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"Os homens de poucas palavras são os melhores". (William Shakespeare  15541616)

O primeiro presidente daConape, Emanuel da Silva Rego, em encontrocom outro fundador daentidade, Carlos Olimpio Alves, em 12/7, faloude sua experiência nosetor petróleo e da resistência à ditadura. Eles lembraram diversas histórias vividasna Petrobrás, dos amigos e colegas de trabalho, da família,dos momentos difíceis da perseguição política, da perda do em

prego e da vitoriosaanistia com a campanhadirigida pela Conape.Em 23/7/1957, Emanuel Rego foi trabalharna Petrobrás como intérprete. Entre outrasatividades que lhe renderam prestígio, atuou com umgrupo de técnicos norteamericanos na Obra de Ampliação daRefinaria de Mataripe (Matamplia), na Bahia. Mataripe éoriunda da antiga Refinaria Na

Plataforma P59 é batizada na Bahia » pág. 7

A perseguição políticaainda não acabou

Olimpíadas e Linguagem,por Newton Menezes » pág. 2

Para fazer jus aos direitos comoanistiado previstos na Lei nº10.559/2002, fazse necessário darentrada de um requerimento naComissão de Anistia e, após o julgamento realizado por essa Comissão, deve ser publicada umaPortaria pelo Ministro da Justiça, naqual são discriminados todos os direitos concedidos ao anistiado – asPortarias são individualizadas.Tendo sido publicada a Portaria,ela é encaminhada ao Ministériodo Planejamento que, após umtrâmite burocrático, implementa ospagamentos nas condições porela determinadas.Todo esse processamento, inicialmente, demorava cerca de 2 a 3anos. Atualmente, temos requerimentos ainda não julgados quederam entrada na Comissão deAnistia em 2002 e 2003. É inacreditável!A grande parcela de nossos associados já tem a sua Portaria publicada e implementada noPlanejamento. São 374 associados, equivalente a 93% do nossogrupo. Entretanto, é importanteanalisar a distribuição dessas Portarias pelo ano de sua publicação,que é a seguinte: 2002, 4; 2003,118; 2004, 221; 2005, 11; 2006, 9;2007, 3; 2009, 1; 2010, 6; 2011, 1.Fica evidente uma redução drástica a partir do ano de 2005 e uminterregno a partir de 2007, quecoincide com a gestão do Dr. Paulo Abrão, no segundo mandato doNovos dados da descobertade Carcará » pág. 6

Petroleiros perderam maisde 5% do salário » pág. 2

As causas da confusãomental do idoso » pág. 8
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Lideranças sociais comemoram ocentenário de Osny Duarte Pereira
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O evento foi organiza
do pela Associação
Brasileira de Imprensa
(ABI) e o Centro de
Memória Osny Duarte
Pereira, em 5/7, na se
de da ABI, Centro do
Rio de Janeiro.

Petrobrás descobre petróleo na Bacia do Ceará » pág. 7

Conheça um pouco mais sobre a Conape

» pág. 3

Emanuel da Silva Rego, o primeiro presidente da Conape:



conape notícias2 Visite nosso web sítio www.conape.org.br

Sem pompas, realizouse aLondres 2012. A GrãBretanhaassim bem cumpriu o seu deverde casa. E o Brasil, aos trancose barrancos, se prepara para aRio 2016. É só aguardarmos!As Olimpíadas – com a logomarca de seus cinco anéis, simples e significantes – marcam oreal entrelaçamento dos continentes, a confraternização dospovos. É o momento de umaemulação em lugar da usualcompetição: o estímulo e não acontenda, a participação, mesmo reconhecendo a superioridade do outro. Deste modo brotamgestos humanos como o choroda vitória e o sorriso da derrota,ou melhor, da perda, o esforçosem a importância de medalhas,o prêmio inesperado.Um fato esquecido é a nominação das modalidades esportivas. No passado chegou haveruma xenofobia típica de um Policarpo Quaresma (personagemda obra “O triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima Barreto). Termos foram forjados,como o famigerado ludopédioem lugar de football. Mas do feliz aportuguesamento nasceu ofutebol, com a pronúncia do “i”do carioca e o “ê” do paulista.Também tentaram traduções esquisitas. Por exemplo, “bola aocesto” em vez de basketball.Depois esquecemos o “bol” e asimplificação nos deu o basquete e o vôlei (com esse circunflexo de boa língua).Ao meu ver, nos deixaram umranço: o tal do handebol e o hor

rível hóquei (ainda mais com esse acento agudo). Entre nós o“h” jamais é aspirado. Substituílo pelo “r” seria mais coerente,não fosse o preconceito e a sujeição. E o rendebol e roqueipassariam a ser verdadeiramente nosso.Embora o inglês, hoje, seja cada vez mais uma espécie de esperanto, tão desejado porZamenhof, é absurdo e até alie

nação usálo de forma banal edesnecessária. A recente siglaBRT bem poderia ser TOR(transporte de ônibus rápido).Da mesma maneira quando segrafa o DNA e a AIDS que deveriam ser ADN (ácido desoxirribonucléico) e SIDA (síndromeda imunodeficiência adquirida),consequentemente sidético (nãoaidético). E tantos outros.Os portugueses e os de línguaespanhola respeitam os seusidiomas, sempre encontram aversão vernacular. Do jeito quea coisa anda poderemos chegara um dialeto. A fala por ser dinâmica em relação à gramáticaprovoca mudanças, mas dentrode certos limites. Marcos Bagno("Preconceito linguístico” e "Anorma culta", Parábola Editorial,São Paulo) mostra esse jogo

