5 de Junho: Dia Mundial do Meio Ambiente

É uma oportunidade para refletir sobre a
importância do cuidado com a natureza, a partir
de nossas casas  fazer coleta seletiva do lixo,
ser econômico no uso da água, da energia
elétrica, do automóvel, entre outras atitudes.
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Mundo
Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, no julgamento da ação que
pediu a cassação da chapa DilmaTemer (José Cruz/Agência Brasil).

Importante saber
resultado do julgamento da cha
O
pa DilmaTemer, no TSE, veio
confirmar uma série de desconfian
ças quanto à efetivação de um acor
do para livrar a chapa da cassação.
Parece que ficou um cheirinho de
pizza no ar, em especial para muitos
brasileiros que acompanham atônitos
tantas notícias na área política e torci
am por novas eleições (e diretas).
Para o professor de ciência política e
de relações internacionais, Bruno Lima

Analista diz que EUA foi o
primeiro a colocar armas
nucleares na ásia. >> p.2

>> p.8

Cheirinho de pizza no ar
Rocha, a decisão favorável a Temer no
TSE aumenta a chance deste continu
ar a presidir o país até as eleições de
2018. Em artigo publicado na revista
IHUOnLine, em 13 de junho, o pro
fessor analisa que falou mais alto a
máxima "defender a normalidade insti
tucional". O ministro Gilmar Mendes foi
o voto de minerva para tal resultado
em favor da chapa DilmaTemer.
No entanto, ainda corre no STF uma
acusação formal do Procurador Geral

da República, Rodrigo Janot, contra
Temer. Ainda tem muita água para
passar debaixo da ponte, mas a ques
tão tempo, agora, favorece a Temer.
Para o professor, o Brasil vive uma
crise da democracia indireta "como
forma legítima de consulta pública e
sua cada vez maior deslegitimação".
Segundo Rocha, Temer se aproveitou
do caos brasileiro, e com o impeach
ment de Dilma, para ser uma "alterna
tiva das oligarquias políticas e seus

patrocinadores da superexploração in
terna".
Para ele, o resultado do TSE não
muda a atual fragilidade do governo
Temer, da crise, e coloca o país para
escolher se continua a viver sob o po
der absoluto do Congresso e das lide
ranças de bancadas, se haverá
eleições indiretas (ainda que imprová
veis) ou se convoca eleições diretas, o
que, segundo o professor, garantiria a
legitimidade até as eleições de 2018.

Opinião & tal

Dez anos da Lei Maria da Penha
Jo Tozzatti*
Como uma maneira de sobrevivên
cia, o homem primitivo se fazia valer
de sua força física na caçada, na pro
teção do lar, da companheira e das cri
as. Esse “princípio vital” mudou um
pouco ao longo do tempo, porém, ain
da se encontra impregnado nos valo
res sociais da atualidade como
consequência da organização huma
na no mundo.
Femicídio ou feminicídio
O termo pode soar como novidade
para a maioria dos leitores, porém, a
sua prática é antiga, e infelizmente ain
da presente no cenário mundial: a vio
lência contra a mulher.
Segundo dados estatísticos do ano
de 2009 do PNAD/IBGE, 48% das
mulheres declaram que sofreram vio
lência dentro de sua própria residên
cia. Já o Balanço do ‘Ligue 180 
Central de Atendimento à Mulher’, ór

gão filiado à Presidência da República,
relatou em 2014 que 77% disseram
sofrer abusos diários ou semanais de
seus cônjuges.
Lei Maria da Penha
Com o objetivo de minimizar a desi
gualdade entre gêneros e erradicar a
condição de inferioridade e submissão
da mulher, várias leis foram criadas,
mas talvez nenhuma delas tenha sido
tão pontual e eficiente como a Lei Ma
ria da Penha, assentida pelo então
presidente na época, Luis Inácio Lula
da Silva.
Em seu aniversário de 10 anos, a Lei
Maria da Penha – criada em 7 de
agosto de 2006 – vem ajudando mu
lheres a retomarem suas vidas e se li
vrarem dos abusos ocasionados, em
maioria, por seus próprios cônjuges.
O nome é uma homenagem à biofar
macêutica Maria da Penha Maia Fer
nandes, duas vezes vítima de tentativa

de assassinato pelo marido. O caso
teve repercussão mundial ao ser apre
sentado no ano em questão à Comis
são Interamericana dos Direitos
Humanos da OEA (Organização dos
Estados Americanos) e, embora a de
nunciante tenha ficado descontente
com o desfecho de sua própria estória,
foi em função das suas experiências
que a 3ª lei mais eficaz do mundo em
prol da proteção das mulheres foi san
cionada e aprovada.
Como mencionado, existem, de fato,
outros mecanismos e regras legais
que buscam coibir as mais variadas
formas de violência contra a mulher,
porém, a Lei Maria da Penha traz uma
novidade – a medida preventiva. Sen
do assim, a agredida pode delatar o
abuso e ficar sob o resguardo da Jus
tiça, o que deixa a vítima mais confian
te para exercer seus direitos e,
também, com uma maior “sensação

de segurança”.
De igual modo, o sentimento de ver
gonha que atinge a maioria dessas
mulheres tem que ser encarado e am
parado pelos órgãos da Saúde e As
sistência Social, paralelamente aos
Judiciais propriamente ditos, para que
só assim a agredida se dê conta da
seriedade do delito, e da importância
de viver sua vida plenamente, sem ris
cos à saúde física e mental.
Denuncie!
A violência não é só o embate corpo
ral, é a própria tirania, a ordem que im
põe à mulher condições físicas e
psicológicas degradantes, podendo
ocasionar a morte.
Se você se encontra nessa situação,
ou conhece alguém que se enquadra
como opressor ou vítima, denuncie! O
maior risco que você corre é salvar
uma vida. Ligue 180: Central de Aten
dimento à Mulher.

* Coordenadora de redação e interatividade do Portal Terceira Idade  agosto de 2016.

