Boas Festas!

“O passado não é aquilo que passa, é aquilo que fica do
que passou.” (Alceu Amoroso Lima)
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Qual o futuro da Petrobras e do
présal?
Quais as consequências da
entrega da cessão onerosa?
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Importante saber
Nesta edição demos uma atenção
especial à Petrobras, notadamente
os debates em torno da cessão
onerosa (présal), sobretudo do
ponto de vista das lideranças de pe
troleiros (técnicos especializados da
empresa), como forma de contra
ponto ao que se vem divulgando na
imprensa.
As discussões sobre a cessão
onerosa, no início de dezembro, fo
ram adiadas no Senado Federal.

Soberania e desenvolvimento responsável
Os papéis da Petrobras nas bolsas
de valores oscilaram com alta de
1% e baixa de mais de 2%, reflexos
sobre o rumo que se dará à rica
província do présal no novo gover
no que assume em janeiro de 2019.
Em 10 de dezembro, a humanida
de celebrou os 70 anos da Declara
ção
Universal
dos
Direitos
Humanos. Desde que, no 10 de de
zembro de 1948, a assembleia ge
ral da ONU, constituída por

representantes de 190 países, assi
nou a declaração e se comprome
teu em defender esses direitos, a
humanidade caminhou muito.
Esperamos que este tema saia
dos discursos e se transforme em
práticas efetivas que garantam a
salvaguarda do respeito às garanti
as humanas.
Também garantir o respeito ao
meio ambiente, em comunhão com
a defesa da vida, em detrimento do

lucro sobre lucro que depreda o
Planeta. Há muitos anos a lógica de
produção acelerada (anárquica) de
produtos de consumo rápido lan
çam sobre o meio ambiente tonela
das de lixo, agredindo a fauna e a
flora, os biomas. O desenvolvimen
to, portanto, deve estar calcado com
o bemestar do ser humano, não o
contrário. Tudo deve ser ajustado
para garantir a existência digna das
pessoas.

Opinião & tal
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Democracia é importante II
Newton Menezes*

A eleição do Capitão Bolsona
ro coincide com os cinquenta
anos do AI5 que representou o
recrudescimento da ditadura
militar, mais violência, persegui
ções e assassinatos aos oposi
tores.
O agora Presidente, democra
ticamente eleito, não tanto por
seus méritos, porém pela arti
culação do poder que sempre
procurou explorar a revolta e a
decepção do eleitor, pouco poli
tizado.
Contraditoriamente, Bolsona
ro, quando deputado federal,
era do baixo clero; e tinha por
hábito elogiar a ditadura e tortu
radores, menosprezar a con
quista democrática; até mesmo
durante o processo eleitoral
procurou desacreditar a máqui
na eletrônica, colocar em dúvi
da a lisura do sistema das
eleições.
Outra coincidência foi durante

a sua diplomação. Era o Dia
Mundial dos Direitos Humanos.
No TSE a ministra Rosa Weber
aproveitou a ocasião para lhe
cobrar respeito às liberdades,
as minorias, o direito de discor
dar do próprio governo, uma
verdadeira aula a quem não
costumava respeitar o processo
de liberdade democrática. Res
saltou o direito de discordância,
a obrigação e dever de qual
quer governante proteger, aci
ma de tudo, os direitos
humanos. Finalmente termino,
lembrando a aula de democra
cia, que Jair Messias Bolsona
ro, ao gosto do coronelismo,
conseguiu também garantir a
eleição do seu clã.

“se nos tivéssemos sempre a
opinião da maioria, estaríamos
ainda Cro Magnon e não tería
mos saído das cavernas. O que
é preciso, portanto, é que cada
qual respeite a opinião de qual
quer, para que desse choque
surja o esclarecimento do nos
so destino, para a própria felici
dade da espécie humana (o
grifo é nosso).
Bem de acordo com o nosso
momento politico. Aliás, a políti
ca e a pedagogia são pares in
dissolúveis.
2. E… agora seu Crivella? O
senhor disse, durante a campa
nha eleitoral, que a gestante
poderia escolher onde pudesse
ter seu filho, certamente não
era num táxi ou mesmo num
Em tempo
chão de um hospital, a preten
1. Para Nelson Rodrigues “to dida opção! A mentira também
da a humanidade é burra”. An é um pecado para o devoto.
tes dele, o velho mulato Lima
Barreto, também dialético, dizia

* 2º VicePresidente da Conape.

A rebelião peculiar dos “coletes amarelos”
Nuno Ramos de Almeida*
Segundo as estatísticas do Mi
nistério do Interior francês, divul
gadas no momento em que está
convocada para o próximo sá
bado uma quarta mobilização
dos coletes amarelos, 136 mil
pessoas manifestaramse no dia
1 de dezembro, 166 mil em 24
de novembro e 282 mil em 17
de novembro.
Mais de 682 pessoas foram in
terpeladas pela polícia, 630 co
locadas sob detenção. Pelo
menos 281 pessoas ficaram feri
das, entre as quais 81 policiais.
Dissipadas as nuvens de gás
lacrimogêneo, urge fazer uma
pergunta: quem são os coletes
amarelos? O filósofo francês Je
anLuc Michéa ironizava, citan
do
um autor, que
são
demasiado pobres para interes
sar à direita e demasiado bran
cos para serem apoiados pela
esquerda.
Aparentemente, pertencem a
uma parte da França a quem o
salário não chega ao fim do