ideológico e profundamente bolorento, que exige também atransformação simultânea dasociedade.
Em tempo:1. O Manifesto da Escola Novacompletou 80 anos sem sercumprido, embora assinado edefendido por profissionais decompetências. Entre outros, porClarice Lispector e Anísio Teixeira, que teve a sua morte suspeita (queda num fosso de umelevador) devido ser polêmico,contrário às inconsequências doPoder.2. Cinquenta anos do maiorquebraquebra do país. Explodiu em Duque de Caxias e seestendeu pela Baixada Fluminense e seu entorno (“Sonegação, Fome e Saque”, Torres eMenezes, Edição Particular, RJ).3. A comemoração do centenário de dois grandes bruxos. DeNelson Rodrigues: a encenaçãode suas peças e debates públicos. De Jorge Amado: reediçãode suas obras, da minissérie"Gabriela" e comentários de suaparticipação partidária.4. A chamada "RevoluçãoConstitucionalista de São Paulo" a locomotiva que não resistiu areação dos vagões  passou enão foi lembrada a sua polêmicadecisão em 1932.

* Conselheiro da Conape.

Olimpíadas e linguagem
Newton Menezes *

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e EstudosSocioeconômicos), EscritórioRegional do Rio de Janeiro, divulgou, no dia 24/7, seu estudopreliminar “Conjuntura da campanha pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho de2012”, no qual avalia a evoluçãosalarial dos petroleiros do Rio de

Janeiro e recomenda reajustes(para 1º setembro/2012), de5,94% (ICVDieese) e 4,97% deacordo com o INPCIBGE.Para a análise da evolução salarial dos petroleiros, o Dieese sebaseou em dois índices: ICVDieese e INPCIBGE. O períodoestudado  setembro/2011 aagosto/2012  apresentou uma

variação, respectiva, de 5,94% e4,97%. E no mesmo período ossalários não foram reajustados.E as perdas salariais: 5,61%(agosto/2012, ICVDieese) e4,73% (agosto/2012, INPCIBGE).
(Com informações da Agência Petro

leira de Notícias)

Dieese/RJ demonstra que os petroleiros tiveramperda salarial acima de 5%
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ABI reúne lideranças sociais, familiares e amigos emcomemoração ao centenário de Osny Duarte Pereira
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e o Centro de Memória Osny Duarte Pereirareuniram, no dia 5/7, na sededa ABI, Centro do Rio, familiares, amigos e lideranças sociais em ato que comemoraramos cem anos de nascimento doinsigne brasileiro Osny DuartePereira (19122000).O evento foi organizado pelaviúva Kátia do Prado Valladares, que é sócia da Conape. Acoordenação ficou a cargo deOlga Amélia, do Movimento emDefesa da Economia Nacional(Modecon).Cezar Duarte Pereira representou a família de Osny e feza saudação inicial, bem comoagradeceu a todos pela presença e reverência a seu pai,que nasceu no dia 5 de julhode 1912 e nos deixou em 23 deoutubro de 2000. Cezar recebeu do presidente do Modecon,Lincoln de Abreu Pena, um di

ploma em homenagem a OsnyDuarte Pereira.Além dos vários discursos edepoimentos, o público assistiua exibição de vídeos de palestras do magistrado, intelectuale cidadão brasileiro Osny Duarte Pereira, um defensor intransigente da democracia e dajustiça social, nacionalista, estudioso e defensor dos interesses estratégicos do Brasil,entre eles o setor petróleo.Osny participou da legendáriacampanha “O Petróleo é Nosso" que resultou na instituiçãodo monopólio estatal do petróleo (Lei 2004/53) e na criaçãoda Petrobrás, em 1953.A mesa foi composta pelo deputado estadual Paulo Ramos(PDTRJ), que representou aAlerj; Maurício Azêdo, presidente da ABI; Zuleide Faria deMello, Associação Cultural José Marti – RJ; Brigadeiro RuiMoreira Lima, Adnam; juiz Re

nato Lima, Associação dos Magistrados do Estado do Rio deJaneiro; Modesto da Silveira,Casa da América Latina; VitóriaGabrois, Grupo Tortura NuncaMais – RJ; Lincoln de AbreuPena, Modecon; engenheiroRicardo Maranhão; João LuizDamasceno, Associação dosJuízes para a Democracia; eLuiz Alfredo Salomão, exdeputado federal. Diversas lideranças sociais prestigiaram oevento, como Francisco Soriano (Conape) e Fernando Siqueira (Aepet).Os diversos oradores destacaram a intensa vida e a obrade Osny  desde a juventudequando foi o mais jovem promotor do Brasil (1933), aos 21anos, até seu falecimento em2000, aos 88 anos.Osny publicou mais de 30 livros, entre eles "Quem faz asleis no Brasil” (1962) e “O queé a Constituição” (1964).

“Osny Duarte Pereira sempre foi e sempre será, um incansável e consequente defensor de todas ascausas que digam respeito aos legítimos anseios do Brasil e de seu povo.” (Ênio Silveira, editor)

Fonte: José Carlos Moutinho (jornalista), para a Conape e Agência Petroleira de Notícias.

