eliminação dos vices. Com
o grau de tecnologia existente é
totalmente caduca essa formali
dade de transferência de governo
para qualquer viagem do Presi
dente da República. Completa
mente
inúteis
os
vices
governadores e prefeitos. Todos
esses vices com gabinetes e uma
estrutura administrativa de apoio
apenas para atuação partidária.
No caso de substituição por mor
te, renúncia ou outra impossibili
dade qualquer existe uma linha
sucessória já definida.
2. Independência real entre os
poderes. Parlamentares não po

deriam, em regime presidencialis
ta, estar exercendo ministérios.
Para que tal acontecesse, teria
que renunciar ao seu mandato.
Hoje, nós temos um parlamenta
rismo capenga.
3. Suplência de senadores. É
uma aberração termos Senado
res que não receberam um único
voto. As vagas no Senado deveri
am ser preenchidas pelo candida
to imediatamente mais votado.
4. Orçamento. O orçamento é
um plano de governo. O Executi
vo elabora o seu plano e o sub
mete à aprovação do Congresso.
O Congresso pode alterar priori
dade, eliminar desperdícios, en
fim, analisar em conjunto com o
Executivo e, em nome da Socie

dade, aprovar o orçamento de
trabalho. Não tem cabimento
existirem emendas parlamenta
res, com fins puramente paroqui
ais e fonte primária de corrupção,
além de ser a moeda de compra
de apoio parlamentar. O orça
mento aprovado como acima re
ferido
seria
de
aplicação
obrigatória, não havendo contin
genciamentos e remanejamentos
orçamentários.
Acreditamos que tais medidas
provocariam uma revolução polí
tica, arejando o ambiente e tra
zendo práticas saudáveis nessa
geleia da politicalha existente.
São meras reflexões que com
partilhamos com os leitores desse
nosso jornal.

Nosso sistema político está viciado, principalmente
em favor dos partidos políticos majoritários".

C a l e n d á r i o d e P a g a m e n to d e
A p o s e n ta d o r i a d o I N S S  2 0 1 3

O Ministério da Previdência Social publicou o seu calendário
anual de pagamento de aposentadoria do INSS aos aposenta
dos e pensionistas. No web sítio conape.org.br publicamos o
calendário completo; e a cada edição bimestral do informativo
conape notícias publicaremos as datas do bimestre corrente,
para reforçar a lembrança.
Confira a tabela (ao lado) com a data do pagamento para o bi
mestre abril/maio, de acordo com o número final do seu cartão
benefício.

Fique atento

• Jamais revele o número do seu benefício, CPF ou senha a terceiros;
• O INSS nunca solicita, por email ou telefone, dados como número de
benefício, CPF, identidade, conta do banco e outros;
• O INSS não faz convênios com empresas para venda de produtos aos
aposentados e pensionistas;
• Se você receber alguma proposta comercial em nome do INSS, denuncie
imediatamente pelo número 135.

Comunicado importante  INSS
Aproveitamos para abordar
uma questão importante: a reali
zação de saques de valores de
positados pelo INSS, referentes
a pagamento de aposentadori
as, por parte de familiares de
associados (as), mesmo após o
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óbito desses últimos.
Tal prática não é permitida pela
Legislação Previdenciária, bem
como contraria a decisão ex
pressa do Tribunal de Contas da
União (TCU).
Destacamos, ainda, que os va

lores não recebidos em vida pe
los (as) associados (as), serão
pagos pelo INSS, após a con
cessão da pensão devida aos
dependentes.
Atenciosamente,
Diretoria da Conape
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Curtas
12 anos da tragédia da P36
Em 15/3, foi realizado um ato público no Heli
porto do Farol de São Thomé, em Campos dos
Goytacazes (RJ), para lembrar os 12 anos da
tragédia da P36, plataforma da Petrobrás que
afundou na Bacia de Campos em 2001 e cau
sou 11 mortes. A manifestação foi organizada
pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Flumi
nense (SindipetroNF).

Présal pode ter mais de 35 bilhões de barris
As recentes descobertas feitas pela Petrobrás e
seus parceiros no bloco BMS8, na Bacia de
Santos, levaram o governo a aumentar as ex
pectativas com relação ao potencial de óleo re
cuperável na camada présal. Para o Ministério
de Minas e Energia, o óleo recuperável na ca
mada présal pode superar a previsão de 35 bi
lhões de barris.