mês. Pertencem a uma parte do
país invisível e espacialmente
separada das zonas mais ricas,
o centro das grandes cidades
habitadas pelos vencedores do
processo de globalização e fi
nanceirização neoliberal que co
meçou nos anos 80.
Nesses locais vivem mais de
60% dos franceses, uma “Fran
ça periférica”, nas palavras do
geógrafo Christophe Guilluy. Tal
vez por isso, as sondagens indi
quem que mais de 70% dos
franceses concordam com as
razões do movimento dos cole
tes amarelos.
Margaret Thatcher garantia,
em 31 de outubro de 1987, à re
vista “Woman’s Own”: “There is
no society”, não havia socieda
de, mas apenas pessoas indivi
duais. Consumidores guiados
pela maximização da satisfação
e a quem o seu egoísmo levaria
o mundo a progredir.
Três décadas depois destas
palavras, a destruição do Esta
do Social e dos mecanismos
que configuravam a possibilida

de de uma ascensão social, co
mo o ensino e a saúde, e a
eliminação sistemática dos direi
tos sociais, em prol de supostos
direitos individuais, deixaram um
lastro de destruição, atomização
das pessoas, e terraplanagem
dos sindicatos e partidos do mo
vimento operário que corporiza
vam e davam voz a muitos
setores da população.
O caos que vivemos hoje nas
ruas de Paris, a expandirse pa
ra todo o mundo, é herdeiro
deste processo político que des
truiu as políticas keynesianas
que tinham garantido uma re
partição mais equitativa do ren
dimento, nos 30 anos de ouro
do pósguerra, e um contrato
social que integrava sectores
importantes das classes popula
res. Esse consenso social – nu
ma altura em que havia uma
concorrência entre o Ocidente e
o bloco socialista – era uma for
ma de evitar crises, rupturas e
revoluções. O fim da União So
viética significou em grande par
te o fim da necessidade

premente de as elites capitalis
tas pagarem a paz social.
“There is no alternative”, rezava
Thatcher, na sua época, naquilo
que ficaria conhecido como TI
NA. “Il n’y a pas d’alternative”,
garantia, ufanista, Macron, em
2014. Cortes sociais, privatiza
ções e flexibilização das normas
laborais tornaramse panaceias
universais. A situação atual não
é fruto da falha da globalização,
mas do seu sucesso, garante,
no Guardian, o geógrafo Chris
tophe Guilluy: “Em décadas re
centes, na economia francesa,
europeia e dos EUA, continuou
a crescer a riqueza para benefí
cio dos mais ricos. O problema
é que ao mesmo tempo o de
semprego, a insegurança e a
pobreza também cresceram”.
>> Leia o artigo na íntegra em
conape.org.br

* jornalista português, editorexecutivo do Jornal I (www.ionline.pt). Texto retirado do portal Outras Palavras – 06/12/2018.

Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo por
multinacionais estrangeiras. Nenhum país, populoso e
continental como o Brasil se desenvolveu exportando
matérias primas.
O petróleo do présal foi desco gem econômica e militar àqueles
berto há doze anos e já produz que o possuem.
mais de 1,5 milhão de barris A sociedade que conhecemos,
equivalente por dia.
sua complexidade, sua organiza
ção espacial concentrada, sua
Felipe Coutinho*
produtividade industrial e agrícola,
o tamanho da superestrutura fi
No Mar do Norte foram neces nanceira em relação as esferas
sários 50 anos para alcançar o industrial e comercial, foi erguida
mesmo patamar de produção. e depende do petróleo.
Um sucesso, diante das declara O carvão e o petróleo, ao contrá
ções de que o présal só existia rio das energias potencial e cinéti
na cabeça dos políticos, de que ca dos cursos naturais de água,
era inviável de ser produzido com são fontes geograficamente mó
as tecnologias da Petrobras, de veis de energia. Essa característi
que era necessário capital e tec ca permite a concentração
nologia estrangeiros ou de que os geográfica da força produtiva da
custos seriam inviáveis.
sociedade em espaços centrais,
Os entreguistas perderam todos urbanos de produção.
os argumentos, hoje apelam e di O petróleo e seus derivados são
zem que o petróleo é um mico, extremamente concentrados em
recurso sem valor que precisa ser termos de energia, além de flexí
entregue às multinacionais es veis para uso. A energia solar é
trangeiras e produzido a toque de abundante mas tem densidade
caixa enquanto tem algum valor.
energética mínima, o que resulta
Ou então “apontam os carrapa em menor capacidade relativa de
tos para justificar a entrega da va realização de trabalho. O petróleo
ca”. Dizem que a solução para a tem muito maior potencial para
corrupção que vitimou a Petro aumentar a produtividade e a efi
bras só pode ser enfrentada com ciência do trabalho humano.
sua privatização. Entregam a gali Transporte, eletricidade, comuni
nha dos ovos de ouro ao invés de cações (internet, celulares), aque
guardar o valor gerado pela esta cimento,
indústria,
extração
tal dos corruptos e corruptores. mineral, agricultura, processa
Querem entregar o meio de pro mento e distribuição de alimentos,
dução de toda a riqueza para evi pesticidas, fertilizantes, plásticos,
tar que uma fração possa ser infraestrutura e força militar de
roubada por empresários carteli pendem do petróleo. São fatores
zados corruptores, políticos trafi estratégicos ao desenvolvimento,
cantes de interesses e executivos à segurança energética e alimen
de aluguel. Com tudo entregue tar. São elementos essenciais da
não há o que guardar.
soberania nacional.
Nenhum país se desenvolveu Existe forte correlação entre o
exportando petróleo por multinaci crescimento econômico e o con
onais estrangeiras. Nenhum país, sumo de energia. Também existe
populoso e continental como o correlação entre o desenvolvi
Brasil se desenvolveu exportando mento humano (IDH) e o consu
matérias primas.
mo de energia primária per capta.
O petróleo é uma mercadoria Para alcançar alto desenvolvi
especial, na medida em que não mento humano, o Brasil precisa
tem substitutos em equivalente aumentar muito o consumo de
qualidade e quantidade. Sua ele energia. Estimo necessário o au
vada densidade energética e a ri mento de cinco vezes no consu
queza de sua composição, em mo de energia primária nacional
orgânicos dificilmente encontra para que nossa população atinja
dos na natureza, conferem vanta padrões de vida de primeiro mun

