
"Não é verdade que as pessoas param de
buscar seus sonhos porque envelhecem. Elas
envelhecem porquem param de buscar seus

sonhos." (Gabriel García Márquez)
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Com o número de mulheres ampli-
ado, a nova Diretoria da Conape

- biênio 2014/2015, tomou posse em
9/4, durante a Assembleia Geral Or-
dinária (AGO). O ex-presidente do
Clube de Engenharia e engenheiro
aposentado da Petrobrás, Raymundo
de Oliveira, prestigiou o encontro.
A AGO foi realizada no auditório do

Sindicato dos Administradores do

Estado do Rio de Janeiro (Sinaerj),
Centro do Rio de Janeiro. Foi debati-
do e decidido sobre o Balanço Anu-
al, com o Parecer do Conselho
Fiscal; a Proposta Orçamentária pa-
ra 2014; e deu posse aos Diretores
eleitos em 12 de março de 2014.
A Assembleia foi dirigida pelos dire-

tores Wilson de Souza Carvalho e
Ina Soares Lutterbach.

Agora a Diretoria da Conape conta com cinco mulheres. A nova diretoria tomou
posse em 9/4, durante a Assembleia Geral Ordinária
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Importante saber

Não é a primeira vez que surge um
pedido de CPI para apurar su-

postas irregularidades na Petrobrás, e
perto de eleições. Foi assim nas elei-
ções anteriores, em pleno Governo
Lula, entre outros momentos, notada-
mente quando da descoberta do pré-
sal pela Petrobrás e nos debates pela
redefinição do novo marco regulatório
do setor petróleo, hoje em vigor.
Agora, nos primeiros passos das Elei-

ções de 2014, deu-se início a mais

uma batalha pela instauração de uma
CPI para apurar a compra da Refinaria
de Pasadena, nos Estados Unidos,
bem como supostas irregularidades
administrativas na petrolífera. No Par-
lamento, oposição e base aliada do
Governo Dilma Rousseff estão numa
queda de braços pela instalação da
CPI. O debate está se ela será restrita
à Petrobrás ou ampliada, com apura-
ção de outras irregularidades que en-
volvem recursos públicos. Em 23/4, a

ministra Rosa Weber (STF), determi-
nou que o Senado instale a CPI para
investigar exclusivamente a Petro-
brás. Mas a base do governo entrou
com mandado de segurança questio-
nando a CPI.
A Conape vê com preocupação um

desenrolar desfavorável para a Petro-
brás, aos seus acionistas, e ao Brasil.
Acreditamos que todas as supostas ir-
regularidades e prejuízos econômicos
à empresa devem ser apurados e os

culpados punidos na forma da lei, com
julgamento justo e democrático.
O que não pode haver é mais uma

vez a Petrobrás ser utilizada como pa-
lanque eleitoral, o que seria uma irres-
ponsabilidade grave por parte da
classe política contra o país. Assim,
preocupa-nos ver a queda de credibili-
dade de uma empresa exemplar e es-
tratégica para o desenvolvimento de
um Brasil soberano e justo para o seu
povo. •
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* Conselheiro da Conape.

Anistia Internacional faz protesto contra o golpe de 1964

OOppiinniiããoo && ttaall

Os idos de abrilÉ bom prestar atenção

A seguir extratos do artigo de Zuenir
Ventura (de O Globo) sobre o livro “Foco
— A atenção e seu papel fundamental
para o sucesso”, do psicólogo norte-ame-
ricanoDanielGoleman.
***

Dizem os entendidos que só se dará
bem neste século quem conseguir

resolver dentro de si a luta entre o foco e a
desatenção, isto é, entre a capacidade de
se concentrar e a dispersão a que esta-
mos sujeitos por causa das “distrações”
que nos assediam diariamente através
dosváriosmeiosdecomunicação.
A velocidade e a insistência dessas

mensagens estariam diminuindo nossa
capacidade de fixá-las e de refletir sobre o
que elas realmente significam. O bombar-
deio de informações produz entropia,
confusão, já que o excesso delas é igual a
ruído.
(...)
Por meio de análises, depoimentos e

pesquisas, Goleman mostra que essa re-
corrência é causada pela dificuldade de
concentração, que se deve sobretudo à
onipresença do celular e da internet em
nossas vidas. “A tecnologia captura a nos-
sa atenção e interrompe as nossas cone-
xões”.
Algumas empresas do Vale do Silício

chegaram a banir das reuniões laptops,
iPads, iPhones e outras ferramentas digi-
tais. Um casal confessou ao autor que te-
ve de fazer um pacto de boa convivência:
“Em casa, guardamos os telefones numa
gaveta.”
Alguns anos atrás as pessoas ficavam

indignadas quando alguém pegava o
Blackberry para conversar com outra na
nossa presença. “Hoje é a norma.” Estu-
dos cerebrais revelam que a “recompensa
neural” desses viciados é parecida com a
dos dependentes de álcool e drogas. Um
professor universitário admitiu que não
consegue ler mais de duas páginas por
vez.
(...)
Ainda bem que o mal tem cura. Uma

das lições do livro é que a atenção funcio-
na como um músculo mental, que permi-
te acompanhar uma história, concluir uma
tarefa,aprenderoucriar.
(...)
Mas, cuidado, foco não é ideia fixa, ob-

sessão. Use com moderação. É preciso
dar uma folga ao cérebro, deixar um tem-
po livre para a divagação. Muitas desco-
bertas e invenções aconteceram durante
momentos de “distração”. O espírito aber-
to e a imaginação solta permitem a entra-
dadeboas ideias. •

Meio século se passou quando
o terror caiu sobre nós. Éra-

mos jovens e crédulos em dema-
sia. Desvanecidos fomos de um
sonho: melhor atender aos deser-
dados. Apesar de tendências ad-
versas, uma juventude unida no
propósito humanista de servir ao
outro, modernizar o país. E não
“comunizá-lo” como pensavam al-
guns e miseravelmente justifica-
ram outros. Se excessos foram
cometidos – mesmo aqueles esti-
mulados pelos cabos Anselmos da
vida – poderiam ser coibidos, ja-
mais pretexto para o golpe. E a
lembrança de Duque de Caxias se
faz: a função do militar é defender
o poder constituído.
A liberdade, o aprender a convi-

ver com as diferenças, aceitar o
desigual, era o desejo de algo que
agora se prenuncia. Embora ran-
ços existam, chegaremos lá. Sem
nunca esquecermos as ocorrênci-
as, hoje ganhamos (todos) o res-
peito às leis. E não há como
regredir em direção à democracia
plena. Uma jornada pedagógica e
tolerante a exigir atenção. Recusa-
dos os arrotos e a truculência, que
também, numa “doença infantil”, é
uma infeliz e falsa acompanhante

de todos os esquerdizóides.
Por sua vez, no patamar da

igualdade, as mulheres sendo
mais representativas, até a excep-
cionalidade do maior cargo da Re-
pública. A extinção do pátrio
poder, da virgindade, da infidelida-
de são coisas do passado. Época
em que um sectarismo chegou a
aceitar a encampação de refinari-
as insignificantes em relação à
produção nacional. Mas na atuali-
dade, mensalão e populismo à
parte, a quebra de uma aristocra-
cia com a eleição de Lula. O resto
é preconceito de uma elite insatis-
feita com o rompimento.
No meio de tantas dificuldades,

há momentos em que o novo é im-
perceptível, aquilo capaz de provo-
car mudanças. A Comissão da
Verdade, sem alcançar o seu in-
tento para alguns, três fatos, acre-
dito, justificam a sua recente
relevância: a restituição do man-
dato de Jango, o esclarecimento
da morte de Rubens Paiva – um
real Tiradentes dos nossos dias –
e o reconhecimento dos coman-
dantes das Forças Armadas que
crimes houve em seus quartéis.
Por último. A memória dos com-

batentes que se foram. Uns sob as

mais desumanas formas. Outros
cuja ausência ainda sentimos. To-
dos contribuintes no avanço de
nossas conquistas. •

