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"Não se nasce mulher: tornase". (Simone de Beauvoir, 19081986)

A Conape promoveu concorridoencontro que reuniu pensionistase mulheres de petroleiros anistiados, que confraternizaram e discutiram assuntos de interessedos (as) conapeanos (as)Na avaliação das lideranças daConape, o 1º Encontro de Pensionistas e Mulheres de Anistiados, realizado em 4/9, noauditório da entidade, Centro doRio de Janeiro, superou às expectativas. Participaram mais de50 pessoas, na sua maioria associadas da Conape.O presidente da entidade, Abelardo Rosa, abriu o encontro esaudou a presença de todaspensionistas e mulheres de anis

tiados.“Estamos iniciando o primeiroencontro, que é muito importantepara a Conape, pois as pensionistas já representam mais de40% do quadro social. É importante que elas conheçam a Conape  o que temos, o quepensamos, bem como os direitosdos anistiados e pensionistas.Acho que o encontro de hoje foium sucesso e será muito bompara a Conape e seus associados”, avaliou Abelardo.As diretoras Idinéa Nicácio daSilva, Marly Gomes de Andradee Ina Soares Lutterbach coordenaram a reunião, e contaramcom o apoio de funcionárias das
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A Conape foi criada como umaComissão no mesmo ano em quefoi publicada a Lei de Anistia dogoverno militar, a qual formalizouo processo de abertura democrática, com o retorno dos exiladospolíticos.Desde então, a nossa entidadetem se posicionado de maneiraestratégica, buscando sempreobjetivos apropriados a cada circunstância e condicionamentosexternos. Inicialmente, procuravase obter a anistia política, que estava sendo sistematicamente negado, apesar da Lei nº 6683/79.Somente na década de oitenta,no governo Sarney, tendo por Ministro de Minas e Energia o digníssimo Aureliano Chaves, foipossível, não somente o reconhecimento da condição de anistiado político, mas também secriou a possibilidade de retorno atrabalhar na Petrobrás, sob condições especiais, para os companheiros que assim o desejassem.Não é necessário lembrar detalhes das dificuldades que foramvencidas com o objetivo do correto enquadramento de cada um,do cálculo retroativo à data da Leique concedeu a anistia. A Conape sempre presente em todas essas etapas.Como a perseguição semprecontinua, passamos a sofrer restrições por parte do INSS e nessemomento os objetivos foram direcionados para essas ameaças erestrições. A Conape continuouconduzindo a luta, agora em ter
"Cuidese bem" traz váriasdicas de saúde » pág. 8
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Mais de 50 companheiras atenderam ao convite da Conape,confraternizaram e debateram temas de interesse coletivo

11 Conheça um pouco mais sobre a Conape

A estratégia atual

» pág. 5
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Em sua segunda fase, as Olimpíadas – o maior evento esportivomundial –, têm suscitado surpresas (boas e más). Nessa fase osparticipantes foram os atletascom deficiência física (de mobilidade, amputação, cegueira e paralisia cerebral) e aindadeficientes mentais.Além de modalidades adaptadas, há esportes disputados somente por deficientes (bocha,futebol de cinco, por exemplo).Realizadas pela primeira vez em1960 (Itália, Roma), as Paraolimpíadas remontam à Inglaterraquando as competições significaram uma forma de reabilitar militares deficientes da SegundaGuerra Mundial.O Brasil que só estreou em1976, tem conseguido destaqueapenas nas últimas edições dosjogos. Em 2008 chegamos ao nono lugar com 47 medalhas, sendo16 de ouro. E agora (2012) saltamos para o sétimo enquanto osprofissionais obtiveram um pífiovigésimo segundo lugar com 17medalhas, só 3 de ouro. Já osatletas deficientes ganharam 43medalhas com 21 de ouro, 14 deprata e 8 de bronze.A continuar a falta de estímulose preparação, como poderemosatingir melhores marcas quandoo Rio será a sede dos próximosjogos? Em 2016 repetiremos osmesmos equívocos nas previsões de agora, mais uma vez asbanais justificativas?A má surpresa, como sempre, éo desrespeito ao nosso idioma: o