CCoonnhheeççaa uumm ppoouuccoo mmaaiiss ssoobbrree aa CCoonnaappee

Presidente Lula. As Portariaspublicadas em 2007 foram frutos de julgamento ainda em2006.É importante saber que todasessas Portarias podem ser consideradas em dois grupos distintos. Todas as publicadas até2007 concede a integralidadede nossos direitos de anistiados, conforme os termos da Leinº 10599/2002. E mais ainda, jáestão consolidadas juridicamente, uma vez que os benefícios jáestão sendo concedidos a maisde 5 anos.Já as Portarias posteriores,

publicadas em 2010 e 2011, selimitaram a transformar as aposentadorias ou pensões excepcionais em prestação mensalpermanente e continuada, semqualquer alteração de valor, ignorando completamente as novas condições legaisestabelecidas por lei. Cabe continuar a luta, agora já no âmbitodo Judiciário.Contudo, mais grave ainda é asituação dos 29 associados queainda não têm Portarias, já quea Comissão de Anistia agravouainda mais o atentado às determinações legais, chegando ao

absurdo, em primeiro julgamento, de reduzir o valor percebidoa título de aposentadoria oupensão excepcional. Para esses companheiros temos umabatalha a ser enfrentada, principalmente junto ao Poder Judiciário.Como verificamos, a perseguição política não está extinta. Elasempre se volta contra nós,desrespeitando leis, ignorandodireitos, atingindonos nessaetapa já avançada de nossa vida.Mas continuamos a luta semdesfalecimento.

Perseverar na luta em prol dos petroleiros perseguidos

Em sua edição de 15/8/12, o Jornal do Senado destacou o centenário de Jorge Amado. OCongresso realizou uma sessão solene e o Senado instalou uma exposição com as primeirasedições dos livros do escritor, que começaram a ser publicados na década de 1930.

| Centenário de Jorge Amado |
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Curtas

Direitos Humanos

Petrobrás e UFRJA Petrobrás e a Universidade Federal do Rio deJaneiro (UFRJ) inauguraram, em 6/7, o Núcleode Biocombustíveis, de Petróleo e de seus Derivados (NBPD), na Cidade Universitária, Ilha doFundão (RJ). Com investimentos de R$ 5,2 milhões, o complexo de laboratórios vai realizarpesquisas nas áreas de biotecnologia e de engenharia química.
Présal faz triplicar a oferta de escritórioPuxado pela indústria do petróleo e gás, o mercado de escritórios corporativos na cidade de Santos(SP) mais que triplicará até 2015, totalizando 213mil metros quadrados úteis. Atualmente, o estoquede prédios corporativos na cidade litorânea que tenham ar condicionado central e laje mínima de250 metros quadrados restringese (por padrão) aapenas 63 mil metros quadrados.
Petrobrás realiza operação inéditaA Petrobrás concluiu, em 7/7, o deck mating daplataforma semissubmersível P55, no Polo Navaldo Rio Grande (RS). A operação consiste no acoplamento entre o deckbox da plataforma, parte superior, com o casco, parte inferior, tambémchamada de lower hull. O deck mating foi realizado por meio do içamento do deckbox, técnica inédita no Brasil, e que pode ser considerado o maiorrealizado em todo mundo até hoje, devido ao pesoda estrutura e a altura a que foi erguida.

Petrobrás põe refinarias à vendaA Petrobrás decidiu acelerar a seleção dos ativosno exterior que serão vendidos no programa dedesmobilização do portfólio para obter US$ 14,8 bilhões e dar prioridade a investimentos no présal daBacia de Santos. A estatal se prepara para vendersuas refinarias em Okinawa (Japão), e Pasadena(Estados Unidos). Além disso, vai se desfazer dos48,5% da Edesur (energia elétrica), na Argentina.
Contra o golpe no ParaguaiO Comitê Rio de Janeiro em Solidariedade ao PovoParaguaio realizou um ato, em 29/6, em frente aoconsulado do Paraguai (zona sul). Representantes demovimentos sociais, sindical e estudantil, se posicionam contra o impeacheament que destituiu FernandoLugo, eleito pelo voto popular, da presidência do país.O diretor do SindipetroRJ, Francisco Soriano, esteveno ato e apontou interesses dos EUAno golpe.
FPE e ‘royalties’A Comissão do Pacto Federativo tem pela frentedois temas polêmicos: novas regras para partilha dos recursos do Fundo de Participação dosEstados (FPE) e dos royalties do petróleo. Osdois assuntos estão entre as quatro prioridadesdefinidas pelo grupo, que já discutiu propostaspara alterar o indexador das dívidas dos estadose acabar com a guerra fiscal. Comissão tem até22/9 para apresentar suas conclusões ao presidente do Senado, José Sarney.

Atenção aos direitos dos idososA sociedade envelheceu nas últimas décadas e adefesa dos direitos dos idosos é do interesse de milhões de brasileiros, afirmou Paulo Paim (PTRS). Osenador ressaltou previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS) segundo a qual, até 2025, oBrasil terá a sexta maior população de pessoas idosas no mundo. Paim defendeu a constante readequação das políticas públicas voltadas aos idosos.

Com informações: Fator Brasil, Valor Econômico, Agência Petrobrás de Notícias, Agência Petroleira de Notícias e Agência Senado.

Com informações: O Estado de São Paulo, Jornal do Senado, O Globo.