Transporte, eletricidade, comunicações (internet, celula
res), aquecimento, indústria, extração mineral, agricultu
ra, processamento e distribuição de alimentos, pesticidas,
fertilizantes, plásticos, infraestrutura e força militar de
pendem do petróleo. São fatores estratégicos ao desen
volvimento, à segurança energética e alimentar. São
elementos essenciais da soberania nacional.
do.
Para que o Brasil se desenvolva
é necessário produzir o petróleo
do présal na medida da nossa
necessidade. Devese agregar
valor ao petróleo cru com sua
transformação em mercadorias
úteis, por meio do refino, da pe
troquímica, da química fina, da in
dústria de fármacos e de
fertilizantes. Não devemos em
barcar em novo ciclo do tipo colo
nial e permitir a exportação do
petróleo cru, muito menos por
multinacionais que esgotaram su
as reservas e cobiçam nossos re
cursos para resultados privados
de curto prazo, e possivelmente
predatórios.
Ainda sofremos as consequênci
as de nossa herança colonial e
escravocrata. A classe dominante
no Brasil é acostumada a viver
em subserviência aos interesses
estrangeiros. A cultura desta fra
ção da sociedade é mimética, se
copiam valores e visões de mun

do que vêm de fora. Na indústria
do petróleo, na qual o consenso é
lugar comum, as consequências
podem ser ainda mais deletérias.
No entanto, somos herdeiros da
maior mobilização popular con
temporânea, a campanha “O Pe
tróleo é Nosso”. Está no DNA da
Petrobras, a maioria da popula
ção garantiu a criação da estatal,
as descobertas de petróleo no
Brasil e nosso amadurecimento
industrial. Ainda hoje, se temos a
Petrobras e o présal é porque a
maioria da população defende e
reconhece valor na companhia.
Precisamos interromper este no
vo ciclo do tipo colonial de expor
tação de matérias primas por
corporações estrangeiras. E' ne
cessário revogar a privatização do
petróleo brasileiro e dos ativos da
Petrobras às multinacionais es
trangeiras.

* Felipe Coutinho é engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet).
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Curtas

Comissão debate Declaração Universal dos Direitos Humanos
ONU/Divulgação

Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas
promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos em res
posta às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais. O ca
ráter universal foi uma das principais novidades do documento.
Era a consolidação de princípios que visam garantir para qual
quer pessoa, em qualquer país e sob quaisquer circunstâncias,
condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente
de paz, liberdade e igualdade.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) promoveu, em 10 de dezembro, audiência pública em co
memoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Hu
manos.
Entre os convidados para o debate, esteve o jornalista Luiz Cláu
dio Cunha, o membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz Ge
niberto Campos, a procuradora do Trabalho Valdirene de Assis, a
perita
do Ministério dos Direitos Humanos Deise Benedito, o presidente
da Federação de Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal,
João Florêncio Pimenta, o professor da Universidade de Brasília
(UnB) Fábio Felix, deputado distrital eleito, a representante do Fó
rum Nacional Permanente da Sociedade
Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, Adenilce Silva, e a secretá
riageral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, Romi
Bencke. (Agência Senado)

FRASES
Maurício Santoro* (Twitter, 10/12/18)
Na China vi governo e empresas investindo em economia verde e
preocupados com desenvolvimento sustentável. Brasil perderá
oportunidades de negócios, além de protagonismo diplomático no
tema ambiental, construído desde redemocratização.
* Cientista político, professor do Departamento de Relações
Internacionais da UERJ. Democracia e direitos humanos, com
toques de literatura e cinema.
Cresce o número de pessoas vivendo em habitações precá
rias
Já são 12,2 milhões de pessoas vivendo em habitações com
adensamento excessivo, ou seja, com três moradores por dormi
tório, e 10,1 milhões em residências sem banheiro próprio. Ele
vando, assim, o número de pessoas sem moradia digna no país.
Ainda 35% da população não tem acesso a serviço de esgota
mento sanitário por rede coletora, 10% não tem acesso à coleta
de lixo e 15,1 % não tem abastecimento de água por rede geral.