Analista diz que EUA foi o primeiro país a colocar armas nucleares na península
Professor de História estadunidense sugere o diálogo direto dos Estados Unidos com a Coreia
do Norte para normalizar as relações e garantir a paz.
s jornalistas da agência de notícias
O
estadunidense Democracy Now!,
em 17 de abril, entrevistaram analistas
experientes para comentar sobre a crise
na península coreana, sob diversos as
pectos.
Em resposta ao jornalista Juan Gon
zález, o historiador da Universidade de
Chicago, Bruce Cumings, disse que a
imprensa tem relatado a crise na penín
sula coreana de forma estanque, sem
considerar o histórico dos conflitos ante
riores. "Cada crise é tratada como se
realmente não tivesse fundo".
Muito importante é recorrer à História,
contextualizada, para que os fatos fi
quem mais claros para o público e que
medidas diplomáticas progridam para
impedir a guerra total, que não seria
bom para nenhuma das partes nem
para o mundo.
Cumings lembrou que a intimidação
estadunidense remonta à Guerra da
Coreia, em 1958. Os EUA instalaram
centenas de armas nucleares na Coreia
do Sul. "Os EUA foram o primeiro país
a trazer armas nucleares para a penín
sula. E a Coreia do Norte, essencial
mente, desde o final da década de
1950, teve que encontrar uma maneira
de impedir os EUA de usar essas ar
mas". Uma forma foi construir mais de
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15 mil instalações subterrâneas para
segurança do país.
Ele deu razão à professora da Univer
sidade da Califórnia, Christine Hong,
quando esta disse que o expresidente
Barack Obama também teve uma polí
tica de guerra contra a Coreia do Norte.
Lembrou, por exemplo, que Obama
ameaçou muitas vezes os nortecorea
nos com armas nucleares, por meio do
envio de aviões bombardeiros B2, a
partir da Coreia do Sul. Sendo assim,
foi inevitável que a Coreia do Norte pro
curasse os meios para conter tais ame
aças.
O historiador é de opinião que Trump
aumentou mais ainda as tensões e
que, inclusive, ameaçou assassinar o
presidente nortecoreano Kim Jongun,
bem como realizar um ataque preventi
vo, entre outros. No entanto, ressalta
Bruce Cumings, é fácil para os EUA
lançarem 59 mísseis na Síria, bem co
mo testar a MOAB, "Mãe de Todas as
Bombas". Mas não está claro, completa
o analista, qual será o resultado disto.
No entanto, Trump está fazendo seus
jogos de guerra e que talvez contra a
Coreia do Norte possa resultar num
"desastre completo".
O jornalista Juan González lembrou
que em 1968 a Coreia do Norte apre

endeu o Pueblo, um
navio de vigilância
estadunidense com
mais de 80 militares
na península corea
na. Os nortecorea
nos
prenderam
todos. Como parte de
um acordo de soltura,
os EUA se desculpa
ram. Em 1969, a Co
reia do Norte abateu
um avião de vigilân
cia da Força Aérea
estadunidense. Morreram 30 militares
dos EUA. Ou seja, há um histórico (de
protagonismo ameaçador dos EUA)
que precisa ser considerado quando se
analisa a crise atual.
O historiador corroborando com o jor
nalista, acrescentou que o navio Pueblo
foi contido em janeiro de 1968. "Eu es
tava no Corpo de Paz naquela época.
Isso criou uma enorme crise. Lyndon
Johnson queria atacar a Coreia do Nor
te em retaliação, mas foi informado de
que nossos bombardeiros em bases
sulcoreanas só tinham armas nuclea
res".
Cumings disse que a crise que mais
se assemelha à atual foi a de 1994,
com Bill Clinton na presidência dos
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José Moutinho/Blasting News

EUA. Por pouco este presidente não
lançou um ataque preventivo na usina
de plutônia de Yongbyon. Lembrou que
o expresidente Jimmy Carter foi até
Pyonqyang para falar com o então pre
sidente nortecoreano Kim IISun, con
seguindo oito anos de congelamento de
todo o plutônio da Coreia do Norte.
Uma maneira fácil de resolver o confli
to atual, segundo o professor, seria rea
tivar as conversações diretas dos EUA
com a Coreia do Norte, normalizar as
relações e garantir que os estaduniden
ses não atacarão os nortecoreanos.
Seria o melhor, e o que recomendam
vários analistas sérios. O último final de
semana trouxe muita preocupação para
um mundo tão adoentado como está.
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Saúde

A Conape promoveu a palestra “Saúde do Homem”
O urologista, Dr. Valter Javaroni, abordou diversos temas que ainda são
tabus para os homens, e disse uma frase que nunca é demais lembrar: "A
prevenção é o melhor remédio".
Conape promoveu, em 18 de maio, a palestra “Saúde do Homem”, com o
médico urologista Valter Javaroni, no auditório do Sindicato dos Administrado
res do Estado do Rio de Janeiro (Sinaerj), Centro do Rio.
O Dr. Valter Javaroni, por meio de apresentação eletrônica, abordou diversos te
mas que ainda são tabus para os homens. Ele destacou que os homens preci
sam cuidar mais da saúde, por exemplo, ir ao urologista regularmente, como
fazem as mulheres ao buscarem uma genecologista.
Muito descontraído, o Dr. Javaroni, que também andrologista e cirurgião, provo
cou por diversas vezes o público com perguntas, e estabeleceu uma palestra bem
interativa. Ele falou sobre diversos temas, entre eles:

A

* Prevenção contra infecção urinária;
* Câncer de próstata;
* Doenças da próstata;
* Controlar fatores de risco (diabetes);
* Trato urinário masculino;
* Dificuldade de urinar dos homens com mais de 50 anos;
* Urinar com frequência;
* A importância de beber bastante água pura;
* Exercícios físicos diários;
* Cálculos (pedras nos rins);
* Controle do peso;
* Alimentação saudável;
* Incontinência urinária masculina;
* Infecções urinárias;
* Stress;
* Disfunções sexuais;
* Evitar a constipação;
* A importância do sono; e
* Realizar exames periódicos, como forma de identificar rapidamente fa
tores de risco modificáveis.
Cabe destacar aos associados da Conape, que o Dr. Valter Javaroni tem
convênio com a AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde), da Petrobrás.
O evento foi aberto pela presidente da Conape, Abelardo Rosa Santos, e
contou com as presenças do 1º VicePresidente, Antonio Carlos Klaes Fon
tes; dos diretores Carlos Olímpio, Newton Menezes, Idinéa Nicacio da Sil
va, Iná Soares Lutterbach, Willson Souza de Carvalho e do conselheiro
fiscal Aquiles Ferrari.
O Dr. Valter, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia,
chamou atenção dos presentes quanto a importância da realização periódi
ca de exames preventivos, e mostrou que “prevenir é mais simples”.
"Grande parte das nossas doenças, a gente consegue prevenir e evitar. E
isso é sempre mais eficaz, mais simples e mais barato do que tentar reme
diar", enfatizou.
Para mais informações sobre o Dr.Valter Javaroni:
http://www.cuidedoseupenis.com.br
Facebook: /cuidedoseup
Assista ao vídeo da palestra “Saúde do Homem”, na página da Conape no YouTube.
Continua no Conape Notícias nº 37.

O Dr. Valter Javaroni tem convênio com a AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde), da Petrobrás.