Sobre o lema “dê um fim à impunidade”, a Anistia Internacional realizou, na Cine-
lândia, Praça Floriano, um protesto dos 50 anos da ditadura. Com as suas respec-

tivas datas, 21 cartazes apoiados em um par de imensos coturnos, a partir do
fechamento do Congresso e a invasão da UNE em 1964 até ao atentado do Riocentro
em 1981, mostraram os principais atos da arbitrariedade de militares golpistas.
Em Isto É, Thereza Goulart, esposa de Jango, numa sentida entrevista disse: “O golpe

de 1964 destruiu minha família”... E tantas outras por este Brasil inteiro, digo. (Newton
Menezes*) •

Câmara de Vereadores do Rio põe faixa
"Ditadura Nunca Mais". Foto: N.Menezes

A cantora e compositora de protesto, Joan Baez, fez shows no Brasil

Em março, a cantora e compositora norte-americana, Joan Baez, fez vários shows no Bra-
sil. Ela reaviveu suas canções de protesto, inclusive algumas compostas com o ex-namo-

rado Bob Dylan.
Em 1981, ela também não escapou ao regime de exceção no Brasil que a proibiu de fazer

apresentações. Agora, 30 anos depois ela encantou a todos com shows magníficos em capi-
tais brasileiras. Dividiu palcos com Geraldo Vandré, Milton Nascimento e Gilberto Gil.
Entre às várias canções, destacaram-se Gracias a La Vida (Violeta Parra), La Llorona e Dia-

monds and Rust (Joan Baez), Cálice (Chico Buarque), Mulé Rendera (Zé do Norte), Deporte-
es (Pete Seeger) e Para Não Dizer Que Não Falei de Flores (Geraldo Vandré), cantada em
coro pela plateia e com a presença do próprio Vandré, de 78 anos. •
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No dia 9/4, diretores e associados da
Conape realizaram a Assembleia Ge-
ral Ordinária (AGO), que aprovou, por
unanimidade, o orçamento da entida-
de, bem como deu posse à nova Dire-
toria para o biênio 2014-2015.
Às 11h30, a AGO apreciou e decidiu

sobre o Balanço Anual, com o Pare-
cer do Conselho Fiscal; a Proposta
Orçamentária para 2014; e deu posse
aos diretores eleitos em 12 de
março de 2014.
A Assembleia foi dirigida pelos

diretores Wilson de Souza Car-
valho e Ina Soares Lutterbach.
Duas mulheres de anistiados passa-
ram a integrar a Diretoria: Márcia da
Silva Guimarães e Alexandrina Bea-
triz Távora Gil. Agora a Diretoria conta
com cinco mulheres. Ingressou tam-
bém ao corpo de dirigentes o anistia-
do Xerxes Affonso Campos.
O diretor Eylan Soares Pinto apre-

sentou o relatório orçamentário da
Conape, que foi debatido e aprovado

por unanimidade. Os conselheiros
Aquilles Ferrari e Newton Menezes,
deram parecer final em apoio ao rela-
tório apresentado.
Na sequência, foi realizada a ce-

rimônia de posse, com a apresenta-
ção da nova Diretoria, assinatura do
Termo de Posse e discursos dos dire-
tores.
O engenheiro e professor Raymun-

do de Oliveira prestigiou o encontro.
Raymundo, que é engenheiro apo-
sentado da Petrobrás, também resis-
tiu à ditadura civil-militar na estatal,
bem como deu apoio à luta pela anis-
tia política dos petroleiros persegui-
dos.
Em sua fala, Raymundo de Oliveira

saudou os dirigentes da Conape por
manter a entidade funcionando inin-

terruptamente, desde a década de
1990. Disse que a Conape merece
um prêmio pela luta incansável em
prol dos petroleiros perseguidos e pe-
la conquista da anistia política. Subli-
nhou, ainda, que é fundamental que a
Conape continue ativa. "A diretoria da
Conape foi competente em manter a
entidade atuante", reforçou Raymun-
do.

O presidente da
Conape, Abelardo
Rosa, em sua fala,
agradeceu a pre-
sença de todos os

associados e seus familiares, bem co-
mo ao Raymudo de Oliveira. Ele dis-
correu um pouco sobre o processo de
anistia, sobre o balanço financeiro da
Conape, exaltou o ingresso de novas
mulheres na Diretoria e conclamou as
demais a participarem mais do dia a
dia da entidade.
Abelardo destacou também que as

mulheres têm realizado encontros pe-

riódicos, e com número crescente de
participantes. Os encontros têm deba-
tido diversos temas relativos aos anis-
tiados e seus familiares. No 5º
Encontro de Mulheres, em 25/3, foi re-
alizado o seminário Saúde do Idoso,
que debateu diversos temas sobre o
envelhecimento saudável.
O diretor Wilson Carvalho lembrou

os 50 anos de ditadura e pediu uma
salva de palmas para todos os perse-
guidos (e vítimas fatais) que resistiram
ao arbítrio que durou 21 anos. •

NNoovvaa ddiirreettoorriiaa ddaa CCoonnaappee ttoommaa ppoossssee

Anistia

"A diretoria da Conape foi competente
em manter a entidade atuante".
(Raymundo de Oliveira)

No dia 12/3/14, das 9h às 17h, a
Conape realizou as suas eleições
para renovação dos Conselhos Dire-
tor e Fiscal, para o biênio 2014/2015.
O pleito teve um total de 107 votos,
dos quais 102 foram válidos e 5 nu-
los. A votação deu como vitoriosa a
"Chapa 2004", encabeçada pelo
atual presidente Abelardo Rosa
Santos, não tendo outras chapas

inscritas nas Eleições Conape 2014.
O artigo 48 do Estatuto da Conape

prevê a renovação da Diretoria na 1ª
quinzena de março do ano do térmi-
no dos mandatos, que são de dois
anos. Conforme previsão estatutária,
a posse realizou-se no dia 9 de abril
de 2014, durante a Assembleia Ge-
ral Ordinária, que teve sua primeira
convocação às 11h. •

Resultado das eleições

O número de mulheres foi ampliado na nova Diretoria – biênio 2014/2015. O ex-presidente do Clube de Engenharia, Raymundo de
Oliveira, prestigiou o encontro que reuniu lideranças, familiares e amigos

Novos diretores

Xerxes Campos | Márcia Guimarães | Alexandrina Gil
Marly Eylan Aquilles Menezes Canavarro

Abelardo Fontes Idinéa

Mesa diretora da AGO:
Wilson e Ina
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Lucro da Petrobrás
Em meio às ameaças de CPI, a pre-

sidente e diretoria da Petrobrás apre-
sentaram para a imprensa e mercado
os resultados financeiros e operacio-
nais de 2013 e do 4º tri do ano. Em co-
letiva no Rio de Janeiro, também foi
detalhado o Plano de Negócios e Ges-

tão 2014-2018 e o Plano Estratégico
2030. Com R$ 23 bilhões e 570 mi-
lhões, o lucro líquido foi 11% superior
ao de 2012. Contribuíram para este re-
sultado: os reajustes nos preços dos
combustíveis, o aumento da produção
de derivados, menores baixas de po-
ços secos, entre outros.

Pasadena, um mau negócio
A presidenta da Petrobrás, Graça

Foster, reconheceu em 15/4 que a
compra pela estatal brasileira da refi-
naria de Pasadena, no Texas (EUA),
foi um bom projeto no início, mas que
se transformou em negócio de baixa
possibilidade de retorno. "Hoje, olhan-
do aqueles dados, não foi um bom ne-
gócio, não pode ser um bom negócio".
"Isso é inquestionável do ponto de vis-

ta contábil." Segundo ela, o prejuízo
para a Petrobrás com aquisição da re-
finaria foi US$ 530 milhões. A avalia-
ção foi feita em audiência pública que
acontece nas comissões de Assuntos
Econômicos e na de Fiscalização e
Controle do Senado Federal. Graça
Foster esclareceu ainda sobre o custo
total da transação US$ 1,25 bilhões. A
executiva admitiu que em fevereiro de
2006 houve falhas.