Comitê Internacional nos obrigaao uso de paralimpíadas (sic). Imprensa e meios de comunicaçãoa repetilo sem o mínimo de reação à imposição desse estrangeirismo, de péssima fonia. A forçada grana chega afinal a imporuma grafia que morfologicamentenão faz sentido e sem verbete nonosso Vocabulário Ortográfico.Os termos olímpico e Olimpíadas são marcas comercialmenteregistradas. E o prefixo para nãose refere a paraplégico – comoeles desejam, o cruzamento depara(plegic) + (o)lympics = paralympics – mas sim ao lado, junto, paralelo (conformeparapsicologia, etc). “Poderseiaaté admitir, a permanecer íntegraa palavra olímpico, a aglutinaçãoparolímpico, jamais paralímpico”(Margarita Correia, linguista portuguesa. Ver. Também Houaiss).Pelo que já foi dito, uma conclusão irrefutável.A revista “Isto É” afirma que a2016 continuará escrevendo Paraolimpíadas. Resta torcer e esperar. Mas a Globo, principalmente,continua insistir no erro. Tomara nãoseja mais um reles inglesismo a seinfiltrar entre nós.Em tempo:1. A propósito, vale lembrar. Apalavra Olimpíadas tem origemem Olympias (a cidade de Olímpias, Grécia antiga) mais Ados (dolatim Adis, “relativo a”). O termosignificou primeiro o espaço detempo entre as competições realizadas naquela cidade (4 anos). Aseguir pelo constante uso, unida

de de medida. Depois sinônimodos próprios jogos.2. Às vezes a obra é mais importantes que a opinião pessoaldo seu autor, dizia Marx ao se referir ao monarquista Balzac. Emseus romances revelava as contradições do reinado e a consequente necessidade demudanças, por ele negada. Nãosei, mas isso me faz lembrar deMachado de Assis (indiferente) ede Nelson Rodrigues (um antiadorável) que sem preconceitomostrou as mazelas, a hipocrisiade uma sociedade a marginalizaros deserdados. Ambos o próprioespelho de uma época.3. Não se pode negar. A 4ª reeleição de Hugo Chávez foi democrática. Obteve 54% dapreferência numa participação de81% dos eleitores. E na Venezuela o voto não é obrigatório. Anteo orgulho bolivariano e a promessa de socialismo, o problemamaior do seu mandato será conviver com a oposição, agora maisfortalecida.4. É como se diz, nas cinzas dotempo, não só os segredos, jazem também as lembranças. Outrora uma comoção nacional, hojeo esquecimento, até da mídia: osuicídio de Vargas em 24 deagosto de 1954.
* Conselheiro da Conape

Paraolimpíadas (?), a surpresa
Newton Menezes *

“O Petróleo É Nosso  entenda as ameaçasque sofre a maior riqueza do Brasil e comopodemos preservála”
Este é o título do caderno, editado em maio deste ano pela Aepet(Associação dos Engenheiros daPetrobrás), na defesa da soberania do Brasil no estratégico setorpetróleo, da Petrobrás, entre outros temas relativos a geopolíticamundial do petróleo, energias limpas, présal, legislação do petróleo e crise econômica global.

A Conape está ajudando a divulgar esta importante publicaçãopatrocinada pela Aepet, Ambep(Associação de MantenedoresBeneficiários da Petros), Fenaspe(Federação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Sistema Petrobrás e Petros) e FNP(Federação Nacional dos Petroleiros). •
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áreas de assistência social, jurídica e administrativa. Ao final, todas(os) confraternizaram num lancheamigo.O encontro possibilitou o iníciode um diálogo mais estreito e produtivo da Conape com as pensionistas e mulheres de anistiados,para dirimir dúvidas, trocar conhecimentos sobre o Sistema Petrobrás, a importância e ofuncionamento da Conape, a utilização da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), entre outrasquestões relativas aos direitosdos anistiados e seus familiares.O sucesso do encontro foi tantoque passará a ser regular, ficandoa periodicidade a ser definida coletivamente.Para Idinéa Nicácio, o 1º Encontro ”foi um boa surpresa para nós,sobretudo a presença de mais decinquenta companheiras, às 10horas da manhã de uma terçafeira. As pensionistas têm muitasdúvidas e acredito que nas próxi

mas reuniões elas estarão mais avontade e menos inibidas. A reunião foi muito útil e iremos aprimorála, sobretudo em termos deorganização. Mas foi um encontroexcelente, muito aconchegante eparticipativo”.Marly Gomes também ficou animada com o resultado do encontro. “Foi um sucesso, pois onúmero de pessoas superou anossa expectativa. Foram esclarecidas as dúvidas, informamossobre a finalidade da Conape ecolocamos a entidade a disposição delas, bem como as convidamos para participarem daspróximas reuniões. Durante a semana, as diretoras da Conape estarão se revezando noatendimento mais personalizadoàs pensionistas e mulheres deanistiados”.Ina Soares também avaliou positivamente o resultado. “O encontro foi bem produtivo, melhor doque eu esperava. Há cerca de