(Com IBGE/revista Isto É/IHUUnisinos)

UOL (Twitter, 10/12/18)
Da @JovemPanNews: Mais pobres recebem 3% dos recursos totais
da Previdência; mais ricos, 41% https://trib.al/JNgWjaB
André Trigueiro, jornalista (Twitter, 10/11/18)
"A diversidade é uma alternativa à monocultura, à homogeneidade, à
uniformidade. Viver a diversidade na natureza corresponde a viver a
diversidade de culturas. As diversidades natural e cultural são fontes
de riqueza e de alternativas."
(Vandana Shiva)

Francisco Soriano, Conselho Fiscal da Conape.

Fernando Siqueira, vicediretor de Comunicação da Aepet.

Em 21 de novembro de 2018, o
anistiado político e liderança sin
dical de petroleiros, Francisco
Soriano, entrevistou Fernando
Leite Siqueira, vicediretor de
Comunicação da Aepet (Associ
ação dos Engenheiros da Petro
bras) e diretor do CREARJ
(Conselho Regional de Enge
nharia e Arquitetura do Rio de
Janeiro). Na pauta: as recentes
mudanças na gestão da petrolí
fera nacional, cessão onerosa,
entre outros temas. A entrevista
faz parte da programação do
Núcleo Sindical, da TV Comuni
tária do Rio de Janeiro, Canal 6
da NET Rio.
Siqueira condenou a venda de
ativos, que, segundo ele, provo
cou um prejuízo de mais de R$
200 bilhões na Petrobras. Disse
que a venda do Campo de Car
cará deu um prejuízo de R$ 50
bilhões, a venda da malha de
gasoduto do Sudeste (NTS –
Nova Transportadora do Sudes
te) gerará um prejuízo de R$ 60
bilhões. Tal processo de entrega
começou na gestão Pedro Pa
rente e continua na gestão Ivan
Monteiro.

sa aceitou fazer o contrato”.
Siqueira completou que o Mi
nistro o TCU (Tribunal de Con
tas da União), José Jorge de
Vasconcelos Lima (que hoje es
tá preso) barrou este contrato de
partilha dos 17 bilhões de barris
da cessão onerosa. Criouse aí
um impasse e logo em seguida
a queda do governo Dilma.
Agora, no governo Temer, por
meio do Projeto de Lei da Câ
mara 78/2018, pretende vender
para empresas estrangeiras cer
ca de 20 bilhões de barris – 3,5
bilhões de barris (70% da ces
são onerosa, parte da Petro

Cessão Onerosa
A cessão onerosa é uma área
composta por sete blocos que
são de absoluta responsabilida
de da Petrobras, segundo defini
ção do modelo de Partilha de
Produção, instituído no governo
Lula da Silva. A previsão inicial

é de que essa província do pré
sal teria cinco bilhões de barris a
serem explorados (100%) pela
estatal brasileira, que pagou à
União por essa área em torno
de US$ 8,5 por barril  média
(baixa) do preço internacional,
explicou Siqueira.
Disse que no início dos testes
(perfurações) no Campo de Bú
zios, da cessão onerosa (que te
ria cinco bilhões), foi encontrada
uma reserva (estimada) de 13
bilhões de barris de petróleo de
alta qualidade. Nas perfurações
do Campo de Libra chegouse
de 12 a 15 bilhões de barris. O
governo Dilma Roussesf, la
mentou Siqueira, retirou Libra da
cessão onerosa e leiloou, com a
justificativa de que já tinha estra
polado os cinco bilhões previsto
para a cessão onerosa. Resga
tou, também, que houve uma
grande campanha contra a ven
da de Libra, em outubro de
2013.
Resumindo, disse que a soma
de Búzios, subtraindo Libra que
foi leiloado, e os demais cinco
blocos deram um excedente de
óleo de 17 bilhões de barris. Lo
go, o que era para ter cinco al
cançou 22 bilhões nos trabalhos
de exploração e produção da
Petrobras. “Então o governo Dil
ma, se redimindo da venda de
Libra, disse: Petrobras você vai
fazer o contrato de partilha para
o excedente da cessão onerosa
(17 bilhões de barris). A empre

(José Moutinho, com informações da TV Comunitaria  Rio de Janeiro)

bras) mais os 17 bilhões de
barris de excedente.
Soriano perguntou quanto cus
taria, em dólar, esta venda dos
20 bilhões de barris, consideran
do o preço médio do barris de
petróleo a US$ 80. Siqueira dis
se que a venda renderia cerca US
$ 1,6 trilhão ou R$ 5 trilhões. “O
mais estarrecedor é que o atual
presidente da Petrobras, Ivan
Monteiro, foi ao Congresso apoi
ar esse projeto. Ou seja, foi fa
zer um lobby contra a empresa
que ele preside”, completou Si
queira.
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Siqueira denuncia que a entrega da cessão onerosa
renderia cerca US$ 1,6 trilhão ou R$ 5 trilhões às
multinacionais

SindipetroRJ: “Defender a
Cessão Onerosa, já!”

Giro pelo mundo

Opep corta produção de petróleo em
1,2 milhão de barris
Em 7 de dezembro, a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep)
chegou a um acordo para cortar a produ
ção em 1,2 milhão de barris por dia. O Irã
apoiou a decisão da Opep para cortar a
produção em 800 mil barris por dia a partir
de 2019.