Infecção urinária: O Dr. Valter disse que pode ser identificada pela
ardência para urinar, um aumento da frequência, mudança no odor, entre
outros. Disse que a cistite é a infecção urinária baixa, mais frequente e de
rápida resolução pelo médico. Sublinhou que a cistite não provoca febre,
prostração, entre outros sintomas dolorosos. Mas a infecção urinária alta
é quando as bactérias atingem os rins. Esta o Dr. Valter disse ser
gravíssima e pode levar o óbito do paciente. Neste caso grave, a maioria
dos pacientes sentem febre alta, prostração e dor lombar.
Como se prevenir contra a infecção urinária? Beber água, urinar com
frequência (esvaziar completamente a bexiga), atividade física diária,
alimentação saudável, evitar constipação, ejacular e controlar fatores de
risco (diabetes). Alertou que a urina residual (que fica na bexiga) em
torno de 50 mililitros, por exemplo, é comum. O perigoso é urina retida
em torno de 150 ml. Ou seja, o paciente tem 200 ml na bexiga e
consegue urinar apenas 50 ml. Isto pode aumentar a chance do paciente
ter infecção urinária, em função das bactérias contidas na urina. O Dr.
Valter pediu que se fizesse um pouco mais de esforço para urinar
completamente.

(Texto e foto: José Moutinho)
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Curtas

José Moutinho (jornalista)

Ivan Richard Esposito/Agência Brasil

Em votação apertada, Senado aprova
relatório sobre reforma trabalhista
Por 14 votos a favor e 11 contra, o Senado Federal aprovou o relatório
sobre a reforma trabalhista, do relator Ricardo Ferraço. Foram apresenta
dos três votos em separado por senadores da oposição que, com a apro
vação do parecer do relator, não foram apreciados pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O relatório manteve o texto vin
do da Câmara dos Deputados, o que causou (e tem causado) muita dis
cussão no Congressso e na sociedade, com manifestações contundentes
em Brasília e demais estados da federação. (Com Agência Brasil)

Princípio de incêndio em Campos
Segundo noticiou a Agência Reuters, o Sindicato dos Petroleiros do
Norte Fluminense (SindipetroNF) informou sobre um princípio de incên
dio na plataforma P35, da Petrobrás, no campo de Marlim, na Bacia de
Campos. O incidente, que foi na noite de domingo (11), levou à paralisa
ção da produção por um curto período, sublinhou o SindipetroNF. O uso
de mangueira, após soar o alarme de emergência, controlou a situação;
não houve feridos.
Graça Foster e Gabrielli serão julgados
A revista "Isto E', Dinheiro" noticiou que a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) julgará, em 11 de julho, os expresidentes da Petrobras Graça Foster
e José Sérgio Gabrielli por supostas irregularidades na condução da oferta
pública de ações da Petrobras, que foi de US$ 69,9 bilhões em 2010. São
acusados, também, a Petrobras, o Bradesco BBI, o executivo do banco Bru
no Boetger, bem como o exdiretor de Relações com investidores da petrolí
fera, Almir Barbassa.
CPI da Previdência
O Jornal do Senado, edição de 14 de junho, noticiou que a Comissão
Parlamentar que Inquérito (CPI) da Previdência aprovou requerimento que
solicita informações aos frigoríficos JBS, Marfrig Global Foods, Swift Ar
mour, Margens e Nicolini, sobre suas dívidas com a Previdência Social.
Foram solicitados dessas empresas documentos que demonstram a com
posição de seus respectivos débitos previdenciários, bem como informa
ções sobre os montantes das dívidas discutidas nas esferas judicial e
administrativa.
Dívida odiosa
O economista Maicon Cláudio da Silva, do Instituto de Estudos Latino
Americanos da UFSC, em artigo publicado no Correio da Cidadania, em
11 de maio, defendeu que se faça um auditoria na dívida pública brasilei
ra. Para ele, há que se buscar a verdadeira auditoria para "além das irre
gularidades formais do endividamento do Estado nacional, o
esclarecimento efetivo de sua natureza e de seus verdadeiros beneficiári
os". Ele defende a tese de caracterizar a dívida como odiosa, para que,
juridicamente, se encontre uma solução política. Pois "não cabe a socie
dade arcar com os custos do pagamento de uma dívida contraida por re
gimes ou causas ilegítimas", concluiu o professor.

Mais cinco dias
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu
em 12 de junho prorrogar por mais cinco dias o prazo para a Polícia Fe
deral encerrar a investigação sobre o presidente Michel Temer. A decisão
é em atendimento ao pedido da PF, que pediu mais tempo para terminar
as investigações com base nas declarações dos executivos da JBS. O
presidente Temer não respondeu às perguntas da PF e pediu o arquiva
mento das investigações, além de ter questionado o teor do questionário
enviado. Esta notícia ocorre logo após a chapa TemerDilma ter vencido
a cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Explosão em sonda mata três petroleiros
A serviço da Petrobras, a sonda NS 32, da Odebrecht, teve uma explo
são no Campo de Marlim, em 9 de junho. Quatro pessoas foram atingi
das pela explosão, três faleceram por queimaduras no corpo. São eles: o
técnico de inspeção, Ericson Nascimento de Freitas, falecido em 9 de ju
nho; o técnico de inspeção, Jorge Luiz Damião, falecido a 10 de junho; e
o engenheiro da Odebrecht, Eduardo Aragão de Lima, falecido a 11 de
junho. Os petroleiros estão mobilizados para que essas mortes não se
jam em vão, ou seja, melhorar a segurança no trabalho.
Présal e a crise
Analisou o articulista da GGN,Fábio de Oliveira, sobre a presença do présal na
crise políticoeconômica brasileira:"O petróleo e sua maldição do petróleo se tor
naram as únicas coisas capazes de unificar e paradoxalmente desunir ainda mais
os brasileiros. A esperança de um país melhor e inclusivo deixou de ser uma pos
sibilidade política, pois a própria política foi criminalizada para que um crime ainda
maior (a entrega do présal aos estrangeiros em troca de propinas) fosse cometi
do. A guerra como continuação da política só agravará a dor, a fome e a tristeza
entre nós. O que virá depois da guerra apenas os sobreviventes irão saber".

FRASES
Lata de lixo
“Ao prolongar a agonia de um governo cambaleante, o presidente mostrou que
está menos preocupado com o país do que com o próprio destino. Talvez não
tenha entendido que este pode ser o caminho mais curto para a lata de lixo” –
Bernardo Mello Franco, jornalista – Folha de S. Paulo, 19052017.
Do lar
“Joesley Batista frequentava não apenas a residência oficial como também a
casa de Temer em São Paulo” – Mônica Bergamo, jornalista – Folha de S.
Paulo, 19052017.