Leilão de petróleo (I)
Em relação ao 11º leilão de petróleo, marcado
para os dias 14 e 15/5, as estimativas da Agên
cia Nacional do Petróleo (ANP) para os blocos
da margem equatorial apontam para 30 bilhões
de barris de petróleo in situ. A informação foi da
da pela superintendente da ANP Eliane Peter
sohn, em 18/3, no seminário técnico realizado
no Rio de Janeiro. A ANP apresentou outras
previsões para áreas que serão ofertadas no lei
lão.

Leilão de petróleo (II)
Os movimentos sociais, que integram a campanha
“O Petróleo Tem que Ser Nosso”, em 18/3, realiza
ram atos e interromperam o seminário técnico da
ANP, no Rio de Janeiro, para protestar contra a rea
lização do 11º leilão de petróleo. Os ativistas ocu
param o auditório do Hotel Windsor Atlântica,
em Copacabana, tomaram o microfone e fala
ram para uma plateia de cerca de 500
negocistas. As lideranças garantiram que tenta
rão impedir, na justiça, a realização do leilão.

Royalties do petróleo (I)
Em 18/3, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo
Tribunal Federal, concedeu liminar contra parte
da nova Lei dos Royalties do Petróleo. A deci
são atendeu o pedido do estado do Rio de Ja
neiro. O estado alega que a lei afronta várias
regras da Constituição, como o direito adquirido,
por alterar os contratos em vigor; a segurança
jurídica e o ato jurídico perfeito, entre outros.

Royalties do petróleo (II)
Em 25/3, o presidente do Senado, Renan Ca
lheiros, anunciou que o Congresso interpôs
agravo regimental contra a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) que suspendeu parte da
Lei dos Royalties. A decisão da ministra Cármen
Lúcia, em ação direta de inconstitucionalidade
(ADI) ajuizada pelo governo do Rio de Janeiro,
ainda deve ser analisada pelo Plenário do STF.

Com informações: O Estado de São Paulo, O Globo e Agência Petroleira de Notícias.

Direitos Humanos
Novo atestado de óbito de Herzog
A família do jornalista Vladimir Herzog, morto
em 1975, recebeu no dia 15/3 um novo atestado
de óbito que confirma a sua morte foi resultante
de tortura sofrida durante sua prisão pelo regime
militar. No novo documento, passou a constar
como causa da morte "lesões e maus tratos so
fridos durante o interrogatório em dependência
do 2º Exército (DOICodi)".

Ditadura monitorava os petroleiros
Em 20/2, analistas da Comissão Nacional da
Verdade (CNV) e do Arquivo Nacional conhece
ram acervo de mais de 400 rolos de microfilmes,
além de microfichas e documentos textuais, pro
duzidos pelo extinto SNI. Esse trabalho conjunto
da CNV e Petrobrás resultou na descoberta do
cumental que ajudará a compreender como a Di
tadura monitorava os petroleiros.

Documentos da Ditadura na internet
Foi anunciado, no final de março, que os arqui
vos e prontuários do extinto DeopsSP, órgão de
repressão do país no período da Ditadura, po
derão ser acessados na internet. São cerca de 1
milhão de páginas digitalizadas. De acordo com
o Ministério da Justiça, as informações são im
portante registro histórico que facilitarão o traba
lho da Comissão de Anistia.

Brigadeiro Itamar Rocha, presente!
Não só os militantes de esquerda e demais bra
sileiros progressistas foram perseguidos pela Di
tadura civilmilitar de 1964, muitos militares
também o foram. No dia 20/3/2009, falecia o Bri
gadeiro Itamar Rocha, aos 99 anos. Ele foi per
seguido e preso pelo regime por discordar do
uso do ParaSar (Esquadrilha da Aeronáutica)
na repressão aos que se opunham à Ditadura.