Présal

6

Geóloga Patrícia Laier e o engenheiro naval Márcio Pinheiro, diretores do
SindipetroRJ, gravam vídeo em defesa da cessão onerosa da Petrobras.

Justiça do Trabalho suspende ven
da de 34 campos terrestres pela Pe
trobras
Os 34 campos terrestres da Petro
bras, localizados no Rio Grande do
Norte, seriam vendidos à 3R Petro
leum por R$ 453,1 milhões. A assina
tura do contrato prevista para o dia 7
de dezembro, quando seria pago à pe
troleira brasileira 7,5% do valor total,
com o restante programado para a da
ta de fechamento da operação.
A Justiça do Trabalho, por meio do
juiz Carlito Antônio da Cruz, deferiu a
favor de ação impetrada por sindicatos
de trabalhadores. Segundo os sindica
listas, a reunião do Conselho de Admi
nistração da Petrobras aprovou o
negócio sem a participação do repre
sentante dos empregados no colegia
do.
Em sua decisão, o juiz determinou
que a estatal brasileira não realize ou
tra reunião do CA sobre o negócio,
“salvo se garantir a participação efeti
va do representante dos trabalhado
res”.

A geóloga Patrícia Laier e o engenheiro
naval Márcio Pinheiro, diretores do Sindi
petroRJ, conclamam a sociedade brasilei
ra a votar contra o Projeto de Lei 78/2018,
que autoriza a Petrobras transferir até 70%
dos direitos de exploração de petróleo da
cessão onerosa do présal para petrolífe
ras nacionais e estrangeiras.
A diretora ressalta que o PL 78/2018 tra
mita no Senado Federal em regime de ur
gência, e visa a realização de um
megaleilão a ser realizado pelo futuro go
verno antes mesmo da votação no Sena
do.
No vídeo, que está no conape.org.br, Pa
trícia Laier fez um resgate da luta de lide
ranças civis e militares na defesa da
soberania do Brasil no setor petróleo. Lem
brou a campanha contra os contratos de
risco implementados pelo regime civilmili
tar, que queria entregar as áreas potenciais
de se encontrar petróleo (descobertas pela
Petrobras) às empresas multinacionais
sem mesmo passar por discussões no
Congresso Nacional e na sociedade brasi
leira. Mostrou que a denúncia desta tentati
va e a mobilização de parlamentares,
lideranças civis e militares nacionalistas
conseguiram impedir tal entrega. Nesse
sentido, a diretora do SindipetroRJ acredi
ta que o mesmo deve ser feito hoje para
barrar a entrega do présal.
Citou que o governo prometeu repassar
para os municípios um percentual (arreca
dado com este leilão) estimado de R$ 100
a R$ 120 bilhões. No entanto, a geóloga
disse que a Petrobras devolverá à nação,
quando explorar em Regime de Partilha o
excedente da cessão onerosa (e os cam
pos desta área em si, que é 100% da esta

tal brasileira), uma soma superior a R$ 640
bilhões para serem alocados (originalmen
te) em saúde e educação.
Conclamou os governadores e prefeitos
para que “fiquem atentos e pressionem
seus senadores para não votarem esse
projeto de crime lesapátria”. Sublinhou
que, a exemplo do passado, querem entre
gar áreas petrolíferas cuja magnitude dos
campos é muito maior que antes. “Nós
precisamos defender que esse petróleo ve
nha prover a energia para o desenvolvi
mento sustentável do Brasil”.
No vídeo o diretor do SindipetroRJ e en
genheiro naval, Márcio Pinheiro, corrobora
em denunciar que, no bojo do mesmo PL
78/2018), serão entregues importantes re
servas de gás às multinacionais. “Isso vai
atrasar o nosso desenvolvimento”.

>> Confira a íntegra do vídeo em conape.org.br
(Com ANSA/Terra/G1)

José Moutinho, com informações do SindipetroRJ.

O economista Roberto Castello
Branco, integrante da equipe de
transição do governo eleito de
Jair Bolsonaro e futuro presiden
te da Petrobras, tem utilizado
um gabinete na petroleira estatal
e revisou o plano de negócios
antes da aprovação do progra
ma pelo conselho da compa
nhia, disseram quatro fontes
próximas ao tema nesta quinta
feira [6 de dezembro de 2018].
Neste gabinete, de acordo com
as fontes que falaram na condi
ção de anonimato, o economista
estaria já tendo acesso a infor
mações da petroleira, conver
sando com funcionários e
estudando planos futuros para a
empresa, como uma possível
venda do controle da empresa
de combustíveis BR Distribuido
ra.
Uma primeira fonte afirmou
que os movimentos de Castello
Branco, sem ainda ter passado
por todos os níveis de aprova
ção para ocupar uma função na
diretoria, demonstram “sinal de
desrespeito à governança”.
Segundo essa pessoa, a vota
ção do plano de negócios, publi
cado na véspera, chegou a ser
adiada para que o economista
pudesse revisálo.
“Castello Branco agiu como
executivo sem ser executivo. Ele
foi consultado (sobre o plano de
negócios), deu opinião, pediu
para suspender (a publicação),
isso é uma coisa muito séria,
que causou enorme desconfor
to”, disse a fonte.
Apesar de ter avaliado o plano
de negócios, o futuro presidente
da empresa não fez alterações,
segundo as fontes.
No entanto, Castello Branco
tem realizado estudos para mu