dois anos nós estávamos pensando em organizálo. Sempre fuitemerosa, pois achava que elasteriam dificuldade de vir, mas vieram e foi muito bom. Nós dirimimos a maioria das dúvidas demais de 50 mulheres presentes.E acredito que haverá um entrosamento maior entre a Conape eas nossas pensionistas. Haverá,também, uma diminuição no números de telefonemas, pois muitas dúvidas estão sendosanadas”.Este 1º Encontro é o início daconcretização de uma análise daatual diretoria, destacada na posse, em 26/4/12. Abelardo Rosa,em discurso de posse, fez resumo de uma série de atividadesrelativas aos petroleiros anistiados e seus familiares, destacandoo crescimento numérico das associadas em relação aos associados, sendo assim importanteque elas participem mais do dia adia da Conape. •

| Acordo Coletivo de Trabalho 2012 |

MMaaiiss ddee 5500 ccoommaappaannhheeiirraass ccoonnffrraatteenniizzaarraamm eeddeebbaatteerraamm tteemmaass ddee iinntteerreessssee ccoolleettiivvoo

Do amor para com a mulher, nasceu tudo o que há de mais belo no mundo". (Máximo Gorky, 18681936)

Participantes preenchem formulário Diálogos sobre os benefícios da Conape Companheiras estabeleceram amizades

Funcionárias da Conape no apoio à reunião Abelardo Rosa dá boasvindas às presentes
Coordenadoras: Idinéa, Marly e Ina.

Os sindicatos de petroleiros assinaram o ACT2012. Prevaleceu a 2ª proposta da Petrobrás, de 5/10, que reajusta o salário base em 5,24%  correção da inflação pelo IPCA. A RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) foi reajustada em 8,16%. Os empregados antigos ganham menos que os novos ― índice que varia entre 7,43 e 8,16%.
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Curtas

Direitos Humanos

Petrobrás "no azul" em 2012A Petrobrás prevê que deixará para trás o desempenho negativo do 2º trimestre (um prejuízo de R$1,3 bilhão), e que a tendência é fechar 2012 “noazul” “Foi uma questão pontual e a tendência éque não haja resultado negativo na companhia”,comentou a presidente da empresa, Maria dasGraças Foster. Ela disse ser improvável que novas variáveis negativas aconteçam.
Petrobrás bate recorde no JapãoA Nansei Sekiyu alcançou no dia 21/9 o índicerecorde de 95 mil barris processados pela primeira vez desde que a refinaria passou a sercontrolada pela Petrobrás, em 2008. Segundodeclaração de executivos à imprensa, este resultado reafirma o compromisso da Nansei Sekiyu em atender a demanda do mercadojaponês por derivados de petróleo.
Um ano de "Occupy Wall Street"Em setembro fez um ano do movimento “OccupyWall Street", nos Estados Unidos. Barracas forammontadas no Zuccotti Park, em Nova Iorque, ecoando a mobilização dos Indignados que, desde oinício de 2011, ocupavam praças e parques domundo inteiro. O objetivo é denunciar a submissãode 99% da população mundial às decisões políticas do 1% que detém o poder econômico. A reivindicação é um sistema onde pessoas tenhammais importância do que bancos.

Petrobrás na Rio Oil & Gas (I)A presidente da Petrobrás, Maria das Graças Silva Foster, apresentou, em 20/9, na conferênciaRio Oil & Gas, no Riocentro, os fundamentos doplano de investimentos da empresa de US$236,5bilhões (20122016) na ampliação da indústrianaval e offshore do Brasil. Nas áreas de Exploração e Produção e Abastecimento serão investidos US$107 bilhões.
Petrobrás na Rio Oil & Gas (II)A qualificação profissional foi detalhada pela presidente da Petrobrás na Rio Oil & Gas. Dados daempresa confirmam a qualificação de 58.562 profissionais para o setor naval da indústria e temprevisão de qualificar mais 106.929 até 2020. "Amão de obra qualificada é um desafio mas também uma oportunidade", garantiu a presidente daempresa, Maria das Graças Silva Foster.
Milho transgênico em xeque na EuropaAutoridades francesas das áreas da Saúde e daAgricultura podem pedir em breve a suspensão daimportação da semente do milho transgênico fabricado pela norteamericana Monsanto. A decisãofoi anunciada após a publicação de uma pesquisada Universidade de Caen revelando que ratos delaboratório alimentados com o milho transgênicoNK603 desenvolveram câncer. Os pesquisadoresfranceses da Universidade de Caen fizeram oestudo em 200 ratos, durante dois anos.