Caso BerbertA Comissão da Verdade decidiu reabrir o caso doguerrilheiro Ruy Carlos Vieira Berbert, morto aos24 anos, em 1972, na cadeia pública de Natividade (Tocantins). O caso é o primeiro reaberto pelogrupo instalado em maio. "O caminho agora é tentar localizar os restos mortais, pois a morte já foiconstatada nas fotografias divulgadas pelo jornal",disse o ministro Gilson Dipp, da Comissão.

Casa da Morte pode virar museuA prefeitura de Petrópolis quer transformar a Casada Morte  aparelho clandestino montado pelo Centro de Informações do Exército (CIE)  em um Centro de Memória, Verdade e Justiça. A proposta foiapresentada ao município pelo Centro de Defesados Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) e pretende resgatar a História dos anos de chumbo. Jáfoi iniciado o levantamento patrimonial do imóvel.

Comissão da Verdade prioriza documentosDe acordo com o coordenador da Comissão daVerdade, o ministro do STJ Gilson Dipp, o grupoestá estudando documentos e correspondências.No dia 25/6, o exdelegado do Dops Cláudio Antônio Nogueira Guerra foi ouvido na Comissão. Eleconfirmou todos os casos de tortura e assassinatospolíticos ocorridos durante a ditadura militar que detalhou no livro "Memórias de uma guerra suja".
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Prezado(a) leitor(a), ajude a escrever a
nossa história. Envie seus textos para a colu
na "Do Associado". Pedimos que seu texto

tenha até 1700 caracteres.

Memória Conape: os petroleiros anistiados contam sua história

O primeiro anistiado a presidir a Conape, Emanuel Rego, recebe a visita
de outro fundador, Carlos Olimpio. Eles lembraram diversas histórias de
luta, a importância da Conape, da Petrobrás e da resistência à ditadura

O primeiro presidente da Conape

cional de Petróleo  a primeirarefinaria do Brasil).Antes da Petrobrás, Emanuel foibancário. Com orgulho, ele mostrou suas carteiras profissionais ecrachás da Petrobrás, em especial o de nº 75I/3, de 3º intérprete.Emanuel e os americanos trabalhavam na Matamplia duranteo dia e de noite participavam docurso de refinação de petróleo.Profissionalizouse em operadorde processamento e foi controlador das unidades 10 e 11 (desolificação a propano).Homem de pensamentos sólidos e de fala firme, Emanuel sedefine politicamente como deesquerda. Seus ideais políticosnão o impediram de conviveramistosamente com a família denorteamericanos, sendo acolhido na residência deles como sefosse um filho.“Eu chegava a dormir na varanda da casa e todo fim de semana tínhamos atividades culturaisno Clube Cultural dos Jovens”,sublinhou.Emanuel foi um ativista social.Presidiu o Sindicatos dos Petroleiros, em Salvador, militou noPCB (Partido Comunista Brasileiro), entre outras atividades. Assim, foi perseguido pelo regimemilitar e demitido da Petrobrás.De 1964 a 1969, teve uma vidaclandestina  sobreviveu no interior da Bahia, retornou para Salvador e foi contratado pela CunhaGuedes (da construção civil).Em 1969 foi para o interior deSão Paulo, em Ipaussu, ondetrabalhou como soldador, em especial no controle de solda.Novo elemento o obriga a fazernova mudança. Seu nome foi divulgado num jornal de Ipaussu

como perseguido político. Foi demitido e retornou para Bahia em1970, tendo que se apresentarnum quartel do Exército. Ficoupreso por algumas horas, sendosolto por falta de provas. Paratrabalhar, teve que pedir permissão à 6ª Região Militar, que cobre Bahia e Sergipe.Com a Lei de Anistia (1979), foireadmitido na Petrobrás, em1985. Mas as pressões não terminaram. Em 1990, o GovernoCollor iniciou um processo de assédio para forçar a demissão depetroleiros, por acordo. Emanuele muitos outros veteranos aceitaram o acordo e se aposentaram.Essas e outras tantas outrashistórias, Emanuel Rego noscontou na tarde de 12/7, em suaresidência no aprazível bairro doHumaitá, no Rio. Foi um batepapo descontraído que contou comas presenças de sua esposa Maria José Miranda Rego e de outrofundador da Conape, CarlosOlimpio. Todos baianos.Nascido em 13/6/1932, em Salvador, Emanuel há 53 anos é casado com Maria José. Geraramsete filhos e perderam dois. Atualmente têm dois homens e trêsmulheres. Todos moram próximos.Conheceu Maria José em Periperi, na época um subúrbio deSalvador. “Eu mexia com ela aovêla passar para pegar o trem”.Dentre às várias histórias, elelembrou da grande explosãoocorrida na unidade 13 (desparafinação a propano) de Mataripe.Por sorte, estava em São Pauloe soube da triste notícia atravésdos jornais. “A explosão foi cruel,perdi quatro ou cinco amigos”.Emanuel e Olimpio recordaramdiversas atividades em Mataripe

e Madre de Deus (onde Olimpiotrabalhava), dos chefes, dos colegas, dos projetos, dos momentos descontraídos, dos apelidos,inclusive de macetes em jogosde dominó entre amigos. MariaJosé acrescentava novos dadosàs histórias de vida que fluíramsuavemente.A importância da ConapeEm 1992, Emanuel, Olimpio eAri Celestino Leite fundaram aConape (Associação), sucedâneada Comissão Nacional dos Anistiados da Petrobrás.Foi o primeiro presidente daConape, sendo reeleito para umsegundo mandato.Emanuel Rego definiu a importância da Conape: “Eu definirialaconicamente que a importânciada Conape no processo de anistia é toda. A Conape é muito boa,correta, integrou pessoas como omeu amigo aqui [Olimpio], Celestino e outros”.