danças futuras que poderão ser
feitas, acrescentou.
“Consta que ele está pegando
informações (sobre a BR Distri
buidora) para saber quanto vale
ria, quer dizer, já está
considerando inclusive a venda
da empresa”", afirmou.
Uma segunda fonte avaliou
que a presença de Castello
Branco não fere a governança
da companhia e afirmou que o
economista está na empresa
aprendendo sobre os mecanis
mos, entrevistando pessoas, em
período de preparação para as
sumir o cargo.
"É igual em Brasília, ele está
na equipe de transição, ele tem
um cargo de equipe de transi
ção, ele está lá trabalhando e
fazendo a transição", afirmou.
O nome de Castello Branco, ao
ser anunciado, foi bem recebido
por especialistas de energia,
que avaliaram que o movimento
sinalizava continuidade de uma
política prómercado no setor de
petróleo nos últimos anos, devi
do ao histórico liberal do execu
tivo.
Exdiretor da Vale e exconse
lheiro da Petrobras, o economis
ta sempre foi um ferrenho
defensor da independência da
gigante estatal em relação ao
governo.
Castello Branco não respon
deu pedidos de comentários fei
tos pela Reuters. A Petrobras
não respondeu imediatamente.
Petros
A fonte pontuou ainda que
Castello Branco teria já sondado
a diretora do BNDES para a
área financeira e mercado de
capitais, Eliane Lustosa, para
presidir a Petros, fundo de pen
são dos funcionários da Petro
bras.

Fontes declaram à agência Reuters que o novo presidente da Petrobras, Carlos
Castello Branco, tem causado constrangimento antes mesmo da posse.

A gerente de inteligência e segurança da Petrobras, Regina de Luca,
com um cargo de confiança, está em processo de demissão,
segundo a fonte. A executiva, que é exsecretária nacional de
segurança pública do governo Dilma Rousseff, teria sido desligada
devido à sua ligação anterior com o PT.
Outra fonte ouvida pela Reu
ters, integrante do BNDES, con
firmou a sondagem.
A segunda fonte disse que, em
consideração ao fato de Castel
lo Branco já estar na empresa,
houve um atraso do plano de
negócios para que o indicado à
presidência da empresa pudes
se revisálo.
“Mas nem ele quis mexer e co
mo ele não tem um papel ainda
de CEO nem de conselheiro,
nada foi feito em função disso.”
Uma terceira fonte também
confirmou a presença na empre
sa do futuro presidente, atual
mente
representante
do
governo.
“Castello Branco tem uma sala
para ele aqui na Petrobras. E'
uma sala para a transição e
quando precisa fazer as reu
niões, e marca nesse local”, afir
mou.
“Ele ficou animado com o pla
no, com os projetos, e o que a
Petrobras tem pela frente.”
Uma quarta fonte frisou que
possíveis mudanças no plano
de negócios têm que obedecer
ritos internos.
Além disso, observou que “é
no mínimo estranho ele estar lá
dentro se ainda não assumiu,
nem o governo assumiu”.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier; edição de Roberto Samora/Reuters, 6 de dezembro de 2018)

Mas ponderou que fazer a tran
sição “não é estranho, a ques
tão é de que forma ele está lá
dentro e o dia a dia da empre
sa”".
Demissão
A primeira fonte afirmou ainda
que uma demissão na empresa
está sendo realizada a partir de
atuação de Castello Branco,
dentro da Petrobras.
A gerente de inteligência e se
gurança da Petrobras, Regina
de Luca, com um cargo de con
fiança, está em processo de de
missão, segundo a fonte.
A executiva, que é exsecretá
ria nacional de segurança públi
ca do governo Dilma Rousseff,
teria sido desligada devido à
sua ligação anterior com o PT.
Contatada pela Reuters, a exe
cutiva confirmou por telefone ter
sido demitida mas, em meio a
lágrimas e em tom bastante as
sustado, evitou realizar afirma
ções sobre o motivo.
Luca destacou que ao longo de
sua passagem pela Petrobras
criou novos procedimentos na
área de segurança e revisou
contratos e áreas que geraram
uma economia de mais de 234
milhões de reais à estatal.
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Branco já tem sala na
Petrobras e revisou plano
de negócios, dizem fontes
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Parabéns aos casais pelas Bodas de
Malaquita e Telurita

Direitos sociais
Milhões de brasileiros são empurra
dos para a miséria
Estudo do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE) diz que, en
tre 2016 e 2017, dois milhões de
pessoas ingressaram na pobreza devi
do à crise econômica e o aumento do
desemprego. Em 2017, chegamos ao
contingente de 54,8 milhões de pesso
as vivendo na pobreza (26,5% da po
pulação). O parâmetro definido pelo
IBGE para definir aqueles que vivem
na pobreza é de R$ 406 por mês, ou
5,5 dólares por dia (padrão adotado
pelo Banco Mundial). Mas não é só is
so. Passaram a viver na extrema po
breza, no mesmo período, 1,7 milhão.
Até o ano passado, já eram 15,2 mi
lhões de pessoas (7,4% da população)
vivendo com R$ 140 por mês.
*
As mulheres são as principais víti
mas
O estudo demonstra ainda que
56,9% das residências chefiadas por
mulheres solteiras e com filhos até 14
anos vivem abaixo dessa linha da po
breza. E quando o recorte abrange as
mulheres que, além destas condições,
são pretas ou pardas, o índice sobe
para 64,4%. Dados que revelam o pro
fundo caráter machista e racista da
sociedade brasileira.