Com informações: Gerência de Imprensa/Comunicação da Petrobrás de Notícias, Valor Econômico, Canal Ibase e RFI  Portugal.

Com informações: Correio Braziliense, Surgente 1212G (SindipetroRJ).

Convênio Comissão da Verdade/SindipetroRJNo dia 14/9, foi realizada uma solenidade noSindipetroRJ, com a presença da advogada Rosa Maria Cardoso Cunha, conselheira da Comissão Nacional da Verdade. Ela elogiou opioneirismo do sindicato ao criar a sua Comissãoda Memória, Verdade e Justiça e anunciou a celebração de um convênio entre as duas entidades para pesquisas e a troca de experiências.

A mãe que desafiou a ditadura militarA obstinação de Maria Rosa Leite Monteiro (foto) nabusca por justiça é um marco na luta contra o regime militar. A professora morreu no dia 20/9/12, aos84 anos, sem ter encontrado o corpo do filho Honestino Guimarães, estudante da UnB desaparecido em 1973. Ela deixou essa história contada numlivro que é um dos mais importantes documentossobre a dor e a saga das famílias dos presos políticos no país.

O conapeano Francisco Soriano presenteia com seu livro "AGrande Partida: anos de chumbo" a advogada Rosa Cardoso
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Memória Conape: os petroleiros anistiados contam sua história

A anistia política do conapeano Oscar Dias Lacerda (foto) foi providencial,
“coisa de Deus”, no dizer do petroleiro perseguido pelo regime militar

A anistia que salvou uma vida

mos de defesa administrativa ejudicial perante aquele órgãopúblico.Para melhor representação,necessário era transformar aComissão em uma entidade civilassociativa, o que aconteceuem 1992. Por essa época já estávamos em pleno regime democrático e nós, os anistiados,conseguimos importantes avanços através de Emenda Constitucional de 1985 e da própriaConstituição Federal de 1988.Nesse ponto já se afiguravaque seria necessário mudar orumo das ações, dirigindoaspara o campo político. Inúmerastentativas foram feitas, mas, so

mente no ano 2000 conseguiuse levar o tema ANISTIA ao nível da Presidência daRepública, por uma sugestão deum conapiano ao Deputado Jacques Wagner, que questionou olíder do governo com tal objetivo.Houve novo direcionamentoestratégico da Conape que, apartir de então, podemos afirmar, liderou todo o movimentopolítico durante alguns anos,sendo fruto do trabalho coletivoa nova lei de anistia (Lei nº10599), os enquadramentos indenizatórios em condições adequadas e a lei que possibilitou opagamento dos retroativos.

Embora ainda existam algunscompanheiros que não forambeneficiados pelas novas condições legais, estrategicamente aConape deve se posicionar paraas novas circunstâncias e constrangimentos, bem como considerar as necessidades de nossocorpo de associados no que serefere à qualidade de vida.Esse novo posicionamento estratégico pressupõe ações naárea jurídica e o desenvolvimento de políticas de maioraproximação com cada um doscompanheiros, inclusive incremento dos mecanismos de comunicação nos dois sentidos: aConape e os seus associados.

A estratégia atual da Conape

Oscar Dias Lacerda ingressouna Petrobrás, em 02/01/1962, como pintor. Bem conceituado, assumiu o cargo de chefe de GrupoC, da Segurança da Fabor (Fábrica de Borracha Sintética), da Refinaria de Duque de Caxias(Reduc). Foi o primeiro colocadonas provas para o cargo. Foram200 concorrentes para 40 vagas.Em 1985, com o fim da ditadura,trabalhou na Segurança do Edifício Sede da Petrobrás (Edise).Homem de diálogo, que não transigia com qualquer pessoa envolvida em ilícitos. Tinha consciênciade estar protegendo a Petrobrás.Com a ditadura instalada, umgrupo de inconformados por terem sido pegos em ilícitos resolveram acusar Lacerda de sercomunista para o interventor daditadura na Reduc e na Fabor, ocoronel Oswaldo de Souza.No dia 13/08/1964, ele foi presopor 36 horas, numa pequena sala, sem água e comida, e sob vigia de um soldado armado.Embora não fosse filiado a partido de esquerda, foi contrário à ditadura. Lembrou que em suaficha feita pelo regime constava a