Refinaria de Mataripe (BA)
A Refinaria de Mataripe (BA) foi herdada do Conselho Nacional do Petróleopela Petrobrás, em 1953  ano da instituição do Monopólio Estatal do Petróleoe da criação da empresa. O mesmoocorreu com a Refinaria de Cubatão(SP). Ambas se constituíram nos primeiros ativos (patrimônio) da Petrobrás,que em maio de 1953 começou a operar uma produção de 2.663 barris depetróleo. Nesse período, petróleo e gásrepresentavam 54% do consumo nacional de energia. (com dados da Petrobrás)
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Giro pelo mundo
VenezuelaBrasilA Venezuela poderá exportar petróleocru para o Brasil, que precisa importaro bem para suprir a demanda interna.O anúncio foi do presidente venezuelano Hugo Chávez, no final de julho, emBrasília. Este ano a Venezuela vai chegar de 3 milhões de barris diários decru a 3,5 milhões, disse Chávez.

Acordo Sudão e Sudão do SulO Sudão e o Sudão do Sul chegaram aum acordo sobre o conflito por petróleoque causou intensos confrontos na zona fronteiriça de ambos países nos últimos meses, anunciou o mediador dadisputa, o expresidente sulafricanoThabo Mbeki. O Sudão se dividiu emjulho de 2011, após um referendo.

•

Petróleo, BrasilEUAO comércio bilateral BrasilEUA em energia chegou a US$ 13,7 bilhões (2011),dez vezes mais que o obtido uma décadaantes. Deverá aumentar ao longo dospróximos anos com a exploração gradualdo présal, fim das barreiras alfandegáriasao etanol brasileiro, produção de gás dexisto nos EUA, entre outros.

•

Comércio BrasilEUA (I)As exportações brasileiras para os EUAsomaram US$ 25 bilhões no ano passado, dos quais o setor de energia totalizouUS$ 6,4 bilhões, segundo estudo do Conselho Empresarial BrasilEUA. O petróleolidera a lista com vendas de US$ 5,8 bilhões. O etanol está em segundo lugarcom embarques de US$ 567 milhões.

•

Comércio BrasilEUA (II)As exportações dos EUA para o Brasil somaram US$ 33 bilhões, em 2011  US$7,3 bi foram em energia. "Em 2001, issoestava em 3%", afirmou Diego Bonomo,diretor do Conselho Empresarial BrasilEUA. O petróleo lidera com US$ 4,5 bi, ocarvão fica em segundo lugar, com US$1,9 bi, e o etanol US$ 791 milhões (2011).

• Cotação média do petróleo (US$)
Tipo Junho Julho
Brent 96,17 102,52
WTI 82,60 87,72

Com informações: Dinheiro Digital, Valor Econômico, Reuters, EFE, Télam.
http://oilprice.net/; http://www.forexpros.com.pt/

Positivo: Em 31/7, a Venezuela foi aceita
oficialmente para o Mercosul. O PIB do bloco
alcançará US$ 3,3 trilhões (83,2% do PIB sul
americano) e território de 12,7 milhões de km².

Negativo: Destituição relâmpago do presidentedo Paraguai Fernando Lugo, em junho, peloCongresso do país. O Paraguai foi suspensodo Mercosul devido ao impeachment sumáriode Lugo, que não teve tempo de defesa.

Pontos

Novos dados sobre adescoberta de Carcará
Em 13/8, a Petrobrás informou os novos dados obtidos na perfuração do poçoCarcará (águas ultraprofundas), no présal da Bacia deSantos. Essa descoberta foianunciada preliminarmenteno dia 20/3/2012.A 232 km do litoral do Estado de São Paulo, em lâmina d'água de 2027metros, o poço ainda estásendo perfurado dentro dazona de óleo, a 6.213m deprofundidade, e tem o objetivo de determinar a espessura total dos reservatóriosportadores de petróleo bemcomo a presença de zonasde interesse mais profundas.Foram coletadas novasamostras de óleo até a profundidade de 6.131m, quecomprovaram a boa qualidade do petróleo de cercade 31º API. O poço compro

vou, também, que os reservatórios carbonáticos têmexcelentes característicasde porosidade e permeabilidade.O poço, ainda em perfuração, já confirmou uma coluna maior que 400 metros depetróleo, caracterizada principalmente por reservatórioscontínuos e conectados.O Consórcio dará continuidade às atividades e investimentos necessários para aavaliação da área, conforme prevê o Plano de Avaliação aprovado pela AgênciaNacional do Petróleo, GásNatural e Biocombustíveis(ANP).A Petrobrás é operadora doconsórcio (66%) em parceriacom a Petrogal Brasil (14%),Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (10%) eQueiroz Galvão Exploraçãoe Produção S.A. (10%).