Pixabay

Bodas de Malaquita
O casal Abelardo Rosa Santos e Maria Isabel Rosa
Santos, casados em 28/12/1962, farão 56 anos de vi
da conjugal – Bodas de Malaquita (um dos minerais
mais antigos, usado há milhares de anos por suas pro
priedades transformadoras. Cleópatra utilizava pó de
malaquita como cosmético.
Bodas de Telurita
O casal Luis Carlos Natal e Dora Bentes Natal, ca
sados em 28/11/1956, farão 62 anos de vida conjugal
– Bodas de Telurita.
Bodas de âmbar (ou Telurita): a pedra âmbar é uma
resina fóssil formada de árvores há milhões de anos. A
resina que tinha intuito defensivo.

Falecimento: orientações sobre
direitos e procedimentos
A Santa Casa Card presta atendimento 24 horas através do telefone 0800
2828182 e também pelo WhatsApp 21975156511.

N

a ocorrência do falecimento dos nossos entes queridos, o familiar passa por momentos
difíceis de superação pela perda e ainda se depara com situações e obrigações burocrá
ticas a serem resolvidas. Para facilitar tais trâmites, a Conape trás informações para ajudar
aos parentes e amigos mais próximos, nas providências a serem tomadas.
Funeral
A Conape mantém convênio com a Santa Casa Card, e em caso de ocorrer o óbito, deverá
ser mantido contato com a funerária através dos telefones: 08002828182 (24 horas) e/ou
(21) 39797731 (de 2ª a 6ª feira, no horário administrativo).
O associado e sua dependente (esposa) deverão possuir a carteira do plano funeral, e se
não as tiver, deverão entrar em contato com a Conape para solicitar a 2ª via.
No caso de cremação, o plano funeral não tem cobertura, mas a Santa Casa Card prestará
toda a assistência necessária, desde que o falecido tenha providenciado (em vida) a docu
mentação que expressa a sua vontade de ser cremado e a despesa ser paga à parte.
Plano Pecúlio Familiar
O valor será pago, pela Conape, aos beneficiários inscritos pelos/as associados/as, em
uma única parcela, após a apresentação da Certidão de O'bito.
Pensão
Após lidar com as questões relativas ao sepultamento, é necessário resolver os assuntos
pertinentes ao Ministério do Planejamento e ao INSS – Pensão Previdenciária. A Conape es
tará à disposição para preparar e encaminhar a documentação para os órgãos competentes.
Assim, é importante que seja mantido contato com a Conape para as devidas orientações e
providências.
Se você associado/a ainda tiver alguma dúvida, ligue para a Conape.
Atenção
Recomendamos, também, que o/a associado/a mantenha a pessoa responsável mais pró
xima informada sobre os seus direitos, para que a mesma possa tomar todas as providênci
as necessárias.

(Unidade Popular  UP/IBGE)

Orientações jurídicas
Na próxima edição do Conape Notícias serão publicadas orientações jurídicas.

Sumário financeiro  2018

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

Assistência Social  2018

Atendimento  2018
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Seus dados estão atualizados na
Conape?

Diferente da musculação,
treinamento funcional oferece
aulas mais dinâmicas,
desafiadoras e divertidas
A técnica, essencial para o dia a dia de atletas, adul
tos sedentários ou idosos, utiliza materiais diversos,
como bolas e elásticos, exercitando todos os mús
culos de forma integrada
Jo Tozzatti*

atenção aos movimentos e um programa de exercícios bem estru
turado, que somente um professor de educação física pode mon
uita gente já ouviu falar, mas poucas pessoas realmente enten tar, aumentando a dificuldade gradativamente de acordo com a
dem. Basta falar no termo funcional para que a maioria já pense capacidade do aluno e os objetivos que pretende alcançar.
em vida saudável, porém, o treinamento funcional em academias
requer atenções diferenciadas para os movimentos repetitivos do * Coordenadora de redação e interatividade do
dia a dia e podem auxiliar qualquer um: atletas, adultos sedentári Portal da Terceira Idade.
os ou idosos. Para este último grupo, esse trabalho de músculos
pode ser ainda mais vantajoso.
Foto: Divulgação.
Dinamismo, desafio e diversão
10/12/2018
O treinamento funcional é totalmente diferente da musculação,
que trabalha apenas um grupo de músculos em cada exercício.
“No geral, as aulas são mais dinâmicas, desafiadoras e divertidas,
pois se utilizam materiais diversos, como bolas e elásticos, e que
fazem a atividade de todos os músculos de forma integrada”, con
ta a professora da Academia Ecofit Club, Thaís Lima.
Este tipo de treinamento tem como foco exercer atividades que
foquem nos movimentos que fazemos no dia a dia, como um sim
ples agachamento para pegar algo que caiu no chão, puxar um
móvel, arrastar caixas ou se equilibrar ao tentar carregar alguns
objetos. São exercícios que inclusive podem ser estruturados para
se trabalhar com a musculação ou outras atividades físicas que a
pessoa deseja praticar.
Treinamento funcional na 3ª idade
“O objetivo aqui é auxiliar no desenvolvimento, evitar lesões e
melhorar a performance. São inúmeros benefícios como a melho
ra do equilíbrio, melhora da resistência cardiopulmonar e muscu
lar, aumento em flexibilidade e no ganho de força. É possível
também emagrecer e melhorar o tônus muscular”, afirma Thaís.
Os atletas podem ter um programa de exercícios que os ajudam
ainda mais no desenvolvimento dos esportes que praticam, en
quanto para os idosos, por exemplo, o treinamento funcional pode
ser ainda mais valioso, uma vez que nesta idade é recorrente so
frer lesões por uma queda, muitas vezes causada pelo enfraque
cimento de um determinado membro do corpo, ou perda de
equilíbrio.
Mas para que tudo isso funcione, é necessário ter dedicação,