sua participação no famoso comício de João Goulart, na Centraldo Brasil, em 13/03/64.O coronel Souza interrogou Lacerda e quis saber se ele era comunista. Lacerda respondeu:“Coronel, eu não sei o que sou.Mas se combater roubos na empresa é ser comunista. Então, eusou comunista”. Assim, ficou suspenso por 40 dias e no dia28/08/64 foi demitido da estatal.Trabalhou na construção civil ―tinha formação técnica na área.Atuou em construções em Caxias. “Ajudei construir Caxias”.1985 foi um ano de novidades.Além do retorno à Petrobrás, como inspetor de segurança, Lacerda militou no PSB, depois noPDT; foi nomeado pelo exprefeitode Caxias, Juberlan de Oliveira,Secretário de Agricultura e Abastecimento. “Abri 320 km de estradas em Duque de Caxias”.Interrompeu sua atividade naPrefeitura de Caxias e retornou àPetrobrás. Em 1990, no GovernoCollor, foi forçado a fazer acordode aposentadoria da empresa.Nascido em Santa Maria deCampos (RJ), em 17/9/1932, fi

cou muito feliz com a festa emcomemoração aos seus 80 anos,que contou com 150 pessoas. Épai de 8 filhos (4 mulheres e 4homens). A primeira filha, MariaMoura Lacerda, nasceu no diado aniversário da mãe de Oscar,em 24 de agosto.Lacerda sintetizou a Conape como uma trincheira dos anistiados,saudou seus serviços e contoualgumas passagens sobre a importância da anistiada Nina (Ledade Rezende Campello). "Ninafoi um esteio para nós".Cinco dias após receber suaanistia, a filha Maria Lacerda ficoumuito doente do coração. Foi diagnosticada como tendo apenas15 dias de vida, caso não fosseoperada. A operação era muitocara, mas foi coberta pela anistiade Lacerda. Maria Lacerda foisalva. “Essa anistia veio para salvar minha filha. Isso é coisa deDeus”, declarou. •
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Giro pelo mundo
Petrobrás e o Golfo do MéxicoA Petrobrás busca um parceiro para investir até US$ 4 bilhões em suas operações de perfuração em águasprofundas na área norteamericana doGolfo do México, disseram fontes aoThe Wall Street Journal. A estatal brasileira contratou o Morgan Stanley parabuscar potenciais sócios.

PortugalVenezuelaAs agência Diário Digital e Lusa noticiaram, em 10/9, que Portugal e a Venezuela renovaram o acordo petrolífero20122013 que permite a Lisboa teracesso à compra de um milhão de barris de petróleo com opção para outromilhão de barris. A informação é do ministro venezuelano Nicolás Maduro.

•

Petrobrás contrata GE por R$2,2 biA Petrobrás contratou a GE Oil & Gáspara fabricar em até quatro anos, apartir de 2013, cerca de 380 sistemasde cabeças de poço para exploraçãode petróleo no mar. Recémfirmado, ocontrato soma R$ 2,28 bilhões. Segundo a GE, é o maior contrato no mundopara a produção de cabeças de poço.

•

Petrobrás no Dow JonesA Petrobrás foi selecionada para integraro Dow Jones Sustainability Index (DJSI)pelo sétimo ano consecutivo, o mais importante índice mundial de sustentabilidade, que avalia as melhores práticas degestão social, ambiental e econômica nomundo. Entre outros critérios, a empresarecebeu nota máxima em "transparência".

•

Preços elevadosA France Press nocitiou que o ministrosaudita do Petróleo, Ali alNuaimi, afirmou que o elevado preço do petróleonão é justificado com os fundamentosdo mercado, "bem equilibrado" na suavisão. A Arábia Saudita é o maior exportador mundial de petróleo, produzindo 9,923 milhões de barris por dia.