(Com informações: Agência Brasil, Agência Senado, IHU OnLine, Aepet, correiocidadania.com.br)
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Márcia da Silva Guimarães (diretora da Conape)

Nara: o pássaro e o leão (I)
A partir desta edição de Conape Notícias, publicaremos o artigo do historiador Augusto Buonicore sobre a prestigiosa cantora Nara
Leão. Fizemos um ajuste da data de sua morte, que completa 34 anos. Quando do original, publicado no site vermelho.org.br, a cantora
tinha vinte e seis anos de falecimento.

N

o último dia 7 de junho comple
taramse 34 anos da morte da
cantora Nara Leão, uma das mais
importantes intérpretes da MPB.
Fundadora do movimento que to
mou conta da Zona Sul carioca e
que ficou internacionalmente conhe
cido como Bossa Nova, Nara foi
uma das mais representativas vo
zes da geração do protesto, ao su
bir ao palco do Teatro Opinião e
traduzir a violência da ditadura mili
tar que se abatera sobre o Brasil
em 1964. Neste artigo de Augusto
Buonicore – historiador e mestre em
ciência política pela Unicamp –es
crito em 2009, um pouco da vida e
da trajetória artística, política e hu
mana dessa jovem aparentemente
frágil e doce, mas capaz de uma
coragem sem hesitações nos mo
mentos mais duros do regime mili
tar.
Nara nasceu no Espírito Santo em
19 de janeiro de 1942, mas com
apenas um ano de idade mudouse
para o Rio de Janeiro. Era filha de
uma família relativamente avançada
para época. “Não havia em nossa
casa os valores tradicionais da clas
se média nem normas de conduta.
Não comemorávamos natal, nem
aniversários, nem réveillon”, afirmou
ela. Menina extremamente tímida e
insegura quanto a sua beleza e
possíveis talentos.
Aos 12 anos começou a aprender
tocar violão com Patrício Teixeira.
Cantor e instrumentista, compa
nheiro de Pixinguinha, havia criado
um novo método que, ironicamente,
batizou “O Capadócio”. Esse era o
nome ofensivo dado aos tocadores
de violão no início do século 20. Pa
trício, como negro capadócio, havia
sentido na carne o preconceito da
sociedade carioca de sua época.
Amiga e namorada de Roberto
Menescal, e depois de Ronaldo
Bôscoli, teve o seu apartamento em
Copacabana transformado num dos
pontos de encontro dos jovens mú
sicos que criariam um novo estilo
musical: a Bossa Nova. Lá se reuni
am Carlos Lyra, João Gilberto, Tom
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Jobim, Vinícius de Moraes, Ronaldo
Bôscoli, Roberto Menescal, Silvia
Telles etc. Nara não era somente
uma anfitriã amável – ou a musa
daqueles rapazes talentosos – mas
também uma das cabeças daquele
movimento cultural que surgia.
Em 1958 o grupo foi convidado pa
ra cantar no Clube Universitário He
braico. Como a única figura de certa
expressão era Silvia Telles, o funci
onário colocou um cartaz “Silvia Tel
les e um grupo bossa nova”. Sem
planejar, o movimento já tinha con
seguido um nome. O poeta Manoel
Bandeira se referiu a ele como “uma
música intimista mais apropriada
para apartamentos”. Era isso e um
pouco mais.
Nara subiu ao palco pela primeira
vez em 13 de dezembro de 1959.
Em pânico, cantou quase de costa
para o público as músicas “Se é tar
de, me perdoa” e “Fim de Noite”.
Nascia, assim, uma estrela ainda
que um pouco gauche.
Nara se politiza
A primeira experiência de Nara
com uma grande gravadora – a Co
lumbia  não foi das mais felizes. No
teste cantou “Insensatez” de Viní
cius e Tom. Acharam a música cha
ta e longa demais. Sugeriram que
cantasse boleros. Ela não gostou
da proposta, pegou seu violão e foi
embora.
Estranhamente, a “musa da bossa
nova” não estrearia em disco can
tando o estilo que havia contribuído
para criar. Naqueles anos o Brasil
estava mudando e Nara também.
Separada de Bôscoli, começou um
namoro com o cineasta Cacá Die
gues. Através dele se aproximou do
pessoal do Cinema Novo e dos inte
lectuais que organizavam o Centro
Popular de Cultura da UNE. Naque
le ambiente efervescente ela foi se
politizando e aderindo às idéias da
esquerda e ao projeto cultural naci
onalpopular. Saíamos dos “anos
JK” e entravamos na “era Jango”. A
grande bandeira do momento eram
as reformas de base.

Além de Cacá, Carlos Lyra tam
bém influenciou Nara. Ele, ao lado
de Sérgio Ricardo e Geraldo Van
dré, propunham uma mudança de
rumo na Bossa Nova. Uma das ca
racterísticas desse grupo era a bus
ca de uma aproximação maior com
os compositores de extração popu
lar, como Cartola, Nelson Cavaqui
nho, Zé Kéti, João do Valle etc.
Buscava uma fusão entre a moder
na música urbana – produzida pelas
camadas médias – e a música de
morro e do sertão.
O movimento da Bossa Nova aca
bou rachando em duas partes: uma
chamada de “alienada” e outra mais
politizada. O conflito foi bastante
acirrado. Nara entrou na briga ao la
do da arte engajada contra a aliena
ção bossanovista. Numa entrevista
à revista “O Cruzeiro” afirmou: “A
bossa nova, que se apresentava co
mo um movimento renovador – e foi
até determinado momento – tornou
se caduca e acadêmica”.