Com informações: Valor Econômico, O Globo, Agência Brasil, Asessoria de Comunicação da Comissão Nacional da Verdade.
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conape notícias

Memória Conape: os petroleiros anistiados contam sua história

Marly & Aristélio: amor,
companheirismo e luta

Marly fala sobre Aristélio Travassos de Andrade, a luta contra a
ditadura e a presença da mulher na política e na Conape.
A diretora da Conape, Marly
Gomes de Andrade, em 28/3,
falou ao conape notícias so
bre a história do seu saudoso
esposo, Aristélio Travassos de
Andrade, que lutou pela demo
cracia, anistia política, Conape
e pelos trabalhadores.
Casados há 50 anos, eles
entraram para a lista dos per
seguidos políticos, logo no iní
cio da Ditadura civilmilitar de
1964. A união deles foi decisiva
na resistência às várias dificul
dades impostas pelo regime.
Tiveram sua casa invadida;
eles e seus familiares foram
agredidos.
Falecido em 23/6/2010, Aristé
lio foi homenageado pela Co
nape, em dezembro de 2010,
que nomeou o auditório, no
Rio, como “Auditório Aristélio
Travassos de Andrade”.
Ao falar sobre Aristélio, Marly
revela muita ternura. Ela nos
deu uma síntese de sua histó
ria enquanto mulher, esposa e
mãe muito presente, que criou
dois filhos, trabalhava na UFRJ
como nutricionista, bem como
assistia Aristélio e outros famili
ares durante os duros "anos de
chumbo".
Disse que Aristélio sofreu por
ter sido militante comunista [do
PCB], sendo preso por diversas
vezes, que sofreu agressões e
foi torturado no Dops/RJ.
Naquele período, o casal esta
va no quarto ano de vida conju
gal. No dia 1º de abril de 1964,
eles tiveram suas vidas altera
das e sofreram perseguições.
Por sua amizade com Silas
Conforto, Aristélio deu o nome
de Silas para um de seus fi
lhos. Os amigos se conhece
ram num ônibus da Petrobrás;
ambos trabalhavam na Refina
ria Duque de Caxias (Reduc).
Março e Abril | 2013

Em torno de 195859, Aristélio
foi contratado pela Petrobrás
como técnico de contabilidade.
Foi a partir desse período que
Marly se interessou por política.
Disse que ficava muito apreen
siva no início das perseguições,
com a invasão violenta à sua
casa pela polícia. Eles mora
vam na Rua Senador Furtado,
na Tijuca. “Eles reviravam tudo,
rasgaram nossos papéis, leva
ram livros e queriam saber os
nomes dos comunistas. Como
não conseguiram nada, foram
embora”.
Aristélio tinha escapado diver
sas vezes de prisões, inclusive
por uma das tubulações da Re
duc. Mas, após vários dias, as
forças policiais o prenderam. E
mais: levaram sua mãe, seu
padrasto e seu sobrinho de 14
anos de idade. A mãe de Aristé
lio foi humilhada pelos militares.
Marly lembrou que sua sogra
era uma mulher de fibra e que
resistiu às pressões.
Numa das prisões de Aristélio,
teve como escrivão nada mais
nada menos que Cabo Ansel
mo, hoje escondido da socieda
de em função de suas delações
contra a esquerda.
Aristélio foi preso na Reduc;
no batalhão da PM, na Frei Ca
neca e no Dops/RJ. Marly disse
que, no Dops/RJ, foi possível
visitar o Aristélio. Numa oportu
nidade, viu o escritor Mário
Lago, líder de grupo de presos.
Após as prisões, Aristélio foi
procurar emprego, uma vez
que estava demitido da Petro
brás, desde maio de 1964. Por
sua cultura e habilidade com a
escrita, trabalhou por vários
anos como jornalista na Editora
Abril, em São Paulo.
De volta para o Rio, trabalhou
no Jornal dos Sports, na Última