• Cotação média do petróleo (US$)
Tipo Agosto Setembro
Brent 112,29 113,04
WTI 94,16 94,85

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

Positivo: A campanha "O Petróleo Tem queSer Nosso" retomou, no dia 27/9, suas plenárias. O objetivo é a realização de manifestaçõescontra os leilões de petróleo. As reuniões estãoocorrendo na sede do SindipetroRJ, no Rio.
Negativo: O governo brasileiro anunciou, em18/9, a realização de novos leilões de blocosexploratórios de petróleo e gás  a 11ª rodadada Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis (ANP), para em maio de 2013.

Pontos

Dilma e presidente eleito do México
discutem aliança entre Petrobrás e Pemex
O presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto,disse no dia 20/9 à presidenta Dilma Rousseff, durante encontro no Paláciodo Planalto, que, entre outras coisas, deseja aprofundar o intercâmbio educativo,por meio do programa Ciência sem Fronteiras, e conhecer o modelo de gestãoda Petrobrás para implementálo na estatal petrolífera mexicana, a Pemex.Sobre a relação comercialentre Brasil e México, Nietodisse que não deve haverconcorrência, mas complementariedade. Ele pediuque ambos os países seaproximem e fortaleçam acooperação.A presidente Dilma já haviase manifestado sobre abusca de pontos de contatoentre as duas grandes petrolíferas, Petrobrás e Pemex, para atuação conjunta

no mercado internacional.Uma possível área de cooperação, segundo o governo brasileiro, seriam ascompras de equipamentos,como sondas de perfuração, por exemplo: juntas, asduas estatais poderiambuscar melhores condiçõesde prazos e preços.Estimase, no México, quea estatal Pemex necessitade investimentos equivalentes a US$ 20 bilhões anuaispara aumentar a produção dos atuais 2,6 milhões debarris por dia para a metade produção de 3 milhõesde barris diários a partir de2017 , afastando a ameaçade esgotamento das reservas existentes, cuja duraçãoé calculada em pelo menosem 30 anos.O máximo de produção alcançado pelo México foi de3,4 milhões de barris diários, em 2004.

(Com informações do Blog do Planalto e Valor Econômico)
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Destaques Petrobrás
PPeettrroobbrrááss iinnvveessttiirráá eemm mmooddeerrnniizzaaççããooddoo aabbaasstteecciimmeennttoo ee rreeffiinnoo

OO BBrraassiill sseegguunnddoo ooss eeccoonnoommiissttaass
“Sem enfrentar a questão da dívida pública – com uma ampla e profunda auditoria, prevista na
Constituição, porém jamais realizada – é impossível mudar a política econômica” (In Jornal
dos Economistas de junho/12 – Entrevista com Rodrigo Ávila)

Presidente da Petrobrás detalha Plano de Negócios no Senado Federal
Em 11/9, a presidente da Petrobrás, Maria das Graças SilvaFoster, apresentou o Plano deNegócios e Gestão 20122016da empresa em audiência pública conjunta das comissões deAssuntos Econômicos (CAE) ede Serviços de Infraestrutura(CI), no Senado Federal, emBrasília.Do total de US$ 236,5 bilhõesde investimentos previstos parao período, a prioridade será daárea de Exploração e Produção,com aporte de US$ 131,6 bilhões. Os investimentos emAbastecimento somarão US$

71,6 bilhões; em Gás e Energiaeles serão de US$ 13,5 bilhões.Outros US$ 10,7 bilhões serãodestinados aos negócios na áreaInternacional; US$ 3,3 bilhões àDistribuição e US$ 2,5 bilhõesaos Biocombustíveis.Graça Foster destacou o crescimento do mercado de derivadosno Brasil nos últimos anos, bemacima da média mundial. "Entre2000 e 2011, a demanda por gasolina no mundo cresceu 15%,enquanto no Brasil o crescimentofoi de 49%", ressaltou. No mesmo período, o consumo mundialde diesel teve um incremento de

29%; no Brasil, o aumento dademanda foi de 43%.Entre 2000 e 2011, a Petrobrásregistrou crescimento de reservas e da produção de óleo muitoacima da média mundial ― 73%no Brasil, contra 12% no mundo;a de gás natural teve um aumento de 61% no Brasil, contra 36%no mundo. •

Petrobrás inicia produção no campo de Chinook no Golfo do México

Em 29/8, a Petrobrás anunciouque investirá US$ 71,6 bilhõesna área de Abastecimento até2016, com foco na modernização e expansão de seu parquede refino. 255 projetos serão implementados na área, com destaque para a Refinaria Abreu eLima e para o primeiro trem do