Um pouco antes do golpe militar
ela ainda afirmaria: “os letristas da
bossa nova escreveram letras sem
o menor sentido. Então fui procurar
os compositores que dizem o que
querem e encontrei o samba tradici
onal, que contém a verdadeira es
sência
da
música
popular
brasileira”.
Foi dentro desse espírito que gra
vou o seu primeiro disco. Houve
muita resistência quanto ao repertó
rio sugerido pela garota. Dele cons
tavam nomes como Cartola, Nelson
Cavaquinho e Zé Ketti. Onde já se
viu, mocinha de Copacabana can
tando música de morro? Depois de
muita luta convenceu os produtores
que aquele era o caminho certo.
Além dos compositores populares
havia Carlos Lyra, Vinícius de Mora
es, Gianfracesco Guarnieri, Baden
Powell, Ruy Guerra. Muitos afirmam
que esse disco iria cimentar o cami
nho daquilo que seria chamado de
MPB.
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Giro pelo mundo
CNPE aprova E&P no Brasil
Conforme notícia da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), o Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) aprovou, em 8 de junho,
a oferta permanente de áreas para explora
ção e produção, ou seja, os leilões de petró
leo e gás pela ANP. Estão prevista áreas do
présal, bem como as consideradas estraté
gicas, de acordo com a Lei 12.351/2010. A
decisão, segunda a ANP, é estimular a reto
mada de atividades no setor petróleo e gás
natural no país, que sente os efeitos das va
riações no preço do petróleo. Em 26 de abril,
foi estimado pelo governo que os leilões no
présal podem gerar investimentos de cerca
de R$ 250 bilhões com as atividades de de
senvolvimento das áreas, em especial na
Bacia de Santos e, em menor quantidade,
na de Campos.
Corte de produção de petróleo
Catar renova compromisso com estratégia
da Opep de corte de petróleo até 2018,
segundo noticiou a Agência Estado de Minas,
em 11 de junho. A decisão faz parte de um
acordo acertado pelos grandes produtores de
petróleo. Tal decisão ocorre em meio a
divergências na geopolítica no Oriente Médio.
A Arábia Saudita, os Emirados
, o Egito
e o Bahrein romperam laços com o Catar, sob
acusações de que o pequeno país do Golfo
Pérsico financiou e abrigou extremistas
islâmicos. O Catar nega as acusações.
Statoil quer triplicar produção no Brasil
A Agência Reuters, em 12 de junho, notici
ou que a empresa petrolífera norueguesa
Statoil tem planos para triplicar sua produ
ção de petróleo no Brasil. Para tanto, a em
presa almeja se tornar operadora de toda a
descoberta de Carcará, na Bacia de San
tos, uma das maiores do mundo nos últimos
anos. Cabe destacar que Carcará foi desco
berta pela Petrobras. Segundo a notícia, a
Statoil investiu mais de US$ 10 bilhões no
Brasil, o que a elevou para uma das maio
res operadoras multinacionais em mares
brasileiros. Ela opera o campo Peregrino, a
85 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.

Mundo

O cineasta Michael Moore prevê
mandato breve para Trump
O documentarista estreará na Broadway com o seu show "The Terms of My Surrender”, com críticas
cáusticas ao presidente dos EUA.
jornalista e ativista social
O
estadunidense Michael Moore,
ganhador
do
Oscar
com
o
documentário "Tiros em Columbine",
em 2003, entre outras premiações, se
somou na luta oposicionista ao
presidente dos Estados Unidos Donald
Trump. Para tanto, Moore tem se
empenhado em novos projetos, a
exemplo do que fez contra o ex
presidente George W. Bush. Moore
disse ainda que também faria uma
campanha crítica à Hillary Clinton, se
eleita fosse. Ele a apoiou no confronto
com Trump, mas foi partidário do liberal
Barnie Sanders nas primárias dos Moore levou a experiência com o seu filme "Michael Moore in TrumpLand" para
a Broadway.
democratas.
Conforme noticiado pelo jornal The
Washington Post (TWP), em 2 de maio, o disse que a ascensão de Trump à proeminência
documentarista declarou estar esperançoso de política provou ser uma bênção para a carreira de
que Trump "não será presidente por muito tempo".
Moore. Ele tem uma análise dura em relação ao
Moore está disposto a contribuir para que este cineasta, a quem atribuiu certo distanciamento do
mandato presidencial seja realmente breve. Assim, sucesso na administração Barack Obama, em
está empreendendo pesquisas para descobrir comparação com o auge que teve em suas críticas
"coisas mais estranhas" relativas ao atual ao governo George W. Bush.
presidente e colocálas em suas apresentações na
Broadway com o show "The Terms of My Vicissitudes da vida e superação
Surrender" (Os Termos de Minha Rendição), que
Hawkins citou ainda que Moore lutou na justiça
estreará no Teatro Belasco em 28 de julho, e que contra seus financiadores do documentário de
terá duração de 12 semanas.
sucesso "Fahrenheit 9/11", em relação aos lucros
"Não é como qualquer coisa que eu acho que auferidos com o filme.
você realmente viu. Acho que haverá um tom e um
Teve, em 2014, o divórcio de sua esposa Kathleen
sentido subversivos e urgentes para isso. As Glynn, um casamento realizado em 1991.
pessoas ficarão muito surpresas de uma boa
Segundo o TWP, Moore foi um dos poucos
maneira", disse Moore. Mais tarde, ele declarou ao especialistas a prever a eleição de Trump e o clima
Hollywood Reporter: "Eu não vou ficar lá por 90 político atual, o que proporcionou o lançamento do
minutos e dizer Donald Trump é horrível".
seu novo filme em seis anos, "Michael Moore in
Ele apontou vários temas a serem abordados em TrumpLand".
seus projetos, como a resistência de Trump em
O cineasta continua ousado e disse em seu
fazer os EUA cumprirem as resoluções website que mergulhou em terreno hostil, ou seja,
internacionais sobre políticas climáticas, a em Ohio, quando os republicanos locais tentaram
campanha belicista do magnata, bem como o jeito impedilo de realizar seu show crítico a Trump, em
caricato do presidente.
2016, antes da eleição deste. Missão que Moore se
Disse Moore: "As calotas polares ainda estão atribuiu: "Faça a América sã novamente".
derretendo, ainda não temos cuidados de saúde
Moore levou a experiência com o seu filme
universais, ainda há muita conversa sobre como "Michael Moore in TrumpLand" para a Broadway,
resolver nossos problemas através da guerra. uma novidade em sua carreira, para o show "The
Então isso não é apenas Trump; está chegando no Terms of My Surrender". "Era isto ou o Ice
tempo de Trump".
Capades", disse. "Eu fiz meus filmes. Eu tive duas
Com seu estilo caracterizado pela crítica como séries de TV no horário nobre. Eu tive oito livros
oneman (um homem), Michael Moore subiu ao em suas listas de bestseller. Eu fiz um monte de
palco de um teatro em Wilmington, Ohio, em apoio coisas com a Internet. Mas eu não fiz isso".
à Hillary Clinton, como forma de se opor a Trump.
Vale muito acompanhar mais este trabalho do
Para tanto, Moore lançara o filme "Michael Moore destacado documentarista, jornalista e humanista,
em TrumpLand".
que contribui muito para o entendimento da
O jornalista Dereki Hawkins, do Washington Post, conjuntura políticosocial dos EUA.

(Com informações: geofisicabrasil.com e Extra)
(José Moutinho/Blasting News Brasil)
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Crise econômica

Greve geral é
considerada histórica e o
país fica clima de feriado
Mesmo com alguns confrontos, a greve geral deixou muitas
cidades do país em clima de feriado, com ruas vazias e poucos
transportes.