Hora, no Correio da Manhã, O
Globo, Manchete, entre outros.
Teve ainda uma proeza: foi
chefe de gabinete do econo
mista Delfim Neto, no Rio.
Em suas atividades nas letras,
Aristélio ajudou a escrever o li
vro “O Ano Vermelho” [Civiliza
ção Brasileira, 1967], com os
escritores Moniz Bandeira e
Clovis Melo. A obra trata da
Revolução Russa e seus refle
xos no Brasil.
Em uma cobertura jornalística
pelo O Globo, no Copacabana
Palace, Aristélio foi perseguido
outra vez, e conseguiu escapar.
O jornalista Roberto Marinho se
solidarizou. Marly disse que
Marinho propôs três opções ao
Aristélio: ir trabalhar em São
Paulo; ir para o exterior, ou ficar
na clandestinidade, tudo custe
ado pelo O Globo. Mas Aristélio
optou pela Revista Conhecer,
em São Paulo.
Pernambucano de Timbaúba,
onde nasceu em 18/3/1934, ele
foi readmitido pela Petrobrás,
em 1985, por conta da anistia
política. Em sua nova fase, foi
superintendente da Comunica
ção Institucional da estatal, até
a década de 1990. Esse cargo
foi conquistado por concurso
público, sendo o 1º colocado.
Enquanto mulher, Marly tinha
uma rotina agitada: trabalhava
na UFRJ, criava os dois filhos,
dava assistência ao Aristélio no
presídio, entre outras.
Marly defendeu a presença da
mulher na política. “Todos nós
temos um lado político. Sem
política não somos ninguém”.
Disse que é importante cons
cientizar outras associadas a
estarem mais no dia a dia da
Conape. “A Conape é compos
ta por um grupo muito bom de
pessoas, e devemos mantêla”.
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Giro pelo mundo
Rockefeller na Rússia
A Rockefeller Oil Company, de Steven
Clark Rockefeller, fez um acordo para
adquirir 100% da companhia Tehneftin
vest, empresa russa de prospecção de
petróleo com reservas totais de 180
milhões de toneladas de petróleo e 20
bilhões de metros cúbicos de gás.
Negócio de US$ 1 bilhão.

•

Sudão do Sul retoma produção
O Sudão do Sul retomou a produção
de petróleo, no início de abril, com o
fim de um conflito de 15 meses com o
vizinho Sudão e marcando um avanço
nas relações entre os dois países após
os confrontos nas fronteiras no ano
passado. "O petróleo está fluindo ago
ra", disse o Ministério do Petróleo.

•

BrasilVenezuela
Brasil e Venezuela decidiram aumentar o
comércio de petróleo e derivados, como
forma de amenizar as diferenças na balan
ça comercial e atender ao projeto de inte
gração continental. Em janeiro e fevereiro,
o Brasil comprou o equivalente a US$ 106
milhões em petróleo cru da Venezuela.

•

O p e tr ó l e o e a m o r a l d o s
e s ta b l i s h m e n ts h e g e m ô n i c o s
O professor Vicenç Na
varro, da Universidade de
Barcelona, em seu artigo
“O petróleo e a dupla mo
ral dos establishments po
líticos e midiáticos”, no
sítio
http://www.vnavar
ro.org, comparou o com
portamento da imprensa
grande em relação à Vene
zuela, que acabou de per
der o presidente Hugo
Chávez Frías.
A imprensa e os meios
políticos, disse o professor,
difundem diariamente uma
moral favorável aos países
que se dizem defensores
da liberdade e da demo
cracia, dos dois lados do
Atlântico.
Esses países gastam for
tunas oriundas da explora
ção do petróleo em obras
luxuosas, como os museus
Louvre e Guggenheim, em
Abu Dhabi, entre outros. E
tais investimentos são em
via de mão dupla, pois em

Pontos
Positivo: 13/4: Dia Mundial da Imprensa.
Boa oportunidade para se refletir sobre o papel
da imprensa numa sociedade democrática e a
defesa da liberdade de comunicação.

Vazamento de petróleo da ExxonMobil
O estado do Arkansas, no sul dos Esta
dos Unidos, anunciou a abertura de uma
investigação sobre o escapamento de mi
lhares de barris de petróleo da compa
nhia ExxonMobil, que forçou a evacuação
de 22 casas e o fechamento de um oleo
duto. Foi a ruptura de um trecho do oleo
duto Pegasos, de 60 anos.