CPI da Petrobrás

A ministra Rosa Weber, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), determi-
nou em 23/4 que o Senado instale
comissão parlamentar de inquérito
(CPI) para investigar exclusivamente
a Petrobrás. Rosa Weber atendeu o
pedido da oposição e rejeitou ação
dos governistas, que propuseram in-
vestigações também nos contratos

dos metrôs de São Paulo e do Distri-
to Federal, supostas irregularidades
no Porto de Suape (PE) e suspeitas
de fraudes em convênios com recur-
sos da União, além das denúncias
sobre a Petrobrás. Governistas en-
traram com mandado de segurança,
pedindo uma definição do STF so-
bre o que é “fato determinado” para
criação de CPI.

Gabrielli falasobrePasadena
Ex-presidente da Petrobrás, Sérgio Ga-

brielli, disse que a compra da refinaria foi
aprovada por ter sido "vantajosa"; entre
os "mitos", ele aponta o preço da compra
por US$ 42,5 milhões pela Astra e o erro
da aquisição no exterior; "a verdade é
que a Astra desembolsou US$ 360 mi-

lhões", disse ele; "a decisão atendia ao
planejamento estratégico da companhia
definido em 1999, no governo FHC, que
previa investir em refino no exterior para
lucrar com a venda de derivados de pe-
tróleo, sobretudo no mercado america-
no"; Gabrielli condena ainda o que
chamade "circodeCPIeleitoral".

Mafalda completa 50 anos
No ano em que se lembra dos 50

anos de ditadura no Brasil, um ca-
so mais descontraído merece ser
sublinhado: a personagem de his-
tória em quadrinhos (HQ), Mafalda
também completou 50 anos. O car-
tunista argentino Joaquín Salvador
Lavado (o Quino), criador da per-
sonagem, disse que Mafalda é
"mais um desenho", que ele como

um "carpinteiro" teria projetado e
produzido um "móvel lindo". Ele re-
velou que muita gente se chateia
ao ouvi-lo dizer que Mafalda é um
desenho como outros. Quino, hoje
com 81 anos, vive em Madri.

Fontes: Fundação Dinarco Reis, Agência Brasil, Agência Petrobrás de Notícias, Agência Senado, Programa Faixa Livre, Brasil247, Comissão Nacional da Verdade, Agência Petroleira de

Notícias.

Vítima aponta torturadores (I)
Em 25/3, a Comissão Nacional da

Verdade (CNV) apresentou, em audi-
ência pública no Arquivo Nacional, o
relatório preliminar sobre a Casa da
Morte de Petrópolis, um centro de
tortura clandestino usado pelos mili-
tares, na década de 1970, durante os
governos Médici e Geisel. "Estamos

conseguindo demonstrar que ela
existiu e foi produto de uma ação de-
liberada do Estado brasileiro de fazer
das violações aos direitos humanos
uma política de Estado. Consegui-
mos identificar uma lista de torturado-
res que atuaram na Casa da Morte e
listar vítimas que estiveram ou desa-
pareceram", avaliou Pedro Dallari.

Vítima aponta torturadores (II)
Foi identificado um centro de tortu-

ra clandestino como uma con-
sequência dos desdobramentos do
caso Rubens Paiva, deputado fede-
ral torturado até a morte pelo regi-
me. "O caso Rubens Paiva
demonstrou para as forças da re-
pressão que havia risco em realizar

aquelas operações de tortura e as-
sassinato, da politica de extermínio,
em uma estrutura que não fosse
clandestina. A Casa da Morte foi a
primeira neste sentido", disse Dalla-
ri. O relatório se baseia principal-
mente nos depoimentos de Inês
Etienne Romeu, ex-dirigente do mo-
vimento de esquerda armada VPR.

Militares atendem recomendação
dapresidenteDilmaRousseff
Chefes das Forças Armadas fo-

ram orientados a impedir que a tro-
pa comemorasse no dia 31 de
março, interna ou externamente, o
Golpe de 1964. Ao que tudo indica,
a recomendação foi acatada, pois
não houve registro de nenhuma

comemoração nos quartéis. Os
chefes militares haviam aproveita-
do as reuniões de seus Altos Co-
mandos, que trataram também das
promoções, antes do Carnaval, pa-
ra avisar aos comandados que evi-
tassem qualquer tipo de polêmica
sobre o assunto, para evitar cho-
ques com o Planalto.

Ato em memória de Edson Luis
Em 28/3, estudantes de escolas e

universidades do Rio de Janeiro reali-
zaram uma manifestação em memó-
ria do estudante Edson Luis,
assassinado pela ditadura militar em
1968. Além da homenagem ao estu-
dante que resistiu à ditadura, os ma-
nifestantes reivindicaram passe livre

estadual irrestrito, a meia-entrada ir-
restrita em eventos culturais e espor-
tivos. Eles denunciaram também a
presença da PM dentro de unidades
escolares e exigiram liberdade para a
criação de grêmios e fim da perse-
guição ao movimento estudantil den-
tro das escolas, entre outros. O ato
foi concluído nas escadarias da Alerj.

8/3 - Dia Internacional da Mulher

Dinarco Reis é homenageado
O conapeano Dinarco Reis Filho,

que preside a Fundação Dinarco
Reis, foi homenageado na Câmara
de Niterói por sua contribuição na
luta contra a ditadura civil-militar de
1964. A homenagem foi num ato
intitulado “50 anos do golpe militar,
lembrar para nunca esquecer”. O
jurista José Luiz Pinaud (ex-presi-

dente do IAB – Instituto dos Advo-
gados do Brasil), professores e
advogados também foram home-
nageados.

José Moutinho (jornalista)

DDiirreeiittooss hhuummaannooss



5Março e Abril | 2014

Em 1961, o jovem professor baiano
de matemática e futuro petroleiro,

Antonio Trigueiros, se encontrava na ci-
dade de Santo Amaro da Purificação
(BA), próximo à Refinaria de Mataripe.
O destino colocou no caminho de Tri-

gueiros o sindicalista Mário Lima, então
presidente do Sindicato dos Petroleiros
da Bahia, que recomendou ao jovem
matemático a almejar trabalho na Petro-
brás, notadamente na refinaria.
No final de 1962, Lima havia informado

a Trigueiros que naquela refinaria tinha
uma média de 300 trabalhadores anal-
fabetos, oriundos das plantações de ca-
na-de-açúcar. Logo, uma excelente
experiência para o jovem professor.
Motivado por Mário Lima, o professor

Trigueiros começou a batalhar uma
oportunidade na refinaria, na qual havia
um projeto de alfabetização, mas que
ainda não tinha conquistado a simpatia
dos trabalhadores. Por diversas razões,
ele ainda não conseguira trabalho no
projeto. Forte razão: o então chefe do
Centro de Treinamento era o arquiteto
Temístocles Batista, ligado aos
golpistas que se reuniam na 6ª
Região Militar para apoiar o gol-
pe de 1964.
Em dezembro de 1962, faz um

teste para auxiliar de manutenção, na
refinaria. Neste período, o golpe civil-mili-
tar estava em andamento. Na refinaria já
se encontravam diversas pessoas (téc-
nicos, engenheiros e administradores)
trabalhando em favor dos golpistas (da
6ª Região Militar, em Salvador).
Antonio Trigueiros disse que recebeu

uma carta sobre sua aprovação para
trabalhar na refinaria e que deveria se
apresentar em 5/1/1963. Quando com-
pareceu, foi informado por Temístocles
Batista que tinha havido um engano em
relação à sua aprovação. Trigueiros atri-
buiu esta mudança de posição (o alega-
do engano) ao fato dos golpistas terem
descoberto sua ligação com o Partido
Comunista Brasileiro (PCB).
A saída foi Trigueiros ser contratado

como auxiliar de manutenção, mas es-
tando à disposição do Centro de Treina-
mento. O cargo de professor foi adiado e
Trigueiros trabalhou na manutenção, até
que veio o golpe de 1964 e interrompeu
suas atividades na Petrobrás.

Jovem ativista político
Aos 15 anos de idade, Trigueiros tinha

se filiado ao PCB, em Santo Amaro da
Purificação. Com 16 anos de idade foi
residir em Salvador, onde fez o Curso
Científico – hoje o Segundo Grau. Antes
de ingressar na Petrobrás, ele trabalhou
como operador de material numa meta-
lúrgica, em Salvador.
Nas atividades de militante político, ele

ficou responsável em estabelecer conta-
tos com o Centro Popular de Cultura
(CPC), da UNE, que desenvolveu inú-
meras atividades que tinham como foco
o contraponto (resistência) ao regime no
campo da cultura. O CPC fez várias ati-
vidades na Refinaria de Mataripe, sob a
coordenação de Trigueiros.
Perseguição política
Com o golpe de 1964, ele e outros tra-

balhadores da Petrobrás ficaram presos
numa cela da Polícia do Exército, na
Bahia. Demais petroleiros foram distri-
buídos para prisões num navio da Mari-
nha, no 19ª Batalhão de Caçadores do
Exército, entre outras prisões.

Em dezembro de 1964, Trigueiros foi
demitido da Petrobrás. Disse que sofreu
agressões e lembrou os nomes de pe-
troleiros que foram barbaramente tortu-
rados pela ditadura: Vivaldo das Neves,
Emanuel do Rego (ex-presidente da
Conape), Milton Oliveira e Carlos Brondi.
Trigueiros disse que o autor das torturas
foi o Capitão Abreu, do Exército.
Ele, além de perder seu emprego na

Petrobrás, foi demitido do Centro Edu-
cacional Teodoro Sampaio (ensino pú-
blico), em Santo Amaro da Purificação,
onde lecionava matemática. Ou seja,
perdeu suas duas importantes fontes de
sobrevivência.
Em 1965, passou no vestibular para

Geologia, não obstante estar com pro-
blemas de saúde física (operou as
amigdalas etc.) e psicológica, por conta
das perseguições do regime de exce-
ção. No entanto, com esforço, prosse-
guiu em suas atividades políticas no
PCB, onde ajudou a organizar o Centro
Estudantil Universitário (CEU).

Idas e vindas
Ainda em 1965, por sugestão de um

companheiro de PCB, foi para o Rio de
Janeiro e organizou sua ida para a Eu-
ropa e prosseguir nos estudos. Inicial-
mente, pensou em estudar na Romênia,
que tinha uma excelente escola de Geo-
logia, mas não foi possível. Assim, foi
para a Bulgária, em dezembro de 1966,
onde conseguiu bolsa para física atômi-
ca. Concluiu o referido curso, fez mes-
trado e um ano de idiomas, concluindo
tudo em fevereiro de 1974.
Estando na Suécia, Trigueiros manifes-

tou desejo de voltar para o Brasil. Trocou
correspondência com sua irmã para tra-
tar do assunto. Ela o informou que situa-
ção no Brasil estava muito complicada,
pois a ditadura estava no seu auge de
repressão e prisões (do governo Gar-
rastazu Médici). Ela informou que diver-
sos militantes tinham sido condenados a
prisão e que ele [Trigueiros] tinha uma
condenação de dois anos de prisão. Lo-
go, o mais aconselhável era permanecer
na Europa.

Participou da Federação
dos Estudantes Latino-ame-
ricanos na Bulgária, onde foi
presidente. Na Suécia, tam-
bém participou de várias ati-

vidades de movimentos sociais, fundou
um jornal, entre outras atividades.
Em 1981, ele voltou ao país, por conta

da anistia política iniciada em 1979. Tra-
tou de assuntos relativos à anistia e re-
tornou à Suécia, onde trabalhava e tinha
constituído família. Em janeiro de 1986,
mudou-se definitivamente para o Brasil
e foi trabalhar (por 12 anos) no Instituto
de Física da Universidade de Campinas
(Unicamp), após doutourar-se em Física
Atômica, na Suécia.
Por três anos, trabalhou na Universida-

de Federal Fluminense (UFF) e na Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) por quatro anos. Voltou para a
Suécia.
Recentemente, em função de ter perdi-

do sua esposa, que sofreu do Mal de
Alzheimer, interrompeu suas atividades
profissionais na Suécia e está progra-
mando seu retorno definitivo para Salva-
dor (BA). No Brasil, pretende concluir um
livro técnico sobre combustão e estabe-
lecer contatos com ex-alunos da UFF e

Unicamp.
Anistia
O processo de anistia foi muito demo-

rado para ele, em função de problemas
com documentação. O petroleiro teve
seu nome incluído numa lista da Comis-
são de Anistia (Ministério da Justiça),
sendo anistiado. Mas em função da Re-
finaria de Mataripe ter confundido o pro-
cesso, a anistia foi revogada. Ela
informara que ele não teve vínculo em-
pregatício na Petrobrás. Trigueiros expli-
cou que as suas documentações
comprobatórias na petrolífera haviam
desaparecido por obra do citado chefe
do Centro de Treinamento, Temístocles
Batista, no período da ditadura.
Finalmente, sua anistia foi concedida

no Governo Fernando Henrique, por
conta de um novo processo aberto. Mas
foi muito trabalhoso, pois teve que bus-
car e reunir uma série de provas, inclusi-
ve documentos de inquéritos do
Exército, onde constava seu nome como
um dos dez mais procurados. Na Agên-
cia Nacional de Inteligência (Abin), ele
conseguiu uma grande quantidade de
registros sobre suas atividades políticas,
desde Santo Amaro da Purificação (an-
tes e depois do golpe), na Europa, entre
tantas outras.
Conseguiu derrubar a falsa alegação

de que ele não tinha vínculo empregatí-
cio na Petrobrás. Outras fortes provas: a
declaração de sua sindicalização pelo
Sindicato dos Petroleiros da Bahia (só
podia ser sindicalizado quem fosse em-
pregado da petrolífera estatal); e o den-
tista da Refinaria de Mataripe, que
confirmou o vínculo de Trigueiros. Por-
tanto, com muita luta conseguiu sua
anistia.
Disse que se associou à Conape, pois

viu a entidade contribuiu para o avanço
de muitos processos de anistia dos pe-
troleiros. Também é filiado à Abraspet
(Associação Brasileira dos Anistiados
Políticos do Sistema Petrobrás e demais
Empresas Estatais), em Salvador. •

Ele começou cedo sua militância política; aos 15 de idade integrava o PCB. É acadêmico, petroleiro e lutador social
internacionalista. O anistiado Antonio Trigueiros falou um pouco de sua história ao conape notícias

"A Conape contribuir para o avanço de muitos
processos de anistia dos petroleiros

perseguidos". (Trigueiros)

os petroleiros anistiados e pensionistas contam sua história
Memória Conape

AAnnttoonniioo TTrriigguueeiirrooss:: aaccaaddêêmmiiccoo ee lluuttaaddoorr ssoocciiaall iinntteerrnnaacciioonnaalliissttaa
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Giro pelo mundo

CongressodosEUAeditaduranoBrasil
Uma Comissão de senadores brasileiros pode ir

aos EUA, caso necessário, para obter registros de
violações aos direitos humanos entre 1964 e
1988. Em 21/3, o presidente do Senado, Renan
Calheiros, formalizou solicitação ao Congresso
dos Estados Unidos de documentos sobre o pe-
ríodo da ditadura no Brasil. Foi um pedido, entre
outros, da Comissão Nacional da Verdade e de
João Vicente Goulart, filho de Jango.

China-América Latina
A China pretende investir em infraestrutura na

América Latina, tendo programado para julho
uma visita presidencial. O país asiático pode estar
em fase de desaceleração econômica, mas ainda
quer comprar mais petróleo latino-americano. A
informação é de autoridades chinesas e brasilei-
ras divulgada na segunda semana de abril. O
Brasil espera que o presidente chinês, Xi Jinping,
assista ao jogo final em 13 de julho no Maracanã.

Venezuela encontra 185 mi de barris
A companhia petrolífera estatal Petróleos

de Venezuela (PDVSA) anunciou em 24/4
ter encontrado novas jazidas com 185 mi-
lhões de barris de petróleo em três áreas
distintas em terra firme venezuelana. A
PDVSA indicou em comunicado que graças
ao "efetivo plano de perfuração" desde o fi-
nal de 2013 também foi possível encontrar
1,1 trilhão de pés cúbicos de gás.

Rússia e os mercados de energia
O presidente russo, Vladimir Putin, participou

de uma cerimônia de embarque do primeiro lo-
te de petróleo durante uma teleconferência com
a plataforma de petróleo russa Prirazlomnaya,
no mar de Pechora (Ártico). A Prirazlomnaya,
localizada na plataforma continental do Ártico,
foi projetada para operar em condições climáti-
cas extremas, estando em conformidade com
as normas ambientais internacionais.

Líbiareabreportospetrolíferos
O porto petrolífero de al-Hariga, no leste da Líbia,

irá carregar a primeira embarcação de petróleo
em oito meses até o início do dia 21/4, e outro ter-
minal também reiniciou as operações, afirmou
Muhammad el-Harari, porta-voz da Companhia
Nacional de Petróleo, em entrevista ao Wall Street
Journal. O porta-voz disse que até a noite de 20/4
ou na manhã de 21/4 um primeiro petroleiro co-
meçará a carregar um milhão de barris.

OO jjoorrnnaalliissttaa MMaauurríícciioo AAzzêêddoo ffooii hhoommeennaaggeeaaddoo ppeellaa FFuunnddaaççããoo DDiinnaarrccoo RReeiiss

Em 28/3, a Fundação Dinarco
Reis prestou homenagem (in

memoriam) ao jornalista Maurício
Azêdo, ex-presidente da Associa-
ção Brasileira da Imprensa (ABI),
falecido em 25/10/2013, aos 79
anos. A homenagem foi durante o
ato político “PCB: Resistência e
Memória – 50 anos do golpe de
1964”, realizado no auditório da
ABI, no Centro do Rio.
Os familiares de Azêdo [a víuva

Marilka Azêdo, as filhas Ana Luí-
sa, Maria Clara e Maria Ilka], pre-
sentes no evento, receberam a
Medalha Dinarco Reis. Entre mui-
tos jornais (de grande circulação e
alternativos) em que atuou, Oscar
Maurício de Lima Azêdo foi cola-
borador do jornal Voz Operária, do
PCB.
O encontro fez uma análi-

se sintética sobre o golpe
civil-militar de 1964, a parti-
cipação do PCB na resis-
tência ao golpe e as
perseguições, prisões e as-
sassinatos de militantes e dirigen-
tes do partido pela ditadura.
A mesa foi composta pelo secre-

tário-geral do PCB, Ivan Pinheiro;
pelo presidente da Fundação Di-
narco Reis (FDR), Dinarco Reis
Filho (que também é associado
da Conape); pela professora Zu-
leide Faria; pelo advogado Mo-
desto da Silveira; pelo historiador
José Paulo Neto; e Marivalda, diri-
gentes do PCB. Prestigiou tam-
bém o encontro o jornalista Mário
Jakobskind, presidente da Comis-
são de Defesa da Liberdade de
Imprensa e dos Direitos Huma-
nos, da ABI.
Na área de acesso ao auditório

foi feita uma exposição de fotos e
texto alusivos à repressão ditatori-
al de 1964, entre elas a lembrança
dos assassinatos do jornalista
Vladimir Herzog e dos membros
do Comitê Central do PCB, na dé-
cada de 1970. Durante os discur-
sos, a juventude do PCB adentrou

o auditório com fotos
em tamanho grande
dos 13 dirigentes do
Comitê Central as-
sassinados pela di-
tadura em 1975. Em
todos os nomes cita-
dos pelos jovens, o
público respondia:
“presente!”.
Em seu discurso, o

conapeano Dinarco
Reis Filho destacou as diversas
atuações do jornalista Maurício
Azêdo, desde quando eram cole-
gas de colégio, da atuação na
Ames – Associação Metropolitana
de Estudantes Secundaristas –,
na divulgação das publicações jor-
nalísticas do PCB, entre outros
eventos. Foi destacada a vigorosa

atuação parlamentar de Azêdo,
bem como a presidência da ABI,
muito renovada em sua gestão.
Em 1982 Maurício Azêdo iniciou

carreira política. Foi vereador do
Rio de Janeiro por três legislaturas
(1983-88, 1989-1992, 1993-1996),
foi presidente da Câmara Munici-
pal no biênio 1983-85, Secretário
Municipal de Desenvolvimento
Social (1986-1987) e, de 1999 a

2004, Conse-
lheiro do Tri-
bunal de
Contas do
Município do
Rio de Janei-
ro, sendo
aposentado
compulsoria-
mente por li-

mite de idade em setembro de
2004.
Em Nota Política “O PCB e o gol-

pe de 1964”, de 1º/4, o PCB lem-
brou os membros desaparecidos:
Elson Costa, Hiran de Lima Perei-
ra, Nestor Veras, Itair Veloso, Or-
lando da Silva Rosa Bomfim
Júnior, Jayme Amorim de Miran-

da, José Montenegro de
Lima. Até hoje, seus cor-
pos nunca foram encon-
trados. Militantes que
morreram sob tortura: o
gráfico Alberto Aleixo, o

tenente da PM de São Paulo José
Ferreira de Almeida, o coronel re-
formado José Maximino de An-
drade Netto, o comerciário Pedro
Jerônimo de Souza. No final de
1975, a repressão assassinou,
sob tortura, Vladimir Herzog, pro-
fessor da USP e jornalista, militan-
te da base cultural do PCB em
São Paulo.
A Nota Política destacou também

que, em 1973, o dirigente regional
do partido, Célio Guedes, foi mor-
to com um tiro na nuca nas de-
pendências do Cenimar no Rio de
Janeiro. Em 1974, foram assassi-
nados os dirigentes nacionais Davi
Capistrano da Costa, morto com
requintes de crueldade; José Ro-
man, operário; João Massena,
metalúrgico; Luiz Ignácio Mara-
nhão Filho, jornalista; Walter de
Souza Ribeiro, oficial do Exército;
o professor de História e presiden-
te do sindicato dos professores do
Rio de Janeiro, Afonso Henrique
Martins Saldanha.
Para finalizar, é relevante lembrar

que Maurício Azêdo foi solidário
em apoiar a campanha da Cona-
pe, inclusive dando procuração
aos dirigentes da entidade para,
nas reuniões em Brasília, sobre
anistia, falar em nome da ABI. •

Entre muitos jornais em que atuou, Maurício

Azêdo foi colaborador do jornal Voz

Operária, do PCB

Os familiares de Maurício Azêdo [a víuva Marilka Azêdo, as filhas Ana Luísa, Maria Clara e Maria
Ilka] receberam a Medalha Dinarco Reis

(Com agências de notícias)

O advogado Modesto da Silveira; a Profa. Zuleide Faria de
Melo; o conapeano Dinarco Reis Filho; o Secretário-Geral do
PCB, Ivan Pinheiro; e o historiador José Neto.

Texto e fotos: José Carlos Moutinho
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No dia 13/3, os movimentos sociais promoveram ato em frente a Central do Brasil para saudar o histórico

comício do ex-presidente João Goulart e lembrar os 50 anos do golpe civil-militar

Há 50 anos, o ex-presidente João
Goulart (Jango) fez um histórico

comício na Central do Brasil, no dia
13 de março de 1964, onde anunci-
ou as reformas de base, o que desa-
gradou às elites empresariais,
banqueiros, militares de direita, políti-
cos conservadores e o governo dos
Estados Unidos. Duas semanas de-
pois, essa coalizão direitista deu o
golpe civil-militar de 1964 que colo-
cou o país num período de trevas por
21 anos.
As reformas de base (ou bandeira

unificadora), englobavam uma série
de medidas profundas para o Brasil,
como a reforma agrária, estatização
das refinarias de petróleo, mudanças
na educação, tributária, administrati-
va, urbana, entre outras.
Agora, em plena democracia (des-

de a derrubada da ditadura em
1985), foi promovido um ato em fren-
te a Central do Brasil, em 13/3, para
homenagear o ex-presidente João
Goulart e reafirmar o caminho da de-

mocracia no país e aprimorá-la. O
ato contou com a presença do filho
de Jango, João Vicente Goulart.
Momentos antes do comício, inicia-

do às 17h30, foi realizado um semi-
nário na Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ), intitulado “50
anos do Comício da Central”, que
contou com extensa programação.
O senador Randolfe Rodrigues