E

mbora tenham ocorrido confrontos
com a polícia no final do dia, a
greve geral no Rio de Janeiro teve um
clima de feriado com ruas praticamen
te vazias, poucos ônibus, táxis, co
mércio sem movimentação, entre
outros aspectos. O transporte só vol
tou à normalidade à noite.
A população carioca respondeu posi
tivamente aos apelos do movimento
sindical para que não saísse de casa
e apoiasse a greve geral. As ruas va
zias demonstram o sentimento de re
púdio contra as reformas do governo
federal. O povo avalia que os movi
mentos nas ruas é a maneira mais
viável de responder aos poderes Exe
cutivo e Legislativo, que não abriram a
discussão das reformas com a socie
dade.
Logo pela manhã, no Rio de Janeiro,
a TV Comunitária, canal 6 da NetRio,
registrou desde as primeiras horas da
manhã de 28 de abril, o clima de feria
do nacional no Rio de Janeiro, com
terminais
praticamente
vazios,
pouquíssima movimentação de ôni
bus, com trens e metrô funcionando
precariamente e algumas vans, mas
poucos passageiros para transportar.
Pela manhã, as barcas RioNiterói não
conseguiram transportar passageiros,
escolas e comércio fecharam, entre
outros setores da cidade esteve abai

xo do normal em função dos protes
tos.
Em São Paulo também houve parali
sação forte nos transportes. Fizeram
greve os metroviários, condutores de
veículos interromperam seus traba
lhos desde a meia noite de 28 de abril.
Também paralisaram as atividades os
professores das redes municipal, es
tadual e privada, bancários, petrolei
ros, metalúrgicos do ABC, entre
outros. Ritmo semelhante de greve foi
seguido por diversas capitais do país,
com milhares de pessoas em protes
tos.
Retorno à República Velha
O jornalista Beto Almeida, na TV Co
munitária, avaliou que a greve é um
instrumento de defesa dos trabalha
dores e que "não podemos permitir a
destruição da CLT [Consolidação das
Leis Trabalhistas] instituída por Getúlio
Vargas". Destacou, ainda, que a Re
forma Trabalhista aprovada na Câma
ra dos Deputados, e que será
debatida no Senado Federal, significa
fazer o país voltar aos tempos da Re
pública Velha.
Durante à tarde atos foram realiza
dos pelo Centro do Rio e a principal
palavra de ordem foi "Fora Temer!".
Ao se aproximar da noite, ocorreram
confrontos entre manifestantes e a tro
pa de choque da Polícia Militar. Pelo

Na parte da tarde, manifestantes fizeram passeata e atos no Centro do Rio (Tomaz Silva/
Agência Brasil)

menos nove ônibus foram queimados
no Rio durante os protestos, um deles
foi queimado na Praça Cinelândia,
quatro na Lapa. A Agência Brasil noti
ciou um pouco mais das 18h, que não
houve registro de feridos.
Dia histórico
As centrais sindicais avaliaram positi
vamente a greve geral, que teve a
adesão de cerca de 40 milhões de tra
balhadores.
A Frente Brasil Popular avaliou a gre
ve como a maior da história do país.
"Hoje foi um daqueles dias que vamos
lembrar por muito tempo e que será
marca constituinte da história do Bra
sil".
A Frente destacou, ainda, que foi um
grande fato histórico a unidade das
Centrais Sindicais, de cristãos católi
cos e evangélicos, de umbandistas,
entre outros. Avalia, também, que esta
greve geral entrou para a história num
momento de grave crise, com institui
ções fragilizadas. "O Brasil pode ir

dormir hoje mais tranquilo, não por ter
conquistado a retirada da reforma da
Previdência da pauta, mas por estar
mais maduro para os embates em de
fesa da aposentadoria, da CLT e da
retomada da democracia, do cresci
mento e emprego", disse a Frente.
Acompanhemos, então, os reflexos
destes protestos nos âmbitos do Exe
cutivo e Legislativo. No Senado Fede
ral, por exemplo, há sinais claros de
resistência à Reforma Trabalhista
aprovada na Câmara. Os senadores
estão aguardando o envio da Reforma
Trabalhista pelos deputados.
O Jornal do Senado, edição de 2/5,
liberada em 28 de abril, destacou que
um dos principais pontos da reforma
está o fim do imposto sindical obriga
tório, permitir ao trabalhador dividir as
férias em três partes, regulamenta o
trabalho remoto (home office) e eleva
a multa para o patrão que não faz o
registro do empregado na carteira de
trabalho.
Nota: A Reforma Trabalhista já está em
discussão no Senado, e irá a Plenário.

Legitimidade da greve geral
Associação dos Magistrados do Trabalho e juristas trabalhistas reforçam críticas às reformas.

A

Anamatra (Associação dos
Magistrados do Trabalho) res
saltou, no final de abril, em seu
comunicado que a greve geral ex
pressa “a ampla insatisfação po
pular com as medidas adotadas
no que diz respeito às reformas
trabalhista e da Previdência”.
A Reforma da Previdência, por
exemplo, a Anamatra avalia que
tal reforma discrimina os servido
res, entre eles, os juízes e mem

bros do Ministério Público, “ao
jogar o acesso à paridade e à inte
gralidade para quase dez anos
após o tempo de aquisição hoje
estabelecido, o que é ainda mais
grave em se tratando das mulhe
res”.
Sobre a Reforma Trabalhista,
aprovada pela Câmara dos Depu
tados, em 24 de abril, a Anamatra
conclui que tal ato parlamentar
“significou ruptura com o que já se

conquistou e retrocesso absurdo,
num país que possui uma Consti
tuição que traz como cláusula Pé
trea a Dignidade da Pessoa
Humana e o Valor Social do Tra
balho”.
A Anamatra disse que a greve
geral é um meio democrático dos
trabalhadores se manifestarem e
reforçou ser também um direito
garantido na Constituição de 1988,
artigo 9.

O José Nascimento Araújo, de
sembargador corregedor do Tribu
nal Regional do Trabalho no Rio
de Janeiro, disse que ficou perple
xo ao ler o projeto de Reforma Tra
balhista e arrematou: “As canetas
de aluguel dos assessores jurídi
cos da CNI, CNC, FIESP e demais
entidades patronais trabalharam
com precisão cirúrgica ao ferir de
morte o Direito do Trabalho, atin
gindoo em seus pontos vitais”.