•

Divórcio mais caro da História
O multimilionário Harold Hamm, casado
com Sue Ann Hamm, acabou de confir
mar oficialmente que enfrenta um proces
so de divórcio. Com uma fortuna
avaliada, segundo a Forbes, em 11,3 bi
lhões de dólares, estimase que o mag
nata do petróleo possa ganhar o título da
“separação mais cara da história”.
6

presas do Qatar também
têm negócios na Europa,
como– no time de futebol
“Barça” (Barcelona, vejam
a camiseta), em negócios
do expresidente francês
Sarkozy, entre outros.
Esses mesmos países,
ditos defensores da demo
cracia, são os mesmos
que não se importam com
a discriminação à mulher e
a ausência de direitos so
ciais aos trabalhadores em
países árabes, como Qa
tar. Mas diariamente traba
lham os meios noticiosos
para tentar demolir a ima
gem de Hugo Chávez e do
Governo da Venezuela,
que tem utilizado os recur
sos da exploração de pe
tróleo em projetos sociais.
O caráter distributivo do
país reduziiu a pobreza de
50% (antes de Chávez)
para 31,6%, notadamente
no que se refere à pobreza
extrema. (JCM)

Negativo: Parcela dos conglomerados mi
diáticos trabalham para manter nas mãos
das elites a hegemonia do direito de comu
nicar, em detrimento dos trabalhadores.

Tipo

Cotação média do petróleo (US$)

Brent
WTI

Fevereiro

Março

95,43

93,06

116,01

109,44

Fontes: Gazeta Russa, Agência Estado, Terra, lux.pt e forexpros.com.pt/
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Destaques Petrobrás

Lançado o programa "Mulher: Viver
Sem Violência"

Graça Foster assinou acordo para desenvolver o fortalecimento
da participação feminina nas áreas de Ciência e Tecnologia
A presidente da Petrobrás, Maria
das Graças Silva Foster, participou
no dia 15/3 da cerimônia de lança
mento do programa “Mulher: Viver
Sem Violência”, no Palácio do Pla
nalto, em Brasília. O programa,
lançado pela presidente da Repú
blica, Dilma Rousseff, pretende in
tegrar os serviços públicos do

Poder Judiciário, Defensoria Públi
ca, Ministério Público e Governo
Federal para garantir atendimento
humanizado às vitimas de agres
são.
Na oportunidade, foram apresen
tadas ações para os centros de
atendimento a mulheres em áreas
de fronteira, além de campanhas

A Petrobrás informou, no Dia In
ternacional da Mulher (8/3), o
crescimento da participação das
mulheres no quadro de emprega
dos da empresa, quase 16% do
total de contratados.
Desde 2003, a taxa de cresci

mento relativo do trabalho femini
no foi cerca de 120%, enquanto a
taxa de crescimento dos homens
cresceu a metade, cerca de 60%.
De um total de 6.563 gerentes, as
mulheres ocupam hoje 1.104 car
gos de gerência, cerca de 17%.

Participação de mulheres na Petrobrás cresceu 120%

educativas e de utilidade pública
para prevenção e enfrentamento à
violência. Durante a solenidade,
Graça Foster assinou acordo para
desenvolver o fortalecimento da
participação feminina nas áreas de
Ciência e Tecnologia, por meio do
Programa Meninas e Jovens Fa
zendo Ciência.

Faces da mesma moeda – A presidente Dilma destacou a necessidade de combater a violência contra
as mulheres ao mesmo tempo em que se proporcionam condições para que elas tenham cada vez mais
autonomia. “São faces da moeda principal que nós, mulheres, temos que reivindicar, que é uma atitude
digna, cidadã diante da vida”, afirmou.
Gênero e Raça – Em maio de 2012, a Petrobrás assinou o Termo de Compromisso da 4º edição do
Programa PróEquidade de Gênero e Raça, uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulhe
res da Presidência da República, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e ONU Mu
lheres, comprometendose a implementar um Plano de Ação que inclui várias iniciativas.
Recorde no présal – A Petrobrás informou que a produção de petróleo nos campos operados pela
estatal no présal – bacias de Santos e Campos – atingiu, no dia 20/2, a marca de 300 mil barris de
petróleo por dia (bpd). Desse volume, 83% (249 mil bpd) correspondem à parcela da Petrobrás e o
restante, à das empresas parceiras da estatal nas diversas áreas de produção do présal.