Complexo Petroquímico do Riode Janeiro (Comperj). A empresa sublinhou que tal investimento proporcionará um salto nasua capacidade de refino decerca 400 mil barris por dia.Foi destacada a necessidadede atender a crescente demanda. Em projetos de ampliação

do parque de refino, por exemplo, estão previstos investimentos de US$ 24,9 bilhões.Em infraestrutura, a Petrobrásestará investindo no aumentoda quantidade de navios petroleiros e de derivados ― da ordem de US$ 2,9 bilhões, entre2012 e 2016. •

Serão destinados US$ 71,6 bilhões na área de Abastecimento até 2016, para
modernizar e expandir o parque de refino. A empresa prevê um salto na
capacidade de refino da Petrobras de cerca 400 mil barris por dia

(com informações e imagens da Agência Petrobrás de Notícias e Agência Senado)

Em 6/9, a Petrobrás iniciou aprodução do campo de Chinook,interligado ao FPSO (navioplataforma flutuante de produção,com capacidade de estocagem eescoamento) BW Pioneer, localizado a aproximadamente 250

km da costa da Luisiana, no Golfo do Mexico estadunidense. Onavioplataforma tem capacidadede processar 80 mil barris de petróleo e 500 mil metros cúbicosde gás por dia, e de estocar 500mil barris de petróleo. •
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Saúde do idoso

AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
A AMS não fornecerá mais o "Orientador AMS: livro de credenciados  médico 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

Massagens com óleo de eucalipto ou camomila ajudam a
diminuir as crises de rinite, afirma a aromatóloga Sâmia
Maluf.

O famoso ômega3 presente no
salmão, na sardinha e na linhaça
também ajuda a diminuir a perda
auditiva dos idosos.

Cuidese bem

Os suplementos de ferro ajudam a
combater a fadiga nas mulheres,
especialmente em período pré
mestrual, diz estudo.

Ouvir dez minutos das suas
músicas preferidas, todos os dias,
previne doenças do coração, aponta
estudo norteamericano.

Homens que comem peixe
regularmente têm menos riscos de
desenvolver tumores na próstata, diz
estudo.
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am
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| Fonte: extra.globo.com, com edição |

17/10  Dia dos Idosos4/10  Dia Universal da Anistia

Visão  O idoso deve ir ao oftalmologista ao menos uma vez aoano, não só para o médico observar o grau das lentes (se continuam adequadas), mas,principalmente, para um exameocular abrangente. Como nasdemais especialidades, os diagnósticos precoces trazem maior

chance de sucesso no tratamento, como é o caso do glaucoma eda doença degenerativa macular,que podem levar até à cegueirase não tratados a tempo.
(Dra. Silvia Regina Mendes Pereira,
médica geriatra e presidente da Socie
dade Brasileira de Geriatria e Geronto
logia  SBGG, Cartilha do Idoso, 2011)

Estatuto do Idoso completa 9anos e ainda tem desafios
O Senado Federal abordou em seu "EspecialCidadania", da primeira semana de outubro, opanorama da legislação sobre os idosos, quefoi revigorada em 2003, com a edição de estatuto específico. O Estatuto do Idoso completounove anos em 2/10, data em que se celebra oDia Internacional do Idoso.A edição trouxe opiniões de especialistas sobre a legislação, e mostrou projetos de lei emtramitação e detalhou a regulamentação daprofissão de cuidador de idosos feita pela Comissão de Assuntos Sociais.

(No próximo conape notícias falaremos mais sobre as
leis que abrangem os idosos)

• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e o médico• Escutar a pessoa cuidada, estar atento e ser solidário• Ajudar nos cuidados de higiene• Estimular e ajudar na alimentação• Ajudar na locomoção e em atividades físicas, como andar,tomar sol e fazer exercícios físicos• Estimular atividades de lazer e ocupacionais• Fazer mudanças de posição na cama e na cadeira, emassagens de conforto• Comunicar o médico sobre mudanças no estado de saúdeda pessoa cuidada• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoriada qualidade de vida e a recuperação da saúde do idoso
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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, contatenos