Textos: José Moutinho/Blasting News Brasil.
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Direitos sociais

Saúde

Urgente: recadastramento na AMS
termina em 30 de junho
Vacinação contra a gripe
Segundo noticiou a Agência Brasil, em 12
de junho, a 19ª Campanha Nacional de Va
cinação contra a gripe, que terminou em 9
de junho, atingiu 80% de pessoas abrangi
das, segundo relatório do Ministério da Saú
de. Foi um total de 46 milhões de brasileiros
vacinados. A campanha atendeu, ainda, 1,8
milhão de pessoas que não faziam parte do
públicoalvo (4% do total). A meta de vaci
nar 90% das pessoas dos grupos prioritários
não foi atingida.
Faro apurado
A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu,
neste ano, segundo noticiou a Agência Brasil,
quatro toneladas de drogas, graças ao faro do
Batalhão de Ações com Cães (BAC). A PM in
formou, ainda, que tal resultado foi em função
do intenso treinamento feito no batalhão com
os animais. Em 2016, os cães conseguiram fa
rejar nove toneladas de drogas. Desde 2011 fo
ram 30 toneladas identificadas, informou ainda
a PM. O BAC reúne 70 cães pastor alemão e
holandês, belga de malinois, rottweiler e labra
dor; conta, ainda, que 219 policiais.
Competição sobre petróleo
Estudantes da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) ganharam o campeonato
mundial PetroBowl, etapa América Latina e
Caribe, que ocorreu em 20 de maio, em Bu
enos Aires, capital da Argentina. Concorren
tes: Brasil, Argentina, Peru e Colômbia.
Estudantes da Universidade Federal Flumi
nense (UFF) e Universidade Católica de
Santos também se classificaram para a eta
pa mundial, em Santo Antônio, no Texas,
que reunirá 32 competidores. Os alunos res
ponderam questões técnicas e nãotécnicas
relacionadas com o setor petróleo e gás.
Acupuntura para idosos
Em entrevista ao Portal da Terceira Idade, o
Dr. Márcio De Luna, presidente da Associação
Brasileira de Acupuntura do Rio de Janeiro
(ABARJ) disse que o tratamento da saúde,
bem como de sua manutenção e prevenção,
através da Acupuntura, uma terapia milenar
chinesa, é tão séria quanto qualquer outra te
rapia ocidental. "Existe e funciona!", ressaltou.
Quanto à Geriatria, a médica geriatra Beatriz
Trezza disse que esta especialidade é para
atender as doenças frequentes do envelheci
mento, como Alzheimer, Diabetes, Pneumo
nia, Doenças de Parkinson, entre outras.

Fontes: Agência Brasil e geofisicabrasil.com
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Não deixe para a última hora, e entre em contato com a Conape.

P

rezados/as Associados/as da Conape,

Termina em 30 de junho o Recadastramento
Obrigatório dos Beneficiários da AMS (Assistência
Multidisciplinar de Saúde), da Petrobrás. Este processo,
que começou em 12 de abril, visa a atualização do
cadastro e o atendimento às recomendações da
Auditoria da Petrobrás. A informação é da direção da
AMS.
Segundo a AMS, os beneficiários que não se
recadastrarem terão o benefício suspenso.
Não deixe para a última hora.
Entre em contrato com a Conape para esclarecer suas dúvidas.

Farmácia Popular ampliada
programa Farmácia Popular continua, não obstante a
O
crise. O Ministério da Saúde informou, em 6 de junho,
que o programa será ampliado. As medidas devem ser im
plantadas até agosto, informou a Agência Brasil, no mesmo
dia. A ampliação será de 80% para a compra de medica
mentos. Segundo o ministro Ricardo Barros (Saúde), a Far
mácia Popular tem R$ 100 milhões em verbas por ano.
Deste montante, 80% cobriam folha de pagamento e alu
guéis. Pelo novo modelo, estados e municípios receberão
aumento no repasse anual para comprar remédios. O au
mento será de R$ 5,10 para R$ 5,58, média por pessoa. O
programa tem 34.910 farmácias cadastradas no país, com 42
produtos oferecidos, 26 disponibilizados gratuitamente. Os
demais têm descontos de até 90%.

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.

www.conape.org.br

conape notícias

Conape benefícios
Sumário financeiro  2017

Seus dados estão atualizados na Conape?
Você, associado/a, já parou para pensar se seus da
dos estão atualizados na Conape?
Avalie, pois só você e seus familiares poderão infor
mar à sua entidade as alterações ocorridas recente
mente (como mudança de endereço, de telefones,
entre outros). E' muito importante mantêlos atualiza
dos. 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.

Maio e Junho | 2017
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Cuidese bem

Nova esperança de tratamento para o mal de Parkinson
A manipulação de neurônios específicos no cérebro pode aliviar
os sintomas da doença por mais tempo.

ma das doenças neurodegenera
U
tivas mais comuns nos seres hu
manos, o mal de Parkinson afeta
cerca de 10 milhões de pessoas em
todo mundo, das quais aproximada
mente 200 mil no Brasil. E embora
não seja fatal, é uma doença incurá
vel, levando suas vítimas a convive
rem muito tempo com o problema e
exigindo tratamentos para o alívio
dos sintomas, que incluem, além dos
notórios tremores, lentidão nos movi
mentos e rigidez muscular, entre ou
tros.
Atualmente, os tratamentos mais
usados para o Parkinson são medi
camentos que substituem a dopami
na que deixa de ser produzida com a
morte dos neurônios da chamada
“substância negra” — parte da região
do cérebro conhecida como núcleos
da base, responsáveis, entre outras
funções, pelo controle motor — e o
método de estimulação cerebral pro
funda. Os remédios, no entanto, aca
bam perdendo o efeito, e ambas as
opções trazem benefícios para os
pacientes com duração muito limita
da. Agora, um experimento com ca
mundongos conduzido por cientistas
da Universidade Carnegie Mellon,
nos EUA, abre caminho para o de
senvolvimento de novas terapias que
podem aliviar os sintomas da doença
por mais tempo.
— Uma das maiores limitações dos
tratamentos para o mal de Parkinson
é que eles dão apenas um alívio
temporário dos sintomas — justifica a
neurocientista Aryn Gittis, pesquisa
dora da universidade americana e lí
der do estudo, publicado ontem em

adiantamento online da revista cien
tífica “Nature Neuroscience”. — E os
sintomas podem voltar rapidamente
se o paciente perde uma dose do re
médio ou a estimulação cerebral pro
funda é descontinuada. Não existem
estratégias terapêuticas para o alívio
duradouro das desordens motoras
associadas ao mal de Parkinson.
Circuitos sem dopamina
Diante disso, Aryn e colegas decidi
ram investigar como a manipulação
de duas populações distintas de
neurônios apenas recentemente
identificadas na porção externa dos
chamados globos pálidos — também
parte dos núcleos da base e que têm
seu funcionamento prejudicado pela
falta da dopamina que era fabricada
pelos neurônios mortos da substân
cia negra — se traduziria nos sinto
mas de Parkinson. Para tanto, eles
lançaram mão de uma técnica co
nhecida como optogenética, que usa
camundongos geneticamente modifi
cados de forma que seus neurônios
possam ser ativados, controlados ou
rotulados por meio de estímulos ou
marcadores luminosos.
Também alterados para sofrerem
com uma falta de dopamina nos nú
cleos da base similar à que acomete
os humanos com Parkinson, os ca
mundongos tiveram os circuitos cere
brais formados pelas diferentes
populações de neurônios em seus
globos pálidos externos (GPe) mani
pulados em diversas configurações.
Primeiro, os cientistas testaram tanto
uma estimulação quanto uma su
pressão uniforme do funcionamento