(com informações e imagens da Agência Petrobrás de Notícias)

O B r a s i l s e g u n d o o s e c o n o m i s ta s

“Na realidade, a análise cuidadosa das contas externas mostra que o Brasil está muito longe de ter
superado o problema de sobreendividamento externo; as reservas cambiais são apenas uma pequena
parcela do estoque de riqueza que potencialmente pode, do dia para a noite, sair do país; e, finalmente, a
relação extraordinariamente volátil do capital internacional com a economia brasileira no passado recente
não dá nenhum motivo para imaginar que uma inflexão abrupta das expectativas não possa deflagrar uma
corrida contra o real”.
(In Jornal dos Economistas de junho/12 – artigo de Fernando D’Angelo Machado e Plínio de Arruda Sampaio Jr.)

Março e Abril | 2013
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Saúde do idoso

Aliados na saúde e na doença
Poderosas armas para manter a beleza, os sucos atuam até como remédios

Com o sol de volta ao céu cario
ca, um suco refrescante para
amenizar o calor cai muito bem.
Melhor ainda se a bebida ajuda a
manter a beleza, trata e previne
problemas e ainda dá aquela le
vantada no ânimo. Além de hidra
tar, sucos podem atuar como
remédios naturais por serem fon
tes de fibras e vitaminas, nutrien
tes indispensáveis para a boa
saúde.
— A maneira mais fácil de obter

um suplemento vitamínico é atra
vés dos sucos —
diz a nutróloga Jane Corona:
— Eles são bons para o funcio
namento do intestino e das célu
las, inclusive para a renovação
delas. As reações químicas celula
res precisam de vitaminas para
acontecer.
Beber sucos para repor nutrien
tes e energia ganha mais impor
tância ainda no verão, já que a
perda de vitaminas e sais minerais

aumenta pelo suor. Mas é neces
sário atenção no preparo da bebi
da.
— Colocar açúcar sobrecarrega
o suco de carboidratos. O ideal é
combinar frutas ácidas com alcali
nas, como abacaxi e pêra, para
não precisar de açúcar nem ado
çante. Em excesso, ele fermenta e
pode dar gases. Folhas só podem
ser usadas se forem orgânicas, e
frutas não orgânicas devem ser
descascadas — alerta Corona.

Eles são bons para o funcionamento do intestino e das
células, inclusive para a renovação delas".

É gostoso e fácil de fazer
Para cólica
1 copo de água mineral
3 fatias de abacaxi
1 colher de chá de gengibre
ralado
1 maçã
1 colher de sopa de semente de
linhaça
1 banana (opcional)

Contra insônia
1 copo de chá de alface
(preparado com o miolo verde
claro do vegetal e meio litro de
água fervente)
1/4 de abacaxi
Suco de 1 laranja
1 banana

Para enxaqueca
1 copo de chá de erva cidreira
1 cenoura
1 colher de sopa de aipo
1 colher de chá de gengibre
ralado
Salsinha a gosto

Para ressaca
1 copo de melão picado
1 copo de água de coco ou 1
copo de uvas verdes picadas

Contra celulite
1/4 de pepino
1 pera
1/4 de abacaxi
Salsinha a gosto
1 copo de água (se precisar)

Antidepressivo
1/2 copo de chá de camomila
1 maçã
1/2 copo de suco de maracujá

Modo de preparo
Lave bem os ingredientes e descasque os alimentos quando necessário. Bata tudo no
liquidificador. Não coe nem adicione açúcar ou adoçante.

7/4  Dia Mundial da Saúde
| Fonte: Extra / Bemviver.

8

Visite nosso web sítio www.conape.org.br

conape notícias

A s s i s tê n c i a S o c i a l  2 0 1 3

Maria do Carmo
Assistente Social

Atendimento
Os associados residentes no
estado do Rio de Janeiro pas
sam a dispor dos nossos servi
ços, com visitas domiciliares
e/ou hospitalares. O associado
que tiver interesse deve ligar
para a Conape e solicitar o
agendamento da visita profis
sional.
Os associados residentes em
outros estados que precisem
do atendimento, entrem em
contato conosco.