Fonte: Agência Petrobrás de Notícias (com edição).
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Destaques Petrobrás
PPllaattaaffoorrmmaa PP5599 éébbaattiizzaaddaa nnaa BBaahhiiaa
A Petrobrás batizou, em 13/7, a plataforma P59, no cantei
ro de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe (BA)

A P59 é uma plataforma deperfuração autoelevatória e seráalocada primeiramente no poçoexploratório Peroá Profundo, localizado no campo de Peroá, nacosta do Espírito Santo.A unidade poderá operar emlocais onde a profundidade deágua varia de 10 a 106 metros,com capacidade de perfurar poços de até 9.144 metros decomprimento, em condições dealta pressão e temperatura.A Petrobrás investiu cerca deUS$ 360 milhões na construçãoda plataforma, projetada paraatender aos cronogramas operacionais de exploração e produção da empresa nos próximos

anos e dar suporte àeventual estratégia deincorporação de novos blocos exploratórios emáguas rasas.A presidente da Petrobrás, Maria das Graças Silva Foster, destacou a tecnologia da unidade ea capacidade da estatal e da indústria nacional."Isso aqui é uma mostra muitogrande do que está acontecendo no Brasil. A Petrobrás tem orçamento aprovado de US$236,5 bilhões para o período201216. Desses, US$ 131,6 bilhões dedicados à atividade deexploração e produção no Brasil. A nossa capacidade de pro

duzir é uma realidade. Serãomais 33 sondas de perfuraçãocom conteúdo local variando de55% a 65%. Temos competitividade em prazo, qualidade, tecnologia e em custos", disse.A presidente da República, Dilma Rousseff, mencionou a retomada da indústria naval no país."Somos capazes sim de construir plataformas. Temos indústria, temos trabalhadores comgrande capacitação. O que temos nesta plataforma, o que está aqui é um caminho de futuro",declarou.

(Com informações e imagens da Agência Petrobrás de Notícias)

A Petrobrás descobriu petróleo em águas profundas da Bacia doCeará. O poço nomeado informalmente como Pecém está localizado a cerca de 76 km do município de Paracuru, na costa do Ceará,em profundidade de água de 2.129m. A profundidade atual é de4.410m e a perfuração prosseguirá até 5.500m. A Petrobrás é operadora da concessão BMCE2, com 60% de participação, em consórcio com a empresa BP Energy do Brasil Ltda, que detém 40%.

OO BBrraassiill sseegguunnddoo ooss eeccoonnoommiissttaass
“A questão é que não há sinais que o crescimento brasileiro será sustentado pelo aumento de in
vestimento e pela política industrial (inovação e competitividade). Observase um tipo de cresci
mento, com elevação do consumo das famílias, em que a dinâmica internacional tem nos puxado
para a reprimarização de nossa pauta exportadora e para a especialização regressiva da nossa
estrutura produtiva. O consumo cresce sem expansão da produção industrial; com isso, a renda
está 'vazando' para o exterior com o aumento das importações de manufaturados”.

(In Jornal dos Economistas de junho/12 – artigo de Eduardo Costa Pinto, professor do IE/UFRJ)

A Petrobrás comunicou a descoberta de uma nova acumulação de petróleo (15°API) no póssal da Bacia do Espírito Santo, localizada a 58 km da cidade de Vitória. A descoberta ocorreu durante perfuração do poço informalmente denominado Grana Padano, a 64 km do Campo de Golfinho, em profundidade de água de 1208 metros.

Nova descoberta de petróleo na Bacia do Ceará
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Saúde do idoso

AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
A AMS não fornecerá mais o "Orientador AMS: livro de credenciados  médicos e odontológico". A consulta

poderá ser feita pela internet: http://buscaams.petrobras.com.br/buscaams/start.do ou pelo telefone 0800
2872267. Caso não consiga pela internet, a Conape está a disposição para dar mais informações

O abacate atua na liberação do
hormônio cortisol, que ajuda reduzir a
formação da gordura no abdômen.
(extra.globo.com)

A ingestão moderada de vinho (uma
ou duas doses por dia) aumenta os
níveis de HDL, o colesterol bom.
(extra.globo.com)

Dicas para evitar acidentes

(Com informações: Ministério da Saúde de Portugal)

Precauções importantes na prática de exercícios
É particularmente importante que os idosos tomem as seguintes precauções, que também servem para outras faixas
etárias. Se tiver algum destes problemas procure ajuda médica.
• Não faça exercício imediatamente após às refeições.
• Não faça exercício, se estiver com febre.
• Abrande, se sentir dores ou cãibras  respire fundo.
• Se estiver sem fôlego, respire fundo várias vezes e prossiga devagar. Se a situação continuar, pare.
• Pare, se sentir tonturas ou náuseas; respire fundo; peça ajuda a alguém; sentese e ponha a cabeça abaixo da

cintura.

Confusão mental do idoso
Principal causa da confusão mental no idoso

Sempre que dou aula de clínica médi
ca a estudantes do quarto ano de Me
dicina, lanço a pergunta: quais as
causas que mais fazem o vovô ou a vo
vó terem confusão mental?

Alguns arriscam: "Tumor na cabeça".
Eu digo: "Não".
Outros apostam: "Mal de Alzheimer"
Respondo, novamente: "Não".
A cada negativa a turma se espanta...

E fica ainda mais boquiaberta quando
enumero os três responsáveis mais co
muns:

 diabetes descontrolado;
 infecção urinária;
 a família passou um dia inteiro no

shopping, enquanto os idosos ficaram
em casa.

Parece brincadeira, mas não é. Cons
tantemente vovô e vovó, sem sentir se
de, deixam de tomar líquidos.

Quando falta gente em casa para
lembrálos, desidratamse com rapidez.

A desidratação tende a ser grave e
afeta todo o organismo. Pode causar
confusão mental abrupta, queda de

pressão arterial, aumento dos batimen
tos cardíacos ("batedeira"), angina (dor
no peito), coma e até morte.

Insisto: não é brincadeira.
Na melhor idade, que começa aos 60

anos, temos pouco mais de 50% de
água no corpo. Isso faz parte do pro
cesso natural de envelhecimento.

Portanto, os idosos têm menor reser
va hídrica.

Mas há outro complicador: mesmo de
sidratados, eles não sentem vontade de
tomar água, pois os seus mecanismos
de equilíbrio interno não funcionam
muito bem.

Conclusão
Idosos desidratamse facilmente não

apenas porque possuem reserva hídri
ca menor, mas também porque perce
bem menos a falta de água em seu
corpo. Mesmo que o idoso seja saudá
vel, fica prejudicado o desempenho das
reações químicas e funções de todo o
seu organismo.

Por isso, aqui vão dois alertas:
1  O primeiro é para vovós e vovôs:

tornem voluntário o hábito de beber lí
quidos. Por líquido entendase água,
sucos, chás, águadecoco, leite, sopa,
gelatina e frutas ricas em água, como
melão, melancia, abacaxi, laranja e
tangerina, também funcionam. O im
portante é, a cada duas horas, botar al
gum líquido para dentro. Lembremse
disso!

2  Meu segundo alerta é para os fa
miliares: ofereçam constantemente lí
quidos aos idosos. Ao mesmo tempo,
fiquem atentos. Ao perceberem que
estão rejeitando líquidos e, de um dia
para o outro, ficam confusos, irritadiços,
e fora do ar. Atenção! É quase certo
que sejam sintomas decorrentes de de
sidratação.

"Líquido neles e rápido para um servi
ço médico".

(*) Arnaldo Lichtenstein (46), médi
co, é clínicogeral do Hospital das Clíni
cas e professor colaborador do
Departamento de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universida
de de São Paulo (USP).

Arnaldo Lichtenstein *
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Conape serviços

Atualize seu cadastroPrezado Associado, é muito importanteque você mantenha atualizado o seucadastro na Conape.
21 2262 29450800 095 9249

Pecúlio Familiar: é preciso se inscrever paragarantir o benefícioA Conape criou, em 12/05/11, o Pecúlio Familiar,que visa fornecer um auxílio financeiro à família doassociado, face às despesas eventuais por ocasião de seu falecimento.O Pecúlio foi fixado no valor de R$2.000,00 (doismil reais), e seu valor será avaliado anualmentepelo Conselho Diretor da Conape.Para garantir o recebimento do benefício, é preciso que seja feita a inscrição por meio do preenchimento de formulário para esse fim. Solicite odocumento à Conape e esteja assegurado do recebimento do benefício.Para mais informações, confira as normas de fun

cionamento do Pecúlio (enviadas pelo conape notícias), fale com a Conape ou visite o sítiowww.conape.org.br
Assistências Social e PrevidenciáriaEm plantão de segunda à quintafeira, de 9h às15h, a Conape disponibiliza para seus associadosuma assistente social, que orienta sobre comprade medicamentos, previdência, plano de saúde(AMS), aposentadorias e benefícios do INSS.
Assistência JurídicaA Conape conta com uma advogada para orientar os associados nas questões relativas à anistiapolítica.

Atendimento

Os associados residentes no
estado do Rio de Janeiro pas
sam a dispor dos serviços de
Assistente Social, que realizará
visitas domiciliares e/ou hospi
talares. O associado que tiver
interesse deve ligar para a Co
nape e solicitar o agendamento
da visita profissional.
Os associados residentes em
outros estados que precisem do
atendimento, favor ligar para

SSeerrvviiççooss JJuunnhhoo

Maria do Carmo
Assistente Social

0800 095 9249

AAssssiissttêênncciiaa SSoocciiaall  22001122

Serviço PrevidenciárioPensão por morte .......................................... 02Requerimento de recurso .............................. 01 01Extrato previdenciário .................................... 01Encerramento de benefício ............................ 01Reativação de benefício ................................. 01 01Transferencia de pagamento (banco) ............ 01Orientação sobre aposentadoria ................... 01Orientação sobre pensão por morte .............. 01 03Orientação sobre revisão de benefício ........... 01Acompanhamento de recurso ........................ 03Plano FuneralExclusão ......................................................... 01Solicitação de 2ª via de carteira ..................... 01 01Alteração de dados cadastrais ....................... 13Reembolso de plano funeral ........................... 01Orientação sobre reembolso .......................... 02Atendimentos DiversosAcompanhamento de associados doentes ..... 14 07Falecimentos (contato com as famílias) .......... 03 02Contatos com órgãos da Petrobrás ................ 05Orientação sobre AMS ..................................... 09Orientação sobre compra de medicamentos ... 04 Orientação sobre médicos credenciados ......... 01 Marcação de exame ......................................... 01 Outras orientações ........................................... 04 01

JJuullhhoo
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Ana Paula  Administrativo

0800 095 9249
Ligue

AAtteennddiimmeennttoo aaoo AAssssoocciiaaddoo  22001122
SSeerrvviiççooss JJuunnhhooNNºº

Ministério do Planejamento
01 Requerimento de habilitação ...............................  02
02 Portaria publicada ................................................  
03 Planilha do retroativo .......................................... 02 02
04 Troca de endereço ............................................... 03 05
05 Comprovante de rendimento para o

Imposto de Renda ................................................  
06 Problema no salário/retroativo ............................. 02 03
07 Informação de óbitos ............................................ 02 
08 Assuntos diversos/ PLR e outros .......................... 16 15

TOTAL .............. 25 27AMS
01 Negociações de boletos ....................................... 13 06
02 Solicitação boletos do mês ................................... 11 04
03 Troca de endereço ................................................ 03 05
04 Atualização de conta bancária .............................. 06 08
05 Informações de reembolso ................................... 05 10
06 Informações de óbitos ............................................ 02 
07 Relatório para imposto de renda ............................  
08 Habilitação de pensionistas .................................... 04 03

TOTAL ................. 44 36

Petrobrás
01 Pedido de declarações ............................................ 01 01
02 Informação de óbitos ............................................... 02 

TOTAL .................. 03 01

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha
da vida, removendo pedras e plantando flores”.

(Cora Coralina)

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

A Conape lança novo portal
Em 13/8, foi concluído o processo de modernização do
web sítio da Conape, com diagramação amigável e mais
conteúdos para os associados. Os Conapeanos podem
enviar sugestões e textos. Ajude escrever a nossa história.

JJuullhhoo
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01/08  Wanda Xavier da Silva
03/08  Celso da Silva Soares
03/08  Jerisa Mendonça de Lucena
04/08  Elidia Pereira de Faria
04/08  Ruth de Sá Vieira de Carvalho
06/08  Aita Christine Malheiros Altman
06/08  Flávio Novoa Esteves
06/08  Roberto De Almeida
07/08  Alberto De B. Chrisóstomo
07/08  Silvina de Carvalho Cunha
10/08  Antonio Batista Moreira
12/08  Francisco Soriano De S.Nunes
14/08  Jarbas Miranda de Sant´anna
14/08  Giovani Figueiredo
15/08 – Cristela Carbajal Costa

15/08  Elyseu De Oliveira
15/08  Gloria Elza Clemente Frutuoso
15/08  Zilma Pobel Vargas
18/08  Salvador João Ferreira
20/08  Hilda da Conceição Cumins
21/08  Vivaldo Fernandes Neves
21/08  Homero Pereira Bahia
24/08  Teruko Hiegata
25/08  Antonio Marcelo da Costa
26/08  Antenor Gonçalves dos Reis
26/08  Maria da Penha Lima
27/08  Jacy Moura Farjoun
28/08  José Ramos da Silva
29/08  Nina Barbara Mendonça Teles
31/08  José Limeira Santos

PPaarraabbéénnss aaooss aanniivveerrssaarriiaanntteess ddoo bbiimmeessttrree !!
Prezados(as) Associados(as) aniversariantes, a Conape deseja muitasaúde, paz e alegria, extensivo aos seus familiares.

Julho
01/07 – Marco Antonio Da Veiga
02/07 – Ana Neri Fontes Rabello Ponde
03/07 – Cleonice Rabelo Lima
05/07 – Luisa Do Nascimento Duarte
06/07 – Alberto Marques Dos Santos
07/07 – Jair Pereira
08/07 – José Dantas Costa
09/07 – Francisco Ivo Filho
09/07 – Waldy Pereira De Barros
09/07 – Creuza De Oliveira Rosa
10/07 – Maria Helena Ribeiro Albertino
10/07 – Francisco Gilson Nobre
10/07 – Iris De Oliveira Pinto
11/07 – Maria Das Graças Coelho Almeida
12/07 – Dionea Godinho Souza
13/07 – Abel De Barros
14/07 –Maria De Lourdes Jacintho Cavalcante De Melo

15/07 – Ramiro Pires
16/07 – Rogério Belda
16/07 – João Martins Do Amaral
17/07 – Antônio Florêncio De Albuquerque
18/07 – Nice Jorge Barros
18/07 – Olyntho De Campos
19/07 – Oswaldo Ayres Fernandes
20/07 – Fidélis Corrêa Monteiro
21/07 – Abelardo Rosa Santos
21/07 – Ruy Leite Da Silva
23/07 – Valentim Dias
23/07 – Wilton Luiz Palma Gusmão
24/07 – José De Araújo Rocha
28/07 – José Alves Bittencourt
28/07 – Luiz Carlos Natal
30/07 – Cornelio Nogueira Diógenes

Agosto

CCoonnttrriibbuuaa nnoo ddéébbiittoo aauuttoommááttiiccoo
Ganhe mais tempo para fazer o que gosta. Curta a vida. Use o débito

automático de seu banco para contribuir com a Conape. É seguro, prático,
rápido e confortável. Ligue para a Conape e saiba mais sobre como fazer.

Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar; dê ao companheiro
oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você.PPeennssee nniissssoo
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Ouça o programa"Faixa Livre"Rádio Bandeirantes1360 kHz (AMRio)Das 8h às 10hA Conape é uma daspatrocinadoras.

EExxppeeddiieennttee

Área para Mala Direta

Remetente: Conape  Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás
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Lápis, borracha e resolva o quebracabeça!

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

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