das duas populações, designadas
PVGPe e Lhx6GPe de acordo com
a expressão de distintos fatores bio
moleculares, sem observar nenhum
efeito nos sintomas dos animais.
Os pesquisadores então experi
mentaram elevar a atividade apenas
dos neurônios PVGPe para que su
plantasse a dos Lhx6GPe. Com is
so, os camundongos recuperaram o
controle sobre seus movimentos por
um período de quatro horas, muito
maior que o visto com as opções de
tratamento atuais. Por fim, como as
duas populações de neurônios se so
brepõem em parte, eles testaram
ainda a relação inversa, isto é, um
estímulo maior da atividade dos Lhx6
GPe sobre a dos PVGPe. Neste ca
so, só alguns dos animais apresenta
ram alguma melhora dos sintomas, e
ainda assim por um tempo muito cur
to após a manipulação.
Segundo os cientistas, embora a
optogenética não seja aplicável em
humanos, a descoberta de que uma
atividade diferenciada das duas po
pulações de neurônios dos globos
pálidos externos produziu efeitos be
néficos mais duradouros nos animais

pode servir de base para a monta
gem de novos procolos de tratamen
to de estimulação cerebral profunda
em humanos — que levem em conta
essa característica para que os paci
entes de Parkinson tenham um alívio
mais prolongado de seus sintomas
após as sessões de terapia.
— Como pesquisadores, todo dia
tentamos procurar novas terapias e
alvos que ajudem a controlar os sin
tomas destas doenças neurodegene
rativas que não têm cura — lembra
Murilo Martinez Marinho, coordena
dor de neurocirurgia funcional do
Hospital São PauloEscola Paulista
de Medicina, da Universidade Fede
ral de São Paulo (Unifesp). — Neste
caso, eles mostraram, em um estudo
não clínico, que uma estimulação di
ferenciada dos neurônios dos globos
pálidos externos nos núcleos da base
pode ser uma opção. Assim, esta
descoberta pode vir a guiar a criação
de novos protocolos para a estimula
ção cerebral profunda de forma a
melhor modular a atividade elétrica
nesta região do cérebro dos pacien
tes, dando a eles um alívio maior dos
seus sintomas.

Fonte: extra.globo  11/5/17.

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.

Reis da noite
Você e eu Rei e Rainha das noites
encantadas,
Desencontros, vivemos mais dores
das ilusões
Do violão, do piano, dos drinks, das
luzes, noites enluaradas,
Quem sou eu, tu ainda és a rainha
de todos os palcos e salões.

Maio
02/05 – Amelia de Souza Petracco
03/05 – Edna França de Lima Sampaio
03/05 – Antônia Viana Smith
04/05 – Laelio Gomes de Andrade
06/05 – Francisco Lobo da Silva
06/05 – Paulo Pedro dos Reis
07/05 – Katia do Prado Valladares
07/05 – Maria Luiza Rebouças
07/05 – Maria Soares da Conceição Oliveira
10/05 – Neide de Freitas Sodré
12/05 – Nilton Rego
16/05 – Ivo Jorge Gannuny
16/05 – Luiza de Alvarenga Duque Bezerra
17/05 – Marielza Calmon de Oliveira
18/05 – Stania Charlotte Ejlers Jensen
18/05 – Alzenir Henrique Beserra
20/05 – Luiza do Nascimento dos Santos

21/05 – Jacira Maria Nobre Barcelar
22/05 – Joana Meirelles da Silva B. de Menezes
24/05 – José Honorio de Castro
24/05 – Maria da Salete Pires Roque
24/05 – Maria Lucia Victor Barbosa
24/05 – Luiza de Souza Goulart
26/05 – Maria Efigenia de Lima Rodrigues
26/05 – Hilda Martins Lino da Silva
27/05 – Lucia Pacheco Morales
27/05 – Antõnia Augusta Crichilin de Souza
28/05 – Max Beltrão Rosas
28/05 – José Genuino da Silveira
28/05 – Zaire Giocomini Mesquita Porto
30/05 – Hélio Moacyr de Souza Duque
31/05 – José Maria de Souza
31/05 – Debora Oliveira Lucena Rodrigues

Frágeis, continuamos a olhar o
passado com troféus
Conduta nota dez, envolvidos com a
canção ou emoção.
Continuamos a viver, vencedores do
tempo, sem sermos réus
De fracasso, de amores esquecidos,
mas com calor nos corações.

Junho
01/06 – Maria Perpetua Santos Lopes
01/06 – Norma Ferreira de Azevedo
01/06 – Sebastião Borges de Carvalho Filho
03/06 – Jair Brega Marcatti
03/06 – Nancy Baptista de Souza
03/06 – Maria das Dores Lima Rodrigues
04/06 – SaintClair Gomes da Costa
05/06 – Jenny Bittencourt Azevedo
05/06 – Vilma Tavares Monteiro de Barros
06/06 – Maria Santana Silva Lopes
07/06 – João Filgueira Brum
08/06 – Antonio Carlos Poerner
10/06 – Margarida Passos Chaves
11/06 – Maria Souza da Silva
12/06 – Flavio Ferreira Conforto
13/06 – João Gabriel da Silva
13/06 – Braulio dos Santos
13/06 – Conchita Chambô Torres

13/06 – Emanoel da Silva Rêgo
14/06 – Roberto da Silva Vieira
19/06 – José Raul Esteves Gandarillas
19/06 – Ubirajara de Araujo Franco
20/06 – Rosa Rodrigues de Lima Silverio
21/06 – Gercy Izabel Figueiredo Cavalcante da Silva
22/06 – Abigail Correia Monteiro
23/06 – João Batista Rocha
24/06 – João Hudson Fin
25/06 – Ina Soares Lutterbach
25/06 – Joana Conceição dos Santos
27/06 – Adelino Nogueira Cerqueira
27/06 – João Rubens Jacjszen
29/06 – Creusa Mota de Castro
30/06 – Lavinia Poças Wotzasek
30/06 – Marina Angelica Salgado G. Ribeiro
30/06 – Napoleão Leal de Araújo
30/06 – Marisa Marilia Teixeira Reis

Voltaremos a brilha, sei lá só o
Senhor poderá ordenar,
Entrelacemos as mãos, mostrem a
história ardente
Dos reis e rainhas, comendas
gravadas, no hotel, no altar
Te ofereço meu braço, te encorajo,
volte feliz e contente.
(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,

Maio e Junho | 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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Passatempo cruzadinhas
sol.eti.br
Acesso: 14/06/2017.

Para resolver este Passatempo de Palavras Cruzadas, é necessário substituir o
número pela letra correspondente, decifrando o enigma de letras em forma de
Caça Palavras.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.
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