Ligue
0800 095 9249

Conape serviços
Pecúlio Familiar: é preciso se inscrever para
garantir o benefício
A Conape criou, em abril de 2011, o Pecúlio Fa
miliar, que visa fornecer um auxílio financeiro à fa
mília do associado, face às despesas eventuais
por ocasião de seu falecimento.
O Pecúlio foi fixado no valor de R$2.000,00 (dois
mil reais), e seu valor será avaliado anualmente
pelo Conselho Diretor da Conape.
Para garantir o recebimento do benefício, é preci
so que seja feita a inscrição por meio do preenchi
mento de formulário para esse fim. Solicite o
documento à Conape e esteja assegurado do re
cebimento do benefício.
Para mais informações, confira as normas de fun

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

cionamento do Pecúlio (enviadas pelo conape no
tícias), fale com a Conape ou visite o sítio
www.conape.org.br

Assistências Social e Previdenciária
Em plantão de segunda à quintafeira, de 9h às
15h, a Conape disponibiliza para seus associados
uma assistente social, que orienta sobre compra
de medicamentos, previdência, plano de saúde
(AMS), aposentadorias e benefícios do INSS.
Assistência Jurídica
A Conape conta com uma advogada para orien
tar os associados nas questões relativas à anistia
política.

Atualize seu cadastro
Prezado Associado, é muito importante
que você mantenha atualizado o seu
cadastro na Conape.
Março e Abril | 2013
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As outras sepulturas
Luis Fernando Veríssimo *
Sempre é bom começar citan
do Hegel. Porque dá uma certa
classe ao texto e porque, a par
tir de Hegel, você pode ir para
qualquer lado, para a esquerda
e ou para direita. Marx afiou su
as teses criticando e às vezes
assimilando Hegel, e Hegel, ao
mesmo tempo em que sacudia
o pensamento conservador eu
ropeu, era o exemplo mais aca
bado do que Marx abominava,
o filósofo que explicava o mun
do em vez de tentar mudálo.
Mas minha citação de Hegel
não tem nada a ver com esta
divisão, mesmo porque é uma
que todo o mundo  a partir da
redescoberta da peça no sécu
lo 18  endossaria. Hegel disse
que a Antígona de Sófocles era
o mais sublime produto da
mente humana, e sua heroína
a mais admirável personagem,
da História.
Escrita 400 anos antes de
Cristo, a peça conta a história

da filha de Édipo. Rei de Tebas,
com a sua mulher (e mãe, lem
bra?) Jocasta. Antígona quer
enterrar seu irmão, morto num
ataque a Tebas, contrariando
as ordens do rei Creonte, para
quem o corpo do traidor, que
permanecerá insepulto, perten
ce ao Estado e não à sua famí
lia. Antígona rouba o corpo do
irmão para que sua alma, sem
os ritos fúnebres, não se perca
no mundo dos mortos, e o se
pulta no meio da noite. Para
punir sua desobediência, Cre
onte a condena a ser enterrada
viva. Muitos conflitos são des
nudados na peça mas o princi
pal dele é entre o Estado e o
indivíduo, entre a lei fria e cos
tumes antigos, entre o direito
do soberano e o direito do san
gue comum. O fascínio da peça
para Hegel e outros tem muito
a ver com o renascente interes
se pela cultura grega na Euro
pa de então, mas também com

a revolução que acontecia nas
relações Estado/cidadão no ex
plosivo começo do século 19.
A história de Antígona se
adapta ao momento no Brasil,
quando se tenta investigar o
que permanece simultanea
mente enterrado e insepulto no
nosso passado, tantos anos
depois do fim da ditadura. Os
corpos ainda não foram devol
vidos às suas famílias, os direi
tos do sangue ainda não se
impuseram aos direitos do Es
tado algoz, os ritos fúnebres de
muitos continuam restritos à
imaginação de novas Antígo
nas, tão trágicas quanto a Antí
gona grega. Os arquivos da
ditadura estão sendo aos pou
cos desenterrados. Já passou
da hora de abrir as outras se
pulturas.
* Publicado em O Globo e O Estado
de S.Paulo  4/4/13.
Foto: Monumento Tortura Nunca Mais.

Agora os petroleiros anistiados podem ingressar na Ambep

(1) Plano de assistência médica que permite a inclusão de filhos, parentes e agregados; (2) Uma corretora de
seguros, com condições favoráveis; (3) Um setor de viagens; e (4) Ampla programação social

Pe

o

e nis
s
s
n

Xô preguiça: quem tem
mais de 40 anos e
caminha cerca de 75
minutos por semana
ganha mais de um ano
de vida. (Extra)

Coitados dos que fazem dez projetos maravilhosos por dia sem
concretizar nenhum deles em dez anos.

AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
A AMS não fornecerá mais o "Orientador AMS: livro de credenciados  médico 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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!
Parabéns aos aniversariantes do bimestre

Março

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

02/03 – Arizete Furtado de Almeida
07/03 – Aquiles Ferrari
07/03 – Dante Altieri
07/03 – Zenaide Galvão Vieira
07/03 – Yvone Diogenes Parente Coelho
07/03 – Maria Lúcia Silva
10/03 – Antonio Costa Filho
10/03 – Irene Sant Anna de Araújo
11/03 – Carlos Augusto Dauzacker Brandão
11/03 – Edelvita Palafoz Cardoso e Silva
11/03 – Kivia Marisa Maia
12/03 – Farid Spitti
13/03 – Odilene Maria da Costa Pinheiro
13/03 – Sinésio Resende Costa
13/03 – Victor Medeiros do Paço
14/03 – Celso Torres Ribeiro

15/03 – Altair da Trindade Ferreira
15/03 – Carlos Alberto Martins
17/03 – Marlene dos Santos Araújo
17/03 – Neide Nogueira Ferreira Leite
18/03 – Maria de Lourdes Baia
20/03 – Euripides Palazzo Silva
20/03 – Carlos Alberto Brandão da Rocha
20/03 – Regina Binotti Vecedomini
22/03 – Wilson de Souza Carvalho
23/03 – Seledom Archanja de Oliveira
24/03 – Juarez Teixeira Peixoto
25/03 – Maria de Fatima Mendonça de Souza
26/03 – Joselia Silva Machado
28/03 – Mário Bezerra Pontes
31/03 – Antônio Rosendo da Silva

Abril
03/04 – Manoel Azevedo
04/04 – Raymunda Pires Monteiro
04/04 – Wandyr de Souza
04/04 – Jamim de Faria Alkmim
05/04 – Catia Albuquerque de Jesus
06/04 – Elza Monteiro de Mattos
06/04 – Otaviano Gonçalves
08/04 – Carlos Alberto da Silva
08/04 – Enedina Silvano Magalhães
08/04 – Marina Gomes Jacinto
12/04 – Ione Gomes de Oliveira Garbes
13/04 – Ernesto Ribeiro Netto
14/04 – Geraldo Silvino de Oliveira

14/04 – Josias Jacintho Muniz
15/04 – Adelino Ribeiro Chaves
15/04 – Idinea Nicacio da Silva
16/04 – Adir Costa Santiago
17/04 – Antonio Ferreira Nunes Junior
18/04 – Nilton Alves da Silva
19/04 – Roberto Leone Caielli
20/04 – Autair Andrade de Queiroz
20/04 – Maria Antõnia dos Santos
23/04 – Nivia Maria B. Dutra da Silveira
24/04 – Ziza Marques da Silva
25/04 – Milton da Costa Oliveira
28/04 – Euclydes Sobreira Zuazo

U r g e n te : Mi n i s té r i o d o
P l a n e j a m e n to c o n v o c a
r e c a d a s tr a m e n to
A partir de março, os anistiados e pensionistas estão convocados, pelo Ministério do Planejamento, a fazer o
recadastramento obrigatório; é fácil e rápido. Deve ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal ou Banco de Brasília  BRB, no mês de aniversário do(a) associado(a). Leve um
documento oficial de identidade com foto e CPF. A Conape está a disposição para mais esclarecimentos.

Contribua no débito automático

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.

Março e Abril | 2013
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Caça
P al avras
Lápis, borracha e resolva o quebracabeça!

Encontre as palavras:
ABADECÍDIO

BARBICACHO

ABDOMINALGIA

CACATUA

ABONANÇAR

CÁFILA

BALIDO

DECENTE

ABALANÇAR

BARRADO

ABERRAÇÃO

CACHORRODOMATO

BAGULHO

CAIBRO

BAMBOLIM
Fonte: www.imagem.eti.br. Nível: Fácil.

Resultado

Rir alivia o estresse,
melhora a circulação e o
sistema imunológico. É
remédio natural contra a
hipertensão.

Ouça o programa
"Faixa Livre"
Rádio Bandeirantes
1360 kHz (AMRio)
Das 8h às 10h
A Conape é uma das
patrocinadoras.

(Extra)

E x p e d i e n te
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