SSeerrvviiççooss AAggoossttoo

Maria do Carmo
Assistente Social

Ligue
0800 095 9249

AAssssiissttêênncciiaa SSoocciiaall  22001122
SSeetteemmbbrroo

Serviço Previdenciário
Extrato Previdenciário ................................................ 05 09
Atualização de Endereço ...........................................  02
Pagamento de Resíduo ............................................. 02 
Pagamento de Resíduo ............................................. 05 
Orientação Previdenciária ..........................................  02
Orientação sobre Aposentadoria ................................ 04 
Orientação sobre Pensão ........................................... 01 
Orientação sobre Revisão de Benefício ..................... 05 
Cumprimento de Exigência ......................................... 01 03
Requerimento de Recurso ..........................................  01
Desarquivamento de Processo ...................................  01Plano Funeral
Exclusão ..................................................................... 03 02
Inclusão ....................................................................... 01 02
Solicitação de Reembolso ........................................... 01 Atendimentos diversos
Acompanhamento de associados doentes .................. 29 21
Orientação sobre AMS ................................................. 08 05
Contato com a AMS ......................................................  05
Informação sobre Pecúlio ..............................................  01
Orientação sobre procedimento cirúrgico ...................... 01 01
Contato com a Petrobrás (palestra) ............................... 03 
Atendimento Social ........................................................ 01 
Visita Domiciliar .............................................................. 01 
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O bicho
Vi ontem um bichoNa imundície do pátioCatando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,Não examinava nem cheirava:Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,Não era um gato,Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Manuel Bandeira (18861968)
Rio, 27/12/1947.
In. Estrela da vida inteira. Ed. José Olympio, 1979, p. 179.

Ana Paula  Administrativo

0800 095 9249
Ligue

AAtteennddiimmeennttoo aaoo AAssssoocciiaaddoo  22001122
SSeerrvviiççooss AAggoossttooNNºº

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

Imposto de Renda ................................................  
06 Problema no salário/retroativo ............................. 05 03
07 Informação de óbitos ............................................ 01 
08 Assuntos diversos/ PLR e outros .......................... 20 22

TOTAL .............. 34 31
AMS

01 Negociações de boletos ....................................... 02 05
02 Solicitação boletos do mês ................................... 10 08
03 Troca de endereço ................................................ 04 03
04 Atualização de conta bancária .............................. 03 03
05 Informações de reembolso ................................... 15 18
06 Informações de óbitos ............................................ 01 
07 Relatório para imposto de renda ............................  
08 Habilitação de pensionistas ....................................  01

TOTAL ................. 35 38

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

TOTAL .................. 02 02

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

SSeetteemmbbrroo

Prezado(a) leitor(a), ajude a escrever anossa história. Envie seus textos para a coluna "Do Associado". Pedimos que seu textotenha até 1700 caracteres.

No dia 3/10, lideranças de petroleiros e dos movimentossociais comemoraram os 59 anos da Petrobrás e protestaram contra o anúncio de leilões de petróleo. (APN)
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01/10 – Elvira de Souza Ribeiro
01/10 – Joaquim Vieira Dias
02/10 – Rodolpho Oswaldo Konder
02/10 – Tereza Ramos do Nascimento
04/10 – Francisco Rinaldo Moreira
04/10 – Maria Augusta Fernandes Silva
04/10 – Olivia Almeida Pereira
05/10 – Salette Duarte David da Conceição
05/10 – Helio Erveton Avelar
06/10 – Leda Mattos dos Reis
06/10 – Newtom Correa de Araújo
09/10 – Manoel de Oliveira Pinto
11/10 – Francisco Ariosto Holanda
11/10 – Heronides Pereira ee Araújo
15/10 – Ayrio Semeraro
18/10 – Antônio Carlos de Souza

18/10 – Maria Margarida Holanda
18/10 – Sylas Conforto
18/10 – Marise Helena de Carvalho Padilha
19/10 – Fernando Goulart Junior
20/10 – Rivaldo Gonçalves Otero
24/10 – Maria Jose da Silva Rodriguez
25/10 – Gildasio Expedito Batista Lopes
26/10 – José Pericles Couto Alves
27/10 – Carlos Amaral Freire
28/10 – Nancy Gomes da Conceição e Silva
28/10 – Sergio Luiz Conforto
28/10 – Benedita Lima do Carmo
29/10 – Maria Socorro Marques de Aguiar
30/10 – Jairo José Farias
30/10 – Lucia Coelho de Queiroz

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

Setembro
02/09  Carlos Eduardo Alexandrino de Lima
02/09 – Fernanda Gonçalves Tavares Neves
04/09  Jandival Lira Gabriel
06/09  Amaury Paiva Sabino
07/09 – Antônio Luiz Prazeres
07/09  Benedito Juliano Alves Cordeiro
07/09 – Maria Hermínia Wyