24/2: Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

“A mulher será livre somente no dia em que
passar a escolher seus representantes”.
(Eugenia Moreyra, 18981948)
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Morte trágica do
ministro Teori Zavascki
(STF) assustou o país
Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori
Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou pelo Facebook que o pai
estava no avião que caiu na tarde de 19/1 em Paraty (RJ) . >> p.3

Confira a 2ª parte da palestra
"Viver melhor", promovida pela
Conape e SBGGRJ. >> p.7

Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

Benefício Farmácia: associados/
as, atenção ao período de
reembolso de compras. >> p.8

Mulher 3x4

Trabalho
Sindicatos de petroleiros
assinam o ACT2015/2017, com
reajuste de 8,57%. >> p.6

Saúde
Cientistas descobrem
mecanismo que liga estresse
crônico a risco vascular. >> p.10

Opinião
"A xxxx xxx xxxxx lllll aaaa",
artigo do diretor Newton
Menezes. >> p.2

Mulheres guerrilheiras: Maria
Lúcia Petit, Gostava de Cantar
“Meu Nome é Gal”. >> p.5

Política
Morre a exprimeira dama
Marisa Letícia Lula da Silva

Pela primeira vez, a Fiocruz ele
uma mulher para presidir a
instituição. >> p.5

Arquivo/Agência Brasil

Saúde

Conape serviços
Atenção: Plano Funeral Santa
Casa Card, benefício da Conape
aos seus associados >> p.8

Anistia
Em outubro, o Palácio do Planalto, prédios públicos e monumentos do
país receberam iluminação corderosa para a campanha de prevenção
do câncer de mama.

Importante saber

E

stamos vivendo tempos bastante
nublados, no Brasil e no mundo,
que nos assustam. Os níveis de intole
rância, maldade e violência parecem
não parar de crescer, nos mais diver
sos setores, e até mesmo onde jamais
pensaríamos que pudesse ocorrer: na
família. Pessoas assassinam por
questões banais, corriqueiras e do
mésticas, que poderiam ser resolvidas
num simples diálogo. Matam por ciú
mes, por herança, humilham e maltra

Comissão de Anistia tem
novo presidente. >> p.2

>> p.4

Tempos intolerantes
tam uns aos outros. Precisamos
recuperar a fraternidade no seio famili
ar, base da sociedade, do Estado, que
estão doentes.
Como essa ordem parece ainda longe
de ser alterada, assistimos pessoas
morrerem aos montes, inclusive em
nossos presídios superlotados. Querem
"socar" milhares de presos em espaços
que cabem centenas; e centenas em
áreas que suportam dezenas, em meio
a sujeiras, no calor, etc. Não pode dar

bom resultado. Por maior que tenham
sido seus crimes, são pessoas que
(além de pagar suas penas) precisam
de outra oportunidade na vida, a partir
do sistema prisional (não estes lotadís
simos e ociosos). O Estado tem que as
sumir sua responsabilidade, ouvindo a
sociedade.
Mas há vozes que defendem que não,
é melhor matar a todos, ainda que indi
retamente. Então, chegaremos à con
clusão que viramos bárbaros mesmo,

no pior dos sentidos. No momento, pa
rece vencer a velha tese "bandido bom
é bandido morto". Do outro lado, “policial
bom é policial morto”. Aí não param as
mortes, dilacerando famílias. Tais teses
não resolveram no passado e não po
dem resolver agora, nem no futuro.
Para ajudar a resolver esses tem
pos de intolerâncias, devemos ir na
base, nas famílias, promovêlas (frater
na, honesta, solidária, educativa). A par
tir das famílias mudaremos a sociedade.

Opinião & tal

Momentos

Newton Menezes*

1. Ano velho
ano 2017 já começou, velho,
O
com os problemas do anterior.
No norte e nordeste, o conservadoris
mo de juízes que não aplicam pena
alternativa e ajudam a super lotar os
presídios com os chamados “ladrões
de galinha” que quando lá chegam,
são obrigados para a sua sobrevivên
cia, a optar por uma ou outra facção
juntandose aos presos de alta peri
culosidade. Como ficou recentemente
provado em Manaus e Roraima.
O Estado ao privatizar (sic) os presí
dios não exercem o suficiente contro
le. Celulares e até o facão, não se
sabe como, chegam aos detentos
que “resolveram” liquidar a facção
oposta numa cruel e sanguinária ma
tança, aos olhos das autoridades in
capazes de tomar atitudes que
poderiam impedir a carnificina.
Também pelo andar da carruagem,
a Lava Jato não deve sofrer continui
dade. O legislativo, em causa própria,
já se prepara com leis de exceção,
porque se aplicada for o Congresso
pode até desaparecer.
Agora, com pretexto da morte de
Dona Marisa, os expresidentes resol
vem em frente única juntarse ao Lu
la.
A morte de Teori Zavascki (que dei
xou alguns desconfiados) é um fato a
impedir o avanço das punições. E co
mo se diz: “gato escaldado tem medo
de água fria” O próprio Lula em reu
nião com o PT. Chamou a atenção de

2. No varal
seus militantes com palavras de or
dem inócua como o “fora Temer” e
ele continua no poder.
Por outro lado, a paralisação dos
policiais em Vitória representou um
desrespeito à população ainda mais
quando usaram o pretexto de paren
tes bloqueando a saída nada fazendo
para impedilos. A omissão daqueles
militares a quem compete a seguran
ça publica é um ato de motim deixan
do a cidade entregue ao banditismo.
Que sirva de exemplo a ação de le
var uma cidade ao caos. Daqui a
pouco a gente pode ficar sem água e
sem luz pela irresponsabilidade de
uma categoria.
Ainda na repercussão do desastre
da chapecoense continua a ecoar
sem que a causa principal seja co
mentada. Um dos únicos a fazêlo foi
Arnaldo Bloch (em crônica no o Glo
bo). A Federação de futebol barga
nhou por um menor preço como se
fosse uma carga qualquer e optou
por uma empresa de 5º categoria
com uma só aeronave e pilotada por
seu ganancioso proprietário e que
não abasteceu o vôo com a autono
mia exigida  o motivo, a gota que
transbordou e copo quando eles já
esta cheio,  a causa. Depois de tudo
a hipocrisia de explorar um dos pou
cos sobreviventes o jovem goleiro Fo
relmam, mutilado e de caráter firme já
se prepara para ser um atleta parao
límpico.

* Diretor da Conape.

Comissão de Anistia tem novo presidente

E

m sua Nota à Imprensa, o Ministé
rio da Justiça e Cidadania informa
que o professor Fernando Dias Mene
zes de Almeida substitui Almino Afon
so na Presidência da Comissão de
Anistia
Íntegra da Nota:
O Ministério da Justiça e Cidadania
agradece ao Dr. Almino Afonso o tem
po dedicado à Comissão de Anistia
desta Pasta. Despedese, a pedido, do
encargo de presidente da Comissão.
Assume a presidência da Comissão

o conselheiro Fernando Dias Menezes
de Almeida, professor titular de Direito
Administrativo da Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco, da Univer
sidade de São Paulo (USP). O profes
sor Fernando Menezes tem sólida
formação acadêmica e longa, robusta
e absolutamente irretocável trajetória
pública.
E' formado em Direito pela Faculda
de de Direito do Largo de São Francis
co, instituição em que obteve os títulos
de Doutor em Direito do Estado e de
LivreDocente em Direito Administrati

vo. Em 2002, tornouse professor da
mesma instituição, mediante concurso
de provas e títulos. Em 2014, também
por força de concurso de provas e títu
los, tornouse professor titular de Direi
to Administrativo da USP.
Desde agosto de 2016, preside a Co
missão de PósGraduação da Facul
dade de Direito do Largo de São
Francisco. Em março de 2016, assu
miu a ControladoriaGeral da Universi
dade de São Paulo.
Não obstante o exercício de todas
essas elevadas funções públicas, o

professor Fernando Menezes aceitou
o encargo – gratuito – de conselheiro
e, agora, de presidente da Comissão
de Anistia. E', por isso, desde logo,
merecedor do maior agradecimento
do Ministério da Justiça e Cidadania.
Enfim, o Ministério da Justiça e Cida
dania reitera o agradecimento ao pre
sidente que se despede, Dr. Almino
Afonso, fazendo os melhores votos no
sentido de que as razões de caráter
pessoal que ensejaram o afastamento
sejam breve plenamente superadas.

Fonte: Ministério da Justiça e Cidadania  26/01/17.
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Morte do ministro do STF, Teori
Zavascki, assustou o país
O ministro Edson Fachin foi sorteado novo relator da Lava Jato no STF

I

ntrigou, logo no início, a declaração
do filho do ministro Teori Zavascki
(foto), morto em um acidente aéreo
em Paraty (RJ) no dia 19/1, Francis
co Prehn Zavascki. Ele escreveu em
seu perfil no Facebook um post so
bre possíveis ameaças contra sua
família.
A preocupação é mais do que plau
sível, uma vez que seu pai era, no
Supremo Tribunal Federal (STF), re
lator dos processos ligados à Opera
ção Lava Jato e já tinha começado a
trabalhar na homologação da dela
ção premiada de 77 executivos da
empreiteira Odebrecht, que envolvi
am alguns altos personagens da Re
pública e os principais partidos do
país.
A tragédia teve repercussão inter

nacional. A Corte Interamericana de
Direitos Humanos, da Organização
dos Estados Americanos (OEA), por
meio do seu presidente, Roberto
Caldas, divulgou nota em que la
menta a morte do ministro Teori Za
vascki. A Polícia Federal e o Centro
de Investigação e Prevenção de Aci
dentes (Cenipa) da Aeronáutica es
tão investigando as causas do
desastre.
Cerca de 15 candidatos a herdar as
atividades de Zavascki se apresenta
ram. A presidente do STF, Cármen
Lúcia, manteve uma posição serena
em relação à decisão do Governo
Temer de quem seria o substituto.
Em 2/1, o ministro Edson Fachin foi
sorteado novo relator da Lava Jato
no STF.

Ministra Cármen Lúcia
homologa as delações
Em 30/1, a presidente do
STF homologou as delações de 77
executivos e exfuncionários da em
presa Odebrecht, nas quais eles de
talham o esquema de corrupção na
Petrobrás investigado na Operação
Lava Jato.
Com isso, os mais de 800 depoi
mentos prestados pelos executivos e
exfuncionários da Odebrecht ao Mi
nistério Público Federal (MPF) se
tornaram válidos juridicamente, isto
é, podem ser utilizados como prova.
Após a morte de Teori, coube à mi
nistra Cármen Lúcia a prerrogativa
de poder homologar as delações du
rante o recesso do Judiciário, por ser

presidente do Supremo. Após o re
cesso, que terminou em 31/1, Cár
men Lúcia não mais poderá tomar
decisões ligadas à Lava Jato, que fi
carão a cargo do próximo relator da
operação no Supremo.
Ainda no dia 30/1, o procuradorge
ral da República, Rodrigo Janot, co
meçou a analisar quais serão os
próximos passos da investigação so
bre a empreiteira Odebrecht no STF,
após a homologação das delações
de executivos. Janot se reuniu com a
presidente do STF, e recebeu pesso
almente as decisões da ministra, que
homologou as 77 delações.

(Com informações de minuto.com, Agência Brasil, O Globo)

Anistia

Novo membro da Comissão de Anistia é contra o pagamento a perseguidos
anos depois de criada, a
Quinze
Comissão de Anistia, que julga
pedidos de reparação aos persegui
dos pela ditadura, está mudando de
cara. No governo Temer, vários con
selheiros, alguns com ligações com
a esquerda, se demitiram ou foram
demitidos. Outros permanecem. En
tre os que chegaram agora está o ex
governador de São Paulo e exdepu
tado federal por seis mandatos
Alberto Goldman, um exintegrante
do Partido Comunista Brasileiro
(PCB), mas que tem batido de frente
com a "velha guarda" da comissão e
votado contra pagamento de repara
ção econômica para militantes que
foram alvos do regime militar.
Goldman tem questionado os cál
culos que são feitos para se chegar
ao montante a ser pago como repa
ração a um exatingido pelos exces
sos do governo militar. E já disse que
o objetivo principal foi alcançado,
que foi a reconquista da democracia.
Nos três julgamentos de pedidos de
anistia de que participou até agora, o
novo integrante, na maioria dos ca
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sos, votou contra ou se absteve. Em
um dos julgamentos, Goldman criou
polêmica ao criticar os critérios da
comissão e discordar usando argu
mentos considerados fortes para
quem está há mais tempo nesse co
legiado. Ao se referir a um dos ca
sos, disse:
— Reparação mesmo é a que já ti
vemos, que foi a vitória contra a dita
dura e a reconstrução democrática.
Isso é de fato o que entendo por re
paração. Apenas discordo mais uma
vez que seja uma reparação política,
e não é. Já que você sofreu tudo is
so, toma R$ 500 mil, R$ 200 mil, to
ma R$ 1 milhão. E está reparado.
Não, a lei não estabeleceu isso co
mo princípio. O processo foi distorci
do.
Reparação Econômica
Decana da comissão, a conselheira
Ana Maria Oliveira, que está ali des
de 2008, rebateu as críticas de Gold
man. Ela disse que não há na
comissão uma distribuição do dinhei
ro do povo e que a lei é muita clara e

não há interpretação diferenciada. E
afirmou que, no caso específico que
estava sendo julgado, nenhum valor
iria apagar tudo aquilo sofrido pelo
experseguido político.
— Quantos não perderam a vida
nessa luta por dias melhores? Além
do pedido de desculpas, a lei é muito
clara para dizer que é justo que se
faça a reparação moral e muito clara
para dizer que é justo que se faça a
reparação econômica. Tudo que es
tamos fazendo desde 2008 são in
terpretações que não fogem da
legislação que temos hoje. Não tem
ninguém aqui fazendo distribuição
do dinheiro do povo brasileiro. Segui
mos a legislação com o maior res
peito que a gente acha que merece
esse tipo de questão — disse Ana
Maria, acrescentando: — Nesses oi
to anos que estou na Comissão de
Anistia, eu durmo com a consciência
tranquila de que estou aqui fazendo
o dever de casa com muito respeito
às nossas instituições e respeito aos
nossos anistiados.
Para Goldman, a comissão virou

Divulgação/Governo de S.Paulo

Decana da comissão, a conselheira Ana Maria Oliveira, rebateu as críticas de Goldman

um "tribunal".
— Fui convidado para participar, e
entendia ser uma comissão cujo pa
pel é de assessoramento do ministro
da Justiça. E me dei conta que essa
comissão virou uma espécie de Po
der Judiciário. Espécie de tribunal.
Não esperava encontrar isso. Encon
trei um verdadeiro tribunal.
O jornal O Globo havia solicitado ao
Ministério da Justiça, em 12 de de
zembro do ano passado, acesso às
gravações das sessões públicas da
Comissão de Anistia. O pedido não
foi atendido. Cobrado no dia 4/1, o
ministério informou que entregaria o
material em dez dias.
(Com informações de O Globo, 8/1/17)
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Curtas

José Moutinho (jornalista)

Reprodução/Facebook/NickStafford

Homem paga imposto usando 300 mil
moedas nos EUA
Que tal essa ideia por aqui em terras brasilis?
americano Nick Stafford deu o troco no departamento de trânsito de
O
Lebanon, na Virgínia, nos Estados Unidos, por não conseguir tirar uma
dúvida por telefone de uma maneira muito criativa: ele pagou um imposto
de US$ 3 mil usando apenas moedas.
Tudo começou quando ele buscou a entidade para descobrir um número
de telefone para que pudesse esclarecer algumas questões. Como não
conseguiu, ele apelou para a Justiça para que pudesse obter o número.
Revoltado, ele também entrou com um processo contra o Estado por não
conseguiu o telefone de outros escritórios do departamento de trânsito da
região onde ele vive.
Por isso, quando comprou dois carros e precisou pagar um imposto de US
$ 2.987,45, cerca de R$ 9.600, Stafford achou que era a hora certa para se
vingar da burocracia. Fez o pagamento com 300 mil moedas que foram
transportadas em cinco carrinhos de mão que pesavam no total, 725 qui
los. Imagina a cara dos funcionários quando viram como seria quitado o
débito! (Com informações do UOL, jan/2017)

Petrobrás convida 30 empresas
estrangeiras para licitação do
Comperj
Depois de concluir uma captação
de US$ 4 bilhões, no início do ano, a
Petrobrás anunciou, em 11/1, que in
vestirá US$ 19 bilhões, ou 35%, em
relação ao total aplicado em 2016. O
que tem causado críticas, notada
mente por setores preocupados com
a soberania nacional no setor petró
leo, foi quanto ao anúncio da reto
mada das obras da Unidade de
Processamento de Gás Natural
(UPGN) do Complexo Petroquímico

do Rio de Janeiro (Comperj), ao
custo de US$ 2 bilhões, em dois
anos. A direção da Petrobrás convi
dou 30 empresas estrangeiras para
a licitação. O presidente da empre
sa, Pedro Parente, disse que haver
US$ 22 bilhões em caixa. O Plano
de Negócios da Petrobrás prevê
aportes totais de US$ 74,1 bilhões
para o período de 2017 a 2021. A
empresa informou que atingiu, em
11/1, a meta de produção recorde de
petróleo em 2016, com 2, 144 mi
lhões de barris por dia, 075% acima
do produzido em 2015.

“Ranço ideológico”
Com o anúncio da licitação e o
convite de 30 empresas estrangeiras
para as obras do Comperj, Pedro
Parente tem recebido várias críticas,
entre eles das lideranças de petrolei
ros, entre outros especialistas. Pa
rente reage às criticas como sendo
“ranço ideológico”. Ele alegou, ain
da, que algumas empresas nacio
nais não puderam ser convidadas
devido a estarem sendo investiga
das pela Operação Lava Jato. Em
23/1, Parente, em nota, disse que a
Petrobrás considera que as críticas
são “argumentos simplistas sobre
uma inexistente preferência por em
presas estrangeiras versus empre

sas brasileiras”. A Agência Petroleira
de Notícias, do SindipetroRJ, argu
mentou: “O problema é que a dire
ção da Petrobrás por mais que tente
adotar a tática do ‘bateu levou’, ao
apelar para discussão ideológica,
quando de forma pejorativa seu prin
cipal executivo classifica como ‘ran
ço’, o fato de entidades como a
Aepet e a categoria petroleira con
testarem o direcionamento que favo
rece as empresas estrangeiras, não
consegue convencer ninguém. Ora,
o Sr. Pedro Parente vai usar o mes
mo tom para explicar que essas em
presas do exterior também estão
envolvidas com corrupção em outros
países?”

Morre Dona Marisa Letícia
Internada no Hospital SírioLiba
nês, São Paulo, morre a exprimeira
dama Marisa Letícia, em função de
Acidente Vascular Cerebral (AVC)
hemorrágico de nível 4 na escala
Fisher — considerado um dos mais
graves. Foi levada para a Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Diversas
autoridades visitaram Dona Marisa,
que já se encontrava em morte cere
bral. A visita do presidente Temer
causou grande confusão, pois en
controu vários militantes petistas na

porta do hospital. Temer manifestou
seu pesar ao expresidente Lula da
Silva e familiares. O expresidente
Fernando Henrique Cardoso tam
bém foi ao hospital e teve encontro
com Lula. No velório de Marisa reali
zado em 4/2, às 15h35, Lula da Silva
discursou por cerca de 40 minutos
logo depois de uma cerimônia ecu
mênica presidida pelo bispo emérito
da diocese de Bauru, dom Dom An
gélico Sândalo Bernardino. Lula dis
se que ela morreu triste e que
fizeram uma "canalhice" contra ela.

Ética profissional zero
Uma médica do Hospital SírioLi
banês compartilhou informações
sigilosas do diagnóstico da expri
meiradama Marisa Letícia, horas
depois de sua internação, há dez
dias. A médica enviou mensagens
a um grupo de WhatsApp de anti
gos colegas de faculdade, confir
mando que Marisa Letícia estava
no prontosocorro com diagnósti

co de AVC hemorrágico grave. No
dia primeiro de fevereiro, o hospi
tal demitiu a médica reumatolo
gista, Gabriela Munhoz, de 31
anos, por causa do compartilha
mento de informações sigilosas.
Causa espanto a frieza da médica
com a vida alheia, ainda que mo
vida por questões ideológicas. Foi
desumano, além de antiético, pro
fissionalmente.

FRASES
América Latina dispensável
“Seja construído ou não, o muro de Trump separa, na verdade, os seus Estados
Unidos e a América Latina. Para a qual, fosse como candidato, como eleito ou
já presidente, essa figura própria para os anos 1930 não dirigiu nem sequer um
aceno de cumprimento. A América Latina fazse dispensável. Com o Brasil à
frente” – Janio de Freitas, jornalista – Folha de S. Paulo, 29012017.
Riqueza e inteligência
“A sabedoria convencional leva as pessoas a acreditar que empresários muito
ricos são também muito inteligentes. Os casos de Eike e de Marcelo Odebrecht
mostram que às vezes a prepotência lhes embaça o raciocínio” – Elio Gaspari,
jornalista – Folha de S. Paulo, 29012017.

(Com informações do O Globo, DCM, Reuters, APN, IDHUnisinos)
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MULHER em 3x4

Márcia da Silva Guimarães (diretora da Conape)

Mulheres Guerrilheiras: heroínas de 1964 (IV)
Continuamos com a reprodução do artigo "Mulheres Guerrilheiras: heroínas de 1964", publicado no blog
virtualiaomanifesto.blogspot.com.br, do premiado escritor Jeocaz LeeMeddi. Neste número, abordamos a história de
Maria Lúcia Petit, Gostava de Cantar “Meu Nome é Gal”. Boa leitura e reflexões!

Maria Lúcia Petit, Gostava de Cantar “Meu Nome é Gal”

M

aria Lúcia Petit nasceu em 20
de março de 1950, em Agudos,
zona rural do interior de São Paulo.
Ainda era gerada no ventre da mãe,
quando o pai, administrador de fa
zendas, foi assassinado por subordi
nados.
Maria Lúcia tinha a alcunha de Pitu
quinha. Teve uma infância normal,
sendo leitora assídua da obra de
Monteiro Lobato. Era sensível, sorri
so aberto, gostava de escrever poe
sia, e de cantar “Meu Nome é Gal”,
grande sucesso da cantora Gal Cos
ta naquele ano de 1969. Será neste
ano que, influenciada pelos irmãos
Lúcio e Jaime, estudantes de enge
nharia e militantes do Partido Comu
nista do Brasil (PC do B), que Maria
Lúcia abraçará a causa revolucioná
ria.
Em 1970, após deixar o emprego de
professora na periferia de São Paulo,
ela parte para o Maranhão, passan
do quase todo o ano a prepararse
para a guerrilha. Após despedirse da
família, seguiu para o Araguaia, no

início de 1971, estabelecendose em
um lugarejo chamado Caianos, onde
trabalhou no campo e dedicouse ao
magistério, alcançando grande popu
laridade ante a população local. Ma
ria Lúcia passaria a maior parte
daquele ano a mapear a mata.
Em 16 de junho de 1972, foi apa
nhada em uma emboscada, quando
buscava alimentos na casa de um
simpatizante dos guerrilheiros. Foi
executada no quintal da casa, com
um tiro no quadril e outro na nuca. Ti
nha apenas 22 anos. Os irmãos de
Maria Lúcia, Jaime Petit e Lúcio Petit,
também sucumbiram no Araguaia.
Os atestados de óbitos dos dois ir
mãos foram dados à família somente
em 1975, mas os corpos jamais fo
ram encontrados.
Em 1991, duas ossadas do Ara
guaia chegaram à Universidade Es
tadual de Campinas, sendo uma
delas pertencente a Maria Lúcia. A
identificação só foi possível graças às
reportagens publicadas no jornal “O
Globo”, em 1996, com documentos

Meu Nome É Gal
(Gal Costa, compositores: Roberto
Carlos e Erasmo Carlos, 1969)
Meu nome é Gal
E desejo me corresponder
Com um rapaz que seja o tal
Meu nome é Gal
E não faz mal
Que ele não seja branco, não tenha
"cultura"
De qualquer altura, eu amo igual
Meu nome é Gal
E tanto faz
Que ele tenha defeito
Ou traga no peito crença ou tradição
Meu nome é Gal, eu amo igual
Ah, meu nome é Gal

secretos do Araguaia, entre eles, a
fotografia da guerrilheira morta. Atra
vés de exames na arcada dentária,
Maria Lúcia Petit pôde, finalmente,
ser enterrada pela mãe, Julieta Petit,
em Bauru, 24 anos após a sua exe
cução. Foi a única dos irmãos Petit a
ser identificada e sepultada digna
mente. A única guerrilheira morta no
Araguaia a ser identificada.

"Meu nome é Gal, tenho 24 anos
Nasci na Barra Avenida, Bahia
Todo dia eu sonho alguém pra mim
Acredito em Deus, gosto de baile,
cinema
Admiro Caetano, Gil, Roberto,
Erasmo,
Macalé, Paulinho da Viola, Lanny
Rogério Sganzerla, Jorge Ben,
Rogério Duprat,
Waly, Dircinho, Nando,
E o pessoal da pesada
E se um dia eu tiver alguém com
bastante amor pra me dar
Não precisa sobrenome
Pois é o amor que faz o homem."

Eleições Fiocruz 2016: Nísia Trindade
é eleita presidente
É a primeira vez na história da instituição que uma mulher é eleita pelos
servidores para presidir a Fiocruz

A

Comissão Eleitoral informou, a 25/11/16, o resultado da apuração dos
votos das Eleições Fiocruz 2016 para a Presidência, que foram encer
radas às 23h. De 23 a 25 de novembro, 4.415 servidores votaram para o
mandato 20172020 com taxa de comparecimento às urnas de 82,1 %. A
candidata Nísia Trindade, atual vicepresidente de Ensino, Informação e
Comunicação da Fiocruz, foi a primeira colocada, com 2.556 votos em
primeira opção (59,7 %) e 534 votos em segunda opção.
A segunda colocação ficou com a pesquisadora e exdiretora do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), Tania AraújoJorge, que obteve 1.695 votos em pri
meira opção (39,6 %) e 656 votos em segunda opção. Na segundafeira
(28 de novembro), às 9h, a Comissão Eleitoral apresentou o resultado ao
Conselho Deliberativo da Fiocruz para homologação. O resultado foi envi
ado para o ministro da Saúde.
Nísia Trindade, em seu breve discurso de agradecimento, sublinhou: “Vi
vemos um momento muito difícil no Brasil e no mundo, um momento de
descrédito na política. A política é um valor que cabe a nós, que temos a
tradição de lutar pela cidadania e pela reforma sanitária, resgatar”.
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A primeira colocada Nísia Trindade, ao centro, acompanhada da Comissão Eleitoral
da Fiocruz e da candidata Tania AraújoJorge (foto: Peter Ilicciev)
Fonte: Agência Fiocruz de Notícias.
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Giro pelo mundo
Petição contra Trump
Até o fechamento desta edição, estava em
curso uma petição promovida por eleitores
do Reino Unido para anular a visita oficial
do presidente dos Estados Unidos ao país e
superava um milhão de assinaturas. A peti
ção surgiu ainda antes da premier britânica,
Theresa May, convidar oficialmente Donald
Trump a visitar o país na última quinzena de
janeiro, durante uma viagem a Washington.
O recolhimento de assinaturas ganhou mais
força no final de janeiro, quando o republi
cano firmou um decreto que restringe a en
trada de cidadãos de sete países nos EUA.
Petição contra Trump (II)
Desde a sua campanha eleitoral Trump
gera polêmica entre os britânicos devido às
suas propostas. Em janeiro de 2016, o Par
lamento de Londres votou uma petição para
proibir a entrada do magnata no país. A vi
sita oficial de Trump ao Reino Unido pode
ocorrer ao longo de 2017 e contar com um
jantar com a rainha Elizabeth II, como man
da o protocolo de viagens de chefes de Es
tado. A petição diz que Trump deve poder
entrar no Reino Unido como chefe do go
verno americano “mas não deve ser convi
dado para uma visita de Estado, porque
isso iria causar embaraço para a rainha".

Trabalho

Negociações do Acordo Coletivo
de Trabalho do Sistema Petrobrás
Lideranças sindicais de petroleiros aprovam, parcialmente, as propostas oferecidas pela Petrobrás, a
18/1, entre elas 8,57% de reajuste retroativo à database, em 1º de setembro
A Petrobrás apresentou, a 18/1, em reuniões com a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federa
ção Nacional dos Petroleiros (FNP), novas propostas para conclusão do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT 2015/2017).
O Informe FUP, de 19/1, deu conta de que o Conselho Deliberativo desta Federação indicara a aprova
ção da proposta de Termo Aditivo apresentado pela Petrobrás. Os sindicalistas aprovaram, também, a
manutenção do estado de greve contra as privatizações no Sistema Petrobrás.
A 20/1, a FUP iniciou as assembleias para avaliação das propostas da empresa constantes do Termo
Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho. Até 27/1, foram encerradas assembleias em 11 sindicatos, dos 13
filiados à FUP. Uma média de 89% dos mesmos aprovaram o Acordo. A FUP e os seus 13 sindicatos fili
ados assinaram o acordo em 31/1.
Os diretores da FNP ficaram desapontados com alguns pontos e indicaram a rejeição ao Termo
Aditivo. No entanto, nas assembleias do SindipetroRJ o Acordo foi aprovado e o sindicato assinou
as propostas apresentadas pela Petrobrás, mas sublinhou as suas críticas, publicadas no Boletim
Surgente Edição 1.427. Quatro sindicatos da FNP rejeitaram a proposta e exigiram reabertura das
negociações.

Saiba mais em www.conape.org.br

FUP: abutres querem a Petrobrás
Em nota, a Federação Única dos Petroleiras
(FUP) bateu duro no presidente da Petrobrás,
Pedro Parente, que, segundo a entidade, "re
duziu os investimentos da Petrobrás a um ter
ço do que era previsto três anos atrás, já
vendeu campos de petróleo promissores,
subsidiárias lucrativas, a maior rede de gaso
dutos do país, entre outros ativos estratégi
cos"; "A fome do mercado, no entanto, é
insaciável", diz; de acordo com o texto, Paren
te, "na ânsia de cumprir os compromissos as
sumidos com os financiadores do golpe, não
mede esforços para atender as determina
ções de Wall Street"; entidade classificou sua
gestão como "patética"; "Se não estancarmos
essa sangria, perderemos a Petrobrás de vez
para os estelionatários".
Reservas de petróleo da Petrobrás caem
A Petrobrás informou que o volume de suas
reservas de petróleo caiu em 2016. De acordo
com a estatal, pelo critério ANP/SPE (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom
bustíveis / Society of Petroleum Engineers), as
reservas provadas de óleo e gás natural equi
valentes atingiram 12,514 bilhões de barris em
31/12/2016, montante 5,7% inferior aos 13,279
bilhões de 31/12/2015.

(Com informações da Petrobrás, FUP e FNP)

Como ficam os reajustes para os anistiados?
uanto aos referidos reajustes, no caso dos petroleiros anistiados e pensionistas devese
Qaguardar
o anúncio da data do pagamento pelo Ministério do Planejamento. Caso o anisti
ado tenha dúvida do seu nível salarial fale com a Conape.
Quando o Ministério do Planejamento estiver de posse do Acordo Coletivo de Trabalho, assi
nado pelas partes [Petrobrás e sindicatos dos petroleiros], providenciará a inclusão dos reajus
tes na folha de pagamento, desde que haja verba orçamentária disponível.

Caso o anistiado tenha dúvida do seu nível salarial fale com a Conape.

(Com informações: Ansa, Brasil 247, Época/Economia)
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Saúde

Palestra "Viver melhor" anima os/as
Associados/as da Conape (II)
Confira as novas orientações sobre cuidados com o corpo,
alimentação, entre outros, pela Drª Emilucy Paradela.

Orientações
ono: Vocês acham que dormir é
S
importante ou é coisa de pregui
çoso? A maioria concordou que dor
mir é bom, é importante. Mas
chamou outra pergunta: Quantas ho
ras devemos dormir? As respostas
variaram de 7 a 8 horas por dia. A
Drª Emilucy explicou que não se de
ve levar em conta o número de ho
ras, mas o sentimento da pessoa
quando acorda. Ou seja, o que é sa
dio é a qualidade do sono (reparador)
não a quantidade de horas dormidas.
“O sono reparador é aquele que a
gente sente estar repousado”.
Insônias: Inicial – de começar a
dormir, e que ocorre por ansiedade,
preocupações ou muitas tarefas. No
meio da noite – perde o sono de
madrugada e não consegue dormir
de novo. Pode ser em função de do
res, desconforto ou a incontinência
urinária. E por volta das 4, 5 horas da
manhã, a pessoa levanta e depois
não consegue dormir. Esta última po
de ser em função de depressão.
“Não se pode tomar remédio para
dormir sem saber a causa da insônia.
Pois muitos remédios não melhoram
o sono e torna a pessoa dependente
do remédio”, advertiu a doutora. Uma
semana sem dormir bem já pode ser
considerada como insônia, disse a
médica.
Faça exercícios físicos regular
mente: E' importante ou é balela?
Qual é a melhor? O melhor exercício
físico, disse a palestrante, é aquele
que a pessoa mais gosta e o mante
nha com regularidade (seja qual for o
exercício). A atividade que não serve
é da promessa: “Amanhã eu vou,
amanhã eu vou”, e nunca faz os
exercícios. Então, o ideal é a pessoa
escolher a atividade que mais gosta
e fazêla pelo menos três vezes por
semana, no mínimo 30 minutos. O
ideal é uma hora de exercício, três
vezes por semana. Ficar sem cami
nhar, não fazer exercícios, atrofia a
musculatura, o que dificultará o des
locamento da pessoa, inclusive para

Texto e fotos: José Moutinho.
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subir os degraus dos ônibus,
escadas, etc. Drª Emilucy su
blinhou que o corpo é pregui
çoso, tem a tendência de ficar
parado. Assim, para se conseguir fa
zer exercícios não basta ter vontade,
tem que ter determinação. Neste mo
mento da palestra, ela convidou aos
presentes a levantar e sentar cinco
vezes. Foi um teste para as pernas,
que deve ser feito numa cadeira sem
braço, sem apoio para impulsionar o
corpo.
Cuidado com a pele: O primeiro
órgão do corpo humano que enve
lhece é a pele. 1) E' recomendável o
uso de filtro solar (fator 15, no míni
mo), para qualquer idade; 2) usar
chapéu, boné, durante o dia; 3) cui
dado com o banho, pois pessoa mais
idosa tem uma pele mais seca. As
sim, é recomendável tomar banho rá
pido, não ficar muito tempo no
chuveiro, com água mais para morna
do que para quente. Tomar cuidado
para não esfregar a pele com violên
cia, com bucha, pois pode ferir o cor
po, além de tirar a oleosidade natural
da pele, importante para sua prote
ção; 4) usar hidratante, para ambos
os sexos; 5) ao usar roupas sintéti
cas, é recomendável usar outra de
algodão por baixo, para evitar cocei
ras; 6) tomar cuidado com feridas
que não fecham, pois pode ter a ver
com câncer de pele. Assim, devese
ir ao dermatologista.
Beber água: Evite ficar muitas ho
ras sem beber água, pois o corpo
desidrata, sem urinar. Nosso corpo
desidrata com o suor e falando. Em
temperaturas muito altas, em ambi
entes de ar condicionado, o corpo
desidrata. Como saber se a quanti
dade de água que estamos bebendo
é boa? Pela cor da urina. A cor ideal
da urina é amarela clara. Se tiver cor
laranja escuro, é sinal de desidrata
ção. Se a urina estiver clara demais,
cor de água é sinal de exceção em
beber água ou o rim não está funcio
nando bem.

Comida: Cuidado ao comer depres
sa, pois pode comprometer (negativa
mente) a digestão. A digestão começa
pela boca, advertiu a doutora. Pois a
saliva tem propriedades que contribu
em para a digestão. E' na língua (papi
las gustativas) que se constata o sabor
dos alimentos. O prato ideal para uma
boa alimentação é o colorido. Ou seja,
“ao gastar mais dinheiro na feira, se
economiza na farmácia”, enfatizou a
médica. Não existe um alimento que
contenha todas as vitaminas necessá
rias para o corpo. O Criador multipli
cou na natureza os alimentos de tal
maneira para que a gente aproveite
um pouco de cada um, o que torna
nosso prato rico (colorido).
Na próxima edição continuaremos a falar de ali
mentos, suas características, entre outros.

Dra. Emylucy Paredela falou sobre a
importância dos exercícios físicos, entre
outros cuidados para os idosos.

O melhor exercício físico é aquele
que a pessoa mais gosta e pratica
com regularidade.

O prato ideal para uma boa
alimentação é o colorido. Gaste
mais dinheiro na feira, pois
economiza na farmácia.

Evite ficar muitas horas sem beber água, pois o
corpo desidrata, sem urinar. Nosso corpo
desidrata com o suor e falando.

Assistam aos vídeos desta palestras e indique
os/as amigos/as, bem como assinem a página
da Conape no Youtube.
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Direitos sociais

Violência contra jornalistas
Os casos de violência contra jornalistas no Bra
sil cresceram 17,52% em 2016, na comparação
com o ano anterior. Foram registradas 161 ocor
rências em que 222 profissionais de todo o país
foram submetidos a agressões físicas ou ver
bais, ameaças, intimidações, cerceamento por
meio de ações judiciais, impedimentos ao exer
cício profissional e à atividade sindical, prisão,
censura, atentados e assassinatos. As informa
ções constam do Relatório de Violência Contra
Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil
2016, apresentado pela Federação Nacional dos
Jornalistas (Fenaj) nesta quintafeira (12/01), no
Rio de Janeiro.
Salários reajustados abaixo da inflação
De acordo com dados da Fundação Institu
to de Pesquisas Econômicas (FIPE), o per
centual de reajustes salariais abaixo da
inflação chegou a 50% das negociações no
acumulado até outubro de 2016. Em outubro
de 2015, esta parcela estava em 20%, e em
2014, a proporção ficou em 5%.

Atenção: Benefício Plano Funeral
Um Benefício da Conape a disposição dos/as
Associados/as. Procurem conhecêlo.

T

emos observado que os/as nossos/as Associados/as não têm utilizado o Benefício Plano
Funeral, por ocasião do óbito do cônjuge/companheira. E nos casos do falecimento do/a
Associado/a, o familiar também não usa o plano sob a alegação de desconhecer o benefício.
Sendo assim, reforçamos a divulgação dos telefones de contato da Santa Casa Card:
Telefone 24 horas: 08002828182
Telefone fixo (horário comercial): 021 39797731 e 021 39797360
Informamos, ainda, que os/as Associados/as que não possuem a carteira do Plano Funeral,
devem ligar para a Conape a fim de solicitar a emissão da 2ª via da carteira, bem como con
firmar a inscrição do seu cônjuge no plano.
Para dirimir dúvidas, entrar em contato com a Conape.

Benefício Farmácia

Salário Mínimo
A partir de 1º de janeiro de 2017, o valor do
salário mínimo passou a ser de R$ 937,00,
conforme anunciado pela presidência da Repú
blica. Este valor representa 6,48% sobre os R$
880,00 em vigor durante 2016.

Beneficiários poderão solicitar reembolso de
compras realizadas entre 16/9/15 e 31/8/16

Já são 12 milhões de desempregados
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a 29 de
dezembro mostram que o desemprego ficou
em 11,9% no trimestre encerrado em no
vembro, atingindo 12,1 milhões de pessoas.
Este é o maior percentual desde o início da
série histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contí
nua), que começou em 2012.

A

Reforma da previdência
Senador Roberto Requião: "É melhor nos
conscientizar agora. As pessoas tem que co
nhecer a verdade. A verdade é que não há ra
zão alguma para esta reforma radical que eles
estão fazendo. O que realmente pode conser
tar a Previdência, exceto alguns casos absur
dos de privilégios que realmente existem (mas
que Temer não mexe…), é o desenvolvimento
econômico, que faz aumentar a formalização,
os salários e o emprego. Portanto, o desenvol
vimento é o principal fator que pode aumentar
as receitas previdenciárias. A questão da popu
lação envelhecendo é importante sim, mas ho
je ainda não é um problema no Brasil".

Fique atento! O prazo
final para envio destas
solicitações será
impreterivelmente
30/06/2017.

Solicitações devem ser feitas exclusivamente por meio do Botão Compartilhado, conforme cronograma
definido pela Petrobrás
partir de 17/10, os Beneficiários Titulares da AMS foram autorizados a iniciar a solicitação de
reembolso de medicamentos comprados no período de 16/09/2015 a 31/08/2016.
Os pedidos devem ser enviados exclusivamente por meio do Botão Compartilhado, disponível nos
seguintes endereços:http://compartilhado.petrobras.com.br/ (ambiente interno exclusivo para
empregados) e http://servicoscompartilhados.petrobras.com.br (ambiente externo, para todos os
Beneficiários). No portal da Conape [ www.conape.org.br ] é possível acessar os documentos
"Passo a passo empregados" e "Passo a passo aposentados e pensionistas".
Leia a íntegra desta matéria em conape.org.br

Atenção: estas datas
poderão ser revistas
de acordo com o
volume de demandas
recebidas pela
Petrobrás.

Fenaj, UGT, https://reteestblog.wordpress.com

(Com informações da AMS/Petrobrás)
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Conape benefícios
Sumário financeiro  2017

Seus dados estão atualizados na Conape?
Você, associado/a, já parou para pensar se seus dados estão
atualizados na Conape?
Avalie, pois só você e seus familiares poderão informar à sua en
tidade as alterações ocorridas recentemente (como mudança de
endereço, de telefones, entre outros). E' muito importante mantê
los atualizados. Assim a Conape poderá estabelecer contatos efe
tivos, inclusive em casos de urgência.

Assistência Social  2017

Atendimento  2017

Quem partiu?
Com pesar, a Conape comunica o falecimento dos Associados. Te
mos sentimentos de agradecimento, estima e apreço pelos falecidos e
seus familiares. Esperamos que as luzes lançadas por estes bravos
Anistiados iluminem a atual e futura gerações.
Euclides Sobreira Zuazo (28/04/1923 – †02/01/2017), que traba
lhou na Petróleo Brasileiro S/A, em Capanã – Belém – Pará.
Heronides Pereira de Araujo (01/10/1931 – †15/01/2017), que tra
balhou na Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
José de Araujo Rocha (24/07/1937 – †23/01/2017), que trabalhou
na Refinaria de Capuava, em Mauá – São Paulo.
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Cuidese bem

Cientistas identificam mecanismo que liga estresse
crônico a risco cardiovascular
Apesar de associação já ser conhecida há tempos, estudo revelou pela primeira vez em humanos modo pelo qual a tensão afeta a saúde dos vasos
sanguíneos, num caminho que vai do cérebro ao coração
m estudo identificou pela primeira
U
vez uma ligação direta entre a ati
vidade em uma região do cérebro res
ponsável pelas nossas reações
emocionais e processos corporais que
provocam inflamação e endurecimento
dos vasos sanguíneos, o que, por sua
vez, levam a episódios como infartos e

derrames.
Segundo os cientistas, o caminho
pelo qual o estresse aumenta o risco
de doenças cardiovasculares começa
pelas amídalas cerebrais – não con
fundir com as estruturas também cha
madas amídalas, ou tonsilas palatinas,
localizadas na garganta, parte do sis

tema imunológico e uma das primeiras
linhas de defesa de nosso organismo
contra patógenos (agentes causado
res de doenças, como vírus e bactéri
as) ingeridos ou inalados. Eles
descobriram que, constantemente es
timuladas por situações de tensão, as
amídalas cerebrais ativam a produção
de células sanguíneas relacionadas a
respostas inflamatórias pela medula
óssea, o que acaba por afetar a saúde
das artérias do coração e outras par
tes do corpo.
– Embora a ligação entre o estresse
e as doenças do coração tenha sido
estabelecida há muito tempo, o meca
nismo que media esse risco nunca foi
claramente entendido – lembra Ah
med Tawakol, codiretor do programa
de imageamento cardíaco da Divisão
de Cardiologia do Hospital Geral de
Massachusetts, EUA, e principal autor
de artigo sobre o estudo, publicado na
edição desta semana do prestigioso
periódico científico médico “Lancet”. –
Estudos com animais haviam de
monstrado que o estresse ativa a pro
dução de células brancas pela medula
óssea, levando à inflamação arterial, e
este estudo sugere que uma via bioló
gica análoga também existe em hu
manos. Além disso, o estudo
identificou pela primeira vez, seja em
animais ou em humanos, a região do
cérebro que liga o estresse aos riscos
de ataques cardíacos e derrames.
No estudo, os pesquisadores fizeram
dois levantamentos complementares.
No primeiro, eles analisaram dados e
prontuários médicos de quase 300 in
divíduos que se submeteram a exa
mes de imagem no hospital usando
um radiofármaco que permite medir
tanto a atividade de regiões do cérebro
quanto o estado de inflamação nas ar
térias. Na época dos exames, nenhum
deles tinha qualquer indício de proble

mas cardiovasculares, e todos volta
ram a se consultar com médicos pelo
menos três vezes nos dois a cinco
anos seguintes. Neste período, 22 de
les sofreram algum evento cardiovas
cular, como infarto, derrame ou angina,
e todos eles também estavam justa
mente entre os que apresentavam
maior atividade das amídalas nos exa
mes iniciais, numa relação que se
manteve mesmo depois que os cien
tistas introduziram outros fatores de
risco na análise, como tabagismo e
sedentarismo. Já no segundo levanta
mento, os pesquisadores examinaram
13 voluntários com histórico de estres
se póstraumático com o mesmo radi
ofármaco, verificando que o nível de
atividade das amídalas de fato se tra
duzia em uma maior inflamação das
artérias.
Segundo o cardiologista Claudio Do
mênico, os resultados do estudo refor
çam a importância do controle do
estresse na prevenção de doenças
cardíacas. Ele lembra, por exemplo,
que desde 2011 a Sociedade Brasileira
de Cardiologia recomenda o uso de
técnicas de respiração lenta que redu
zem os níveis de tensão emocional,
como meditação, ioga e tai chi chuan,
entre as estratégias nãofarmacológi
cas para reduzir o risco destas doen
ças, ao lado, por exemplo, de
melhorias na dieta e prática de exercí
cios.
– O estudo mostra como o estresse é
cada vez mais um fator preponderante
de riscos de doenças em nossa socie
dade – diz. – Não há separação de
mente e corpo e, por isso, a prevenção
e tratamento de doenças cardiovascu
lares não pode ser só dar remédios,
mas também melhorar os hábitos
emocionais do paciente.
(Com informações de O Globo, 12/1/17)

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

Faça seu recadastramento no mês do seu aniversário.
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Parabéns aos aniversariantes do bimestre !

Espaço poético

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

Desabafo

Janeiro
01/01 – Jairo Batista dos Santos
03/01 – Eudes Evangelista Silva
03/01 – Jorge Carvano
05/01 – Camilo Gonçalves Filho
05/01 – Mercedes Carrascal
06/05 – Geraldo Cavalcante Carneiro
07/01 – Antônio Luiz Olivieri Pereira
13/01 – Maria da Glória de Souza Queiroz
18/01 – Maria Semeraro Ferreira Rito
18/01 – Xerxes Affonso Campos
19/01 – Antônio Carlos Klaes Fontes
23/01 – Marly Gomes de Andrade

23/01 – Ruy Gama Peixoto
24/01 – Archimedes de Souza Vieira
25/01 – Eurípedes Paulo Machado do Carmo
25/01 – Maria Therezinha Franco de Araújo
26/01 – Wilma Pinheiro de Araujo
27/01 – Glimauro Rocha Portilho
29/01 – Manoel da Silva
30/01 – Terezinha de B. Baumann Zavataro
30/01 – Maria Eulina da Cruz Marinho
31/01 – Jorge Viriato de Figueiredo Lima
31/01 – Oni Luiz Correa
31/01 – Avani Lelis Felintro Ribeiro

Fevereiro
03/02 – Edson Loureiro Reis
05/02 – Alexandrina Beatriz Távora Gil
08/02  Sueli Cordeiro Chagas
08/02  Adalgiza Pereira de Almeida
09/02 – Sedinea da Silva Oliveira
10/02 – Marilda de Carvalho Neves
10/02  Roselene Duarte Teixeira
11/02 – Gerson Rodrigues
11/02 – Marcia da Silva Guimarães
12/02 – Jorge Pinto Barbosa
12/02 – Maria José Batista
12/02 – Walter de Assis
13/02 – Geraldo Duarte Lisboa Lobo
15/02 – Mauro Dias de Macedo
16/02 – Ana Maria Araujo de Menezes

16/02 – Arnaldo Nicolau da Silva
12/02  Ari Celestino Leite
19/02 – Aloísio Simões
19/02 – Arlenio Ferreira
19/02 – Cesar Conrado da Silva Vieira
20/02 – José Roque Muller
24/02 – Francisco de Assis Veras Fortes
24/02 – Vera da Rocha Muniz Carioca
26/02 – Ana Alice Sampaio Bueno
26/02 – Maria Nila Pires dos Santos
26/02 – Cristina Gomes de Souza Neta
27/02 – Carly Alberto Vicente
27/02 – Mauricio José Tosi Ferreira Lemos
28/02 – Georgina Chagas dos Santos
28/02 – José Geraldo Salles Cunha

Se tento me esconder deste fogo,
desta paixão,
Mais me envolvo, com teu jeito de
mulher sedução.
Na fornalha destas lavras, que
queimam como o vulcão
Me confundem, de alegria, tristeza,
até de solidão.
Corro atrás do meu viver, do meu
tudo a te oferecer…
Colhe logo todas as flores, sugue o
néctar com ternura,
Das essências destes perfumes, tua
e minha vida a proteger
São canções dos anjos, puros,
sérios, até ao alvorecer…
És a rainha dos meus sonhos, deste
pobre rei perdido,
Nas entranhas da tua pureza, eu sei
estar proibido,
Do assédio fico estático, esperando
entristecido,
Tua entrega, quando virá? Sei lá,
será que sou exibido,
Ou extrovertido, ou ainda esquecido.
(Celso Ribeiro)

Adicione a Conape no seu
WhatsApp: (21) 997029057

Urgências
(21) 988680959
(21) 25950385

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

Contem com os funcionários da Conape!

Clipart: GDJ.

Prezados/as Associados/as,

Janeiro e Fevereiro | 2017

Os funcionários da Conape têm muita alegria e prazer em ajudálos/as a sanar dúvi
das, na apresentação de soluções, bem como em resolver demandas que (por algum
motivo) fogem ao alcance de uma parcela dos/as integrantes do nosso quadro de As
sociados/as.
Entretanto, em alguns casos, encontramos dificuldades (alheia a nós) que nos impe
de de resolver algumas demandas solicitadas. Rogamos pela compreensão de todos/
as, pois tais dificuldades são iguais as encontradas pelos/as Conapeanos/as. Ou se
ja, dependemos de órgãos públicos, entre outras instituições, para resolver algumas
questões.
Contem com os funcionários da Conape, que estão sempre dispostos a ajudálos/as!
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Desafio caça palavras
sol.eti.br
Acesso: 20/01/2017.

Passatempo divertido que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico.
Elaborado não só para crianças em idade escolar; os idosos poderão exercitar
seus conhecimentos com esta atividade lúdica e educativa.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.

Expediente
Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás | Desde 1979, em defesa dos petroleiros anistiados
Presidente: Abelardo Rosa Santos
1º VicePresidente: Antonio Carlos Klaes Fontes | 2º VicePresidente: Wilson Souza de Carvalho | 3º VicePresidente: Ina Soares Lutterbach
Diretores: Idinéa Nicacio da Silva | Márcia da Silva Guimarães | Newton de Almeida Menezes
Suplentes: Antonio Luiz Olivieri Pereira | Marly Gomes de Andrade | Xerxes Affonso Campos
ConselhoFiscal: Aquiles Ferrari | Carlos Olimpio de Almeida Alves | Francisco Silva Canavarro
Suplentes: Luiz Carlos Natal | Francisco Soriano de Souza Nunes
As opiniões emitidas nos artigos são de
inteira reponsabilidade de seus autores,
Redação, edição e diagramação: José Carlos Moutinho (jornalista | Mtb 24460 RJ).
não significando ser o pensamento da
Conape e seus dirigentes.
Remetente: Conape  Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás
Avenida 13 de maio, 13  sala 1512  Centro  Rio de Janeiro  RJ  Cep: 20.031007
Telefone: 21 22622945 | 0800 095 9249 | Fax: 21 25336071 | Correio eletrônico: conape@conape.org.br | www.conape.org.br
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