(PSOL-AP) resgatou que Jango dis-
cursou, naquele local, para mais de
200 mil pessoas. “As reformas apre-
sentadas há 50 anos ainda são ne-
cessárias, hoje”, ressaltou. Ele disse
que o golpe interrompeu um Brasil
que crescia cerca de 11% ao ano.
A deputada federal Luciana Genro

(PSOL-RS) alertou que setores con-
servadores estão tentando “mostrar
a sua cara”, para promover novos re-
trocessos na democracia brasileira.
Ela assegurou que eles não irão
conseguir.
O deputado Gilberto Palmares (PT-

RJ) destacou que a luta pela demo-

cracia é uma luta permanente, pois
novas tentativas de retrocesso são
tentadas das mais diversas formas.
“Ditadura nunca mais, liberdade e
democracia, sempre!”, exaltou o par-
lamentar.
O advogado Wadih Damous, presi-

dente da Comissão Nacional de Di-
reitos Humanos da OAB e
presidente da Comissão da Verdade
do Rio, disse que as reformas de ba-
se anunciadas por Jango teriam feito
do Brasil um país muito melhor que o
de hoje. Destacou que o trabalho
central da Comissão da Verdade é
saber o que aconteceu com as víti-
mas da ditadura, que ainda estão
desaparecidas, bem como elucidar
as torturas ocorridas naquele perío-
do.
O líder do Movimento dos Trabalha-

dores Rurais Sem Terra (MST), João
Pedro Stédile, sublinhou que o Brasil
perdeu muito com golpe de 1964.
Além de lembrar Jango, saudar a re-
sistência ao golpe, Stédile lembrou

que inúmeros militares progressistas
foram perseguidos pelos golpistas.
Disse, ainda, que muitos desses mili-
tares perseguidos ainda não foram
anistiados. (JCM) •

Ditadura
CCoommíícciioo nnaa CCeennttrraall ddoo BBrraassiill hhoommeennaaggeeiiaa oo eexx--pprreessiiddeennttee JJooããoo GGoouullaarrtt

Em 13 de março de 1964, o

presidente João Goulart, com sua

esposa Maria Thereza Goulart,

reuniu mais de 200 mil pessoas no

histórico comício da Central do

Brasil. (Foto: Arquivo Nacional)

Cabe descatar que entre os petroleiros que estiveram nesse histórico comício, havia diversos que hoje integram a Conape, bem como os que foram para

a glória. Todos contribuíram pela anistia política e por fazer o Estado Brasileiro reconhecer os danos causados aos perseguidos e seus familiares.

Marcha vira motivo de piadas nas redes sociais

Eventos diversos lembram os 50 anos do golpe civil-militar de 1964

Os meses de março e abril foram
marcados por diversos eventos,

tanto da área federal quanto da soci-
edade civil, para lembrar os 50 anos
do golpe civil-militar de 1964. O tom
foi lembrar para que não se repita.
O golpe civil-militar de 1964 suscita

discussões se foi a 1º de abril ou 31
de março. Muitos avaliam que os

golpistas, para escapar do 1º de abril
(Dia da Mentira), sustentaram que o
golpe foi em 31 de Março.
Se a 1º de Abril ou a 31 de Março,

é uma questão menor, pois o golpe
levou o Brasil a viver os 21 anos
(1964-1985) mais negros de sua his-
tória. Os golpistas derrubaram o Par-
lamento, perseguiram militantes

políticos, sindicalistas e artistas, fize-
ram milhares de prisões arbitrárias
(e sem sustentação jurídica), assas-
sinaram, torturaram, restringiram as
liberdades, invadiram casas, demiti-
ram funcionários públicos, entre eles
centenas de petroleiros.
Diante deste triste fato histórico, o

golpe de 1964 precisa sempre ser

lembrado, para que a sociedade bra-
sileira não seja golpeada novamente
– esse foi o tom das manifestações
dos movimentos sociais, entre eles
partidos de esquerda. Em atendi-
mento à determinação da presidente
Dilma Rousseff, os comandos das
Forças Armadas não admitiram atos
em comemoração ao golpe. (JCM) •

Em 22 de março, os saudosistas
do golpe de 1964 tentaram, sem

sucesso, reeditar a Marcha da Famí-
lia com Deus pela Liberdade. A mar-
cha teve poucos adeptos em todas
as cidades que atenderam à convo-

catória, mesmo com a forte divulga-
ção nas redes sociais, meses antes.

Num completo desrespeito à socie-
dade brasileira, sobretudo, às famíli-
as dos torturados e perseguidos

pela ditadura, eles sustentaram as
mesmas “teorias da conspiração” de
1964. Entre outras, disseram que o
Governo Dilma é comunista e preci-
sa ser derrubado, a exemplo que foi
feito com o presidente João Goulart.

Nas ruas e nas redes sociais, a
marcha direitista virou motivo de pia-
das. O anacrônico discurso destes
(com suas teses alucinadas) pode
explicar as muitas piadas. Selecio-
namos algumas a seguir. (JCM) •
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Direitos sociais

Planos de saúde
Os planos de saúde terão de substituir imedia-

tamente médicos e hospitais descredenciados
por outros equivalentes, de forma a garantir que
não haja interrupção no tratamento dos pacien-
tes. É o que prevê o Projeto de Lei 6.964/10,
aprovado em 23/4 em caráter terminativo pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania da Câmara dos Deputados.

Mulheresencerramvigília
A vigília das mulheres que reivindicam o fim da

violência obstétrica terminou por volta do meio
dia em 12/4. Cerca de 100 ativistas permanece-
ram por 23 horas no Largo São Francisco, em
SP, em apoio a Adelir Góes, que há 12 dias foi
obrigada pela Justiça a se submeter a uma ce-
sariana. As mulheres querem uma audiência
pública para discutir a violência obstétrica.

Marco Civil da Internet
A presidenta Dilma Rousseff sancionou

em 23/4 o Marco Civil da Internet durante a
abertura do Encontro Global Multissetorial
sobre o Futuro da Governança da Internet -
NET Mundial, em São Paulo, que reúne re-
presentantes de governos, sociedade civil,
técnicos e usuários da rede de vários paí-
ses. Conheça tudo sobre esta nova legisla-
ção em conape.org.br

Saúde do idoso
O aumento das faturas dos planos de saúde

para os idosos, apesar de prática frequente das
operadoras, não deve deixar de ser observado
com atenção pelo consumidor. Justamente
quando o plano de saúde se torna mais neces-
sário, o consumidor idoso acaba tendo de arcar
com diversos reajustes que pesam no orçamen-
to, fazendo muitas vezes com que o beneficiário
fique impossibilitado de pagar o plano. Veja mais
orientações em conape.org.br, sessão "Veja
Também/Publicações/Saúde do Idoso".

Fontes: IDEC, Agência Brasil, Agência Senado.

Petrobrás institui o Benefício Farmácia

Em março, a Petrobrás comu-
nicou a todos os petroleiros

(ativos, aposentados e pensionis-
tas) a instituição do novo Benefí-
cio Farmácia, constante da
assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) 2013, que entrou
em vigor no dia 31 de janeiro de
2014.
Em seu ofício enviado, também,

a todos os petroleiros anistiados,

a empresa detalha o funciona-
mento do Benefício Farmácia, co-
mo uma contribuição mensal que
varia de R$ 2,36 a R$ 14,17 por
beneficiário, de acordo com a fai-
xa salarial ocupada pelo titular. Os
petroleiros terão acesso aos me-
dicamentos cobertos, sem custos
adicionais, nas farmácias creden-
ciadas ou pelos sistemas de en-
trega em domicílio ou reembolso.
Segundo as lideranças sindicais,

com o custeio integral dos medi-
camentos os petroleiros poderão
economizar mais 90% dos gastos
que tinha antes da reformulação

do benefício.

Como funciona?
Basta ir à farmácia e apresentar

o Cartão AMS (Assistência Multi-
disciplinar de Saúde), acompa-
nhado de um documento com foto
e receita médica/odontológica.
Não é necessário fazer nenhum
pagamento na farmácia credenci-
ada.
Para acessar a lista de farmácias

credenciadas, acesse o web sítio:
beneficio.epharma.com.br
Leia mais detalhes do Benefício

Farmácia em conape.org.br •

García Márquez, presente!

Em 17/4, faleceu, na Cidade
do México, aos 87 anos, o

grande escritor colombiano Ga-
briel García Márquez, que estará
sempre presente em nossos co-
rações. Humanista, ele sempre
se solidarizou com os povos em
luta e colocou a América Latina
no lugar mais alto da literatura
mundial.
Entre tantos feitos importantes,

o brilhante escritor recebeu o
Prêmio Nobel de Literatura
(1982), sendo o criador do gêne-
ro realismo mágico latino-ameri-
cano com seu emblemático livro
"Cem Anos de Solidão".
"Morre Gabriel García Már-

quez. Mercedes (sua mulher) e
seus filhos, Rodrigo e Gonzalo,
me autorizam a dar a informa-
ção", disse em sua conta no
Twitter Fernanda Familiar, jorna-
lista próxima à família que ajuda-
va o escritor na sua relação com
a imprensa.
Foi autor também de outras

obras-primas, como "Amor nos
Tempos do Cólera" e "Crônica
de uma Morte Anunciada".
García Marquez vai deixar sau-

dades, embora seja imortal. •

A
P

Revisão da Lei de Anistia avan-

ça no Senado Federal

A revisão da Lei de Anistia, de
1979, ganhou força no dia 9/4

com a aprovação pela Comissão
de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH) do PLS
237/2013. O texto, apresentado
pelo senador Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP), permite que militares e
civis responsáveis por graves vio-
lações de direitos humanos sejam
punidos por seus crimes. A pro-
posta foi colocada em pauta a pe-
dido dos integrantes da
Subcomissão da Memória, Verda-
de e Justiça, que apoiam campa-

nha da Anistia Internacional pela
punição dos crimes da ditadura
militar (1964-1985).
O projeto seguiu para exame das

comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE) e de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ).
Conforme o artigo 1º do projeto,

“não se incluem entre os crimes
conexos [definidos pela Lei de
Anistia] aqueles cometidos por
agentes públicos, militares ou civis,
contra pessoas que, de qualquer
forma, se opunham ao regime de
governo vigente no período por ela
abrangido”. •
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CCoonnaappee sseerrvviiççooss

Acesse o "Orientador AMS: livro de credenciados - médico e odontológi-

co": http://busca-ams.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.

Ministério do Planejamento convoca recadastramento

Os anistiados e pensionistas estão convocados, pelo Ministério do Plane-
jamento, 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, no mês de aniversário do(a) associado(a). Leve um do-
cumento oficial de identidade com foto e CPF. A Conape está a disposição
para mais esclarecimentos.

Assistência Social Atendimento

Assistência Social

Os associados residentes no estado do Rio deJaneiro passam a
dispor dos nossos serviços, com visitas domiciliares e/ou hospitala-
res. O associado que tiver interesse deve ligar para a Conape e soli-
citar o agendamento da visita profissional. Os associados residentes
em outros estados que precisem do atendimento, entrem em contato
conosco.

Sumário Financeiro

21 2262-2945
0800 095 9249

Urgências
21 8868-0959
21 2595-0385

SSuummáárriioo mmeennssaall -- 22001144

AAvviissooss

Prezado(a) Associado(a), é muito
importante que você mantenha atualizado
o seu cadastro na Conape.

Atualize o seu cadastro

AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
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Cuide-se
bem

| Fonte: Extra.

O tratamento do câncer deve ser

prestado pela SUS até 60 dias

após o diagnóstico. A decisão é

da Justiça Federal.

O estresse produz uma proteína

que pode acelerar o

desenvolvimento do Alzheimer,

diz pesquisa.

Videogame combate demência

em idosos. Um jogo de corrida

melhora a capacidade cognitiva,

conclui Universidade da Califórnia

Aquecer o corpo antes de

malhar é ainda mais importante

no inverno. Mesmo com o

friozinho, não esqueça.

O gengibre deve ser consumido

diariamente, em forma de chá.

Tem ação anti-inflamatória e

ajuda a combater fungos.

Dormir eleva a produção de

células responsáveis pela mielina

que protege o circuito neural, diz

pesquisa.

DDiiccaass

Pessoas que vão ao

supermercado com fome tendem

a comprar mais alimentos ricos

em calorias, afirma estudo

Se trabalha com computador, tire

um pouco o olho da tela e foque

em objetos em distâncias

variáveis.

EnvelhecimentoSaudável

* Coma mais fígado, peixes, carnes,
ovos, batata, abóbora, vegetais de folhas
verdes escuras, banana, laranja, limão,
tangerina,acerola, tomateepimentão;
* Ao temperar sua comida use cheiro

verde, salsa, cebolinha, coentro, alho, ce-
bola e ervas. Evite os temperos prontos e
retireosaleirodecimadamesa;
*Procurebeber leite todososdias;
* Beba pelo menos oito copos de água

por dia, mesmo sem sede. Seu corpo
precisaserhidratado;
* Tome sol diariamente até às 10 horas

da manhã e após as 4 horas da tarde. O
uso de protetor solar é muito recomendá-
vel;
* Evite o fumo e o consumo de bebidas

alcoólicas. Essa atitude vai ajudar você a
diminuir os riscos de doenças graves co-
mocâncerecirrose.

Mexa-se!Caminhe,ande,dance, faça

osexercíciosquegosta.Elesaumen-

tarãosuadisposiçãoeseubemestar.

No dia a dia, pequenos esforços va-
lemmuito
* Reserve 30 minutos do seu dia para se

movimentar, mas se não estiver acostu-

mado com atividades físicas come com
15minutos;
*Desçadoônibusumpontoantes;
* Ao subir para o próximo andar, use as

escadas;
*Guardeocontrole remoto,saiadosofá!

Eparaexercitarocérebro

* Faça atividades como leitura, quebra-
cabeça, xadrez, dominó, caça-palavras e
palavrascruzadas;
* Tenha uma agenda, anote seus com-

promissos diários como o que tem que fa-
zereoquetemquecomprar;
* Estabeleça uma rotina de atividades,

com horários fixos para dormir, comer,
etc.;
* Guarde os objetos de uso cotidiano

(chaves, óculos...) sempre no mesmo lu-
gar.
Procure manter relações afetivas e amo-

rosas. Valorize o contato e o afeto, pois
nãoésóoatosexualqueconta.
Sexo seguro é um ato de amor a si e ao

outro. Use preservativo/camisinha. Sexu-
alidadenãotemidade!
O envelhecimento saudável pode ser

obtido seguindo-se o velho ditado:
“Preveniréomelhorremédio.”

Na manhã do dia 25/3, o 5º En-
contro de Mulheres e Pensio-

nistas de Anistiados teve como
agenda principal a Palestra “Saúde
do Idoso”, proferida pela terapeuta
ocupacional Alaíde de Oliveira Ra-
mos Rodrigues, do Centro Munici-
pal de Saúde Oswaldo Cruz.
O presidente da Conape, Abelar-

do Rosa Santos, fez a abertura do
encontro e agradeceu a terapeuta
Alaíde Rodrigues por sua iniciativa.
O dirigente agradeceu também a
presença de todas as associadas
da Conape, que lotaram o auditório
da entidade no Centro do Rio. As
diretoras Idinéa Nicácio da Silva,
Ina Soares Lutterbach, Marly Go-
mes de Andrade e a assistente so-
cial, Maria do Carmo, também
participaram da palestra.
A partir desta edição de Conape

Notícias publicaremos uma seleção
de dicas apresentadas pela tera-
peuta Alaíde Rodrigues. São elas:
“Envelhecimento Saudável”, “Rede
Social”, “Direitos Sociais e Benefí-
cios”, “Prevenção de Quedas” e
“Cuidado com o seu Sorriso”, que
integram a cartilha “Saúde do Ido-

so: para um envelhecimento sau-
dável”, publicada pela Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil
do Rio de Janeiro, em setembro de
2011.
Além disso, continuaremos no es-

forço de sempre publicar aqui dicas
de saúde (de renomadas fontes),
em especial a partir das oportunas
orientações de Alaíde Rodrigues.
Ela disse que a pessoa deve pro-
curar sempre ter uma alimentação
moderada, sem exageros; o melhor
é que os pratos sejam coloridos.
Dimensão da saúde
A terapeuta projetou as referidas

orientações por meio de uma apre-
sentação eletrônica, da qual cons-
tavam também outros conteúdos
por ela pesquisados. Disse que
aquela palestra procurou mostrar
uma dimensão mais ampla sobre o
tema saúde do idoso. Ou seja, cui-
dar bem da saúde, saber o que
quer da vida, poder movimentar-se,
escolher a roupa, saber alimentar-
se corretamente, saber tomar deci-
sões, saber tratar das doenças (in-
clusive as que não têm cura), entre
outras atividades cotidianas. •

Em março, o 5º Encontro de Mulheres e Pensionistas de Anistiados contou com a Palestra
“Saúde do Idoso”, proferida pela terapeuta ocupacional Alaíde Rodrigues (foto)

O presidente da Conape,
Abelardo Santos, abriu o
encontro.
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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

10/04 - Maria José de Almeida

12/04 - Dyrce Ferreira Conforto

12/04 - Ione Gomes de Oliveira Garbes

13/04 - Ernesto Ribeiro Netto

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 Antônia dos Santos

23/04 - Nivia Maria B. Dutra da Silveira

25/04 - Milton da Costa Oliveira

28/04 - Euclydes Sobreira Zuazo

PPaarraabbéénnss aaooss aanniivveerrssaarriiaanntteess ddoo bbiimmeessttrree !!

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

Março

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

CCoonntt rr iibbuuaa nnoo ddéébbii ttoo aauuttoommáátt iiccoo
Ganhe mais tempo para fazer o que gosta. Curta a vida. Use o débito auto-
mático de seu banco para contribuir com a Conape. É seguro, prático, rápi-
do e confortável. Ligue para a Conape e saiba mais sobre como fazer.

"Um verdadeiro amigo é alguém

que pega a sua mão e toca o seu

coração."

(Grabriel García Marquez)

1º jan (4ª feira) Confraternização Universal – feriado nacional

25 jan (sábado) Aniversário da Fundação de São Paulo (SP)

2 fev (domingo) N.Sra. dos Navegantes (Porto Alegre)

3 mar (2ª feira) Carnaval - ponto facultativo

4 mar (3ª feira) Carnaval - ponto facultativo

5 mar (4ª feira) Quarta-feira de Cinzas - expediente a partir das 14

horas (ponto facultativo)

8 mar (sábado) Dia Internacional da Mulher

26 mar (4ª feira) Aniversário da fundação de Porto Alegre

18 abr (6ª feira) Paixão de Cristo – feriado nacional

21 abr (2ª feira) Tiradentes - feriado nacional

23 abr (4ª feira) São Jorge (Rio de Janeiro)

1º maio (5ª feira) Dia do Trabalhador - feriado nacional

13 jun (6ª feira) Jogo da Copa em Cuiabá - ponto facultativo

17 jun (3ª feira) Jogo da Copa em Cuiabá - ponto facultativo

19 jun (5ª feira) Corpus Christi - ponto facultativo

24 jun (3ª feira) São João (Recife)

24 jun (3ª feira) Jogo da Copa em Cuiabá - ponto facultativo

16 jul (4ª feira) N.Sra. do Carmo (Recife)

15 ago (6ª feira) N.Sra. da Assunção (Belo Horizonte)

7 set (domingo) Independência do Brasil - feriado nacional

12 out (domingo) Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional

15 out (4ª feira) Dia do Professor (feriado escolar)

28 out (3ª feira) Dia do Servidor Público - ponto facultativo

2 nov (domingo) Dia de Finados - feriado nacional

15 nov (sábado) Proclamação da República - feriado nacional

20 nov (5ª feira) Consciência Negra (Rio de Janeiro)

30 nov (domingo) Dia do Evangélico (Brasília)

8 dez (2ª feira) N.Sra. da Conceição (Belo Horizonte e Recife)

24 dez (4ª feira) ponto facultativo (após as 14 horas)

25 dez (5ª feira) Natal - feriado nacional

31 dez (4ª feira) ponto facultativo
PPeennssee nniissssoo

Tire suas dúvidas sobre AMS

A Conape convida os seus associa-
dos para a palestra “AMS vai até vo-
cê”, com Jussara Maria Villasboas
de Andrade, da Gerência de Servi-
ços da AMS/Petrobrás. Será no pró-
ximo dia 3 de junho, às 10h, no
auditório da Conape, no Centro do
Rio de Janeiro.
Marque esta importante data em

sua agenda! Não perca esta oportu-
nidade de tirar todas as suas dúvi-
das sobre os benefícios oferecidos
pela Assistência Multidisciplinar de
Saúde (AMS).

Programação da palestra:

* Critérios de Inclusão e Exclusão
de Beneficiários;

* AMS 28;
* Cadastro de Responsável Nome-

ado;
* Tipos de Modalidade de Atendi-

mento: Rede Credenciada e Livre
Escolha;

* Procedimentos cobertos e não co-
bertos pelo Programa de AMS;

* Tabelas de participação de Gran-
de Risco e Pequeno Risco;

* Benefício Farmácia;
* Programa de Avaliação de Saúde

do Aposentado (PASA);
* Programa de Atenção Domiciliar

(PAD);
* Programa de Assistência Especial

(PAE);
* Canais de comunicação da AMS.

Serviço:

Palestra “AMS vai até você”

Data: 3 de junho de 2014

Horário: 10h a 11h30

Local: Conape – Avenida 13 de

Maio, 13, sala 1512 – Centro (RJ)

Contato: Maria do Carmo

(assistente social):

21 2262-2945 ou 0800 095 9249

DDiiaa 33//66:: ppaalleessttrraa
““AAMMSS vvaaii aattéé vvooccêê””

FFeerriiaaddooss NNaacciioonnaaiiss ((ee PPoonnttooss FFaaccuullttaattiivvooss))
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Remetente: Conape - Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás

Avenida 13 de maio, 13 - sala 1512 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.031-007

Telefone: 21 2262-2945 | 0800 095 9249 | Fax: 21 2533-6071 | Correio eletrônico: conape@conape.org.br | www.conape.org.br

Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás | Desde 1979, em defesa dos petroleiros anistiados

Presidente: Abelardo Rosa Santos | Vice-Presidente: Antonio Carlos Klaes Fontes

Diretores: Carlos Olimpio de Almeida Alves | Eylan Soares Pinto | Idinéa Nicacio da Silva | Ina Soares Lutterbach | Jair Brega Marcatti | Márcia da Silva

Guimarães | Marly Gomes de Andrade | Wilson Souza de Carvalho

Suplentes: José dos Santos Cordeiro | Xerxes Affonso Campos

Conselho-Fiscal: Aquiles Ferrari | Francisco Silva Canavarro | Newton de Almeida Menezes

Suplentes: Francisco Soriano de Souza Nunes | Alexandrina Beatriz Távora Gil

Redação, edição e diagramação: José Carlos Moutinho (jornalista | Mtb 24460 RJ)

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

SSoolluuççõõeess

G
e
ra

d
o

n
o

s
is

te
m

a
G

N
U

/L
in

u
x
:

N
ív

e
l:

M
é
d

io
.

O MiniSudoku usa grade menor

(6x6), ao contrário do tradicional

9x9. Preencha os espaços em

branco (de cada quadro) com

algarismos de 1 a 6, de modo que

cada número apareça apenas uma

vez numa linha e numa coluna.

Nenhum número pode ser

repetido e todos os números de 1

a 6 se encontram presentes.

FFaaiixxaa LLiivvrree

A Conape é uma das
patrocinadoras.

SSuuddookkuu

Agora na

Rádio Livre