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.

Clipart: GDJ.

Cuidese bem
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s aos aniversariantes!
n
é
b
a
r
a
P

Dezembro

Novembro

Prezados(as) Associados(as) aniversariantes, a Conape deseja
muita saúde, paz e alegria, extensivo aos seus familiares.
01/11 – Maria José Duarte Barbosa
02/11 – Paulo Roberto Almeida Abreu
03/11 – Manoelina Maria de Rezende Quaglio
03/11 – Emilia Paulo de Araújo
04/11 – Milta Freitas da Luz Gonçalves
07/11 – Newton de Almeida Menezes
09/11 – Carlos Olímpio de Almeida Alves
10/11 – Mauro da Cunha
10/11 – Lucia Saraiva Johnstone da Silva
11/11 – Leane Magalhães Soares Pinto
12/11 – Gilka Maria Klier Brondi
13/11 – Leonice e Lourdes Corguinha
14/11 – Dinarco Reis Filho
14/11 – Floriano Fidélis De Souza Soares
15/11 – Gesilda Wanderley Parola
16/11 – Anita Alicia Saavedra Omiste

16/11 – Claudia Simone de Campos
17/11 – Ilse Engel Gutterres
18/11 – Antônio Felix da Silva
18/11 – Maria Selma Martins de Carvalho
18/11 – Wilma do Nascimento Ferreira
19/11 – Adib Augusto de Oliveira
20/11 – Clovis Amaral Oliveira
21/11 – Fátima Regina Motta Mauá
21/11 – Luzinete Barbosa Nascimento
23/11 – Vera Beatriz de Oliveira
12/11 – Sandra Almeida Peixoto
28/11 – Raymundo Theodoro Carvalho de
Oliveira
28/11 – Irenilde Lopes Delvalle dos Santos
30/11 – Elba Fritoli Rattes

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

17/12 – Vera Lucia Granja da Silva
18/12 – Luzia Schmitd Carvalho
18/12 – Ruth Lemos de Oliveira
19/12 – Anna Maria Broad Moreira
20/12 – Armando Antunes
20/12 – João Wilson Sgreva
21/12 – Ariozinho Furtado
21/12 – Honorio Ananiades
22/12 – Rosaira Clemente Frutuoso
23/12 – Sueli Ramos de Albuquerque
25/12 – Antônio Gomes Trigueiros
25/12 – Libe Ruchl Kaufman
28/12 – Jacira Sassim Matos
29/12 – Zilda Belém Favacho
29/12 – Dalma Ortiz Cunha de Farias
30/12 – João Moraes

Contem com os funcionários da Conape!
Prezados/as Associados/as,
Os funcionários da Conape têm muita alegria e prazer em ajudálos/as a sanar dúvidas,
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 Associados/as.
Entretanto, em alguns casos, encontramos dificuldades (alheia a nós) que nos impede de
resolver algumas demandas solicitadas. Rogamos pela compreensão de todos/as, pois tais
dificuldades são iguais as encontradas pelos/as Conapeanos/as. Ou seja, dependemos de
órgãos públicos, entre outras instituições, para resolver algumas questões.
Contem com os funcionários da Conape, que estão sempre dispostos a ajudálos/as!

Deixame só, entregue a própria
sorte,
Esquece, perdoa amor, esta
loucura,
Ante tua indiferença, somente a
morte
Trará fim a este tormento, esta
amargura!
A vida inteira minha vida te
procura,
Na esperança de crer em ti, e
não ver morrer
Este amor sincero, sem aventura
Que só Deus sabe, como sofre
por te querer.
Nestas horas de agonia e
silêncio, nesta solidão,
Em que me sinto, triste, até
inconsciente…
Tu vens linda como um sol, lá no
poente,
Mas de repente, tudo escurece,
tu somes no ocidente…
E a tristeza dizme, desperta e
olha a ilusão!
Tua companheira, tua
esperança, tua paixão…
(Celso Ribeiro)

Adicione a Conape no seu
WhatsApp: (21) 997029057

Urgências
(21) 988680959
(21) 25950385
0800 095 9249
(21) 22622945  22629249
(21) 22629276  25336071

Novembro e Dezembro | 2018

Espaço poético

conape notícias

11

Caça Palavras
Estimule o seu raciocínio lógico neste caça palavras lúdico e agradável.
sol.eti.br
Acesso: 09/11/2018.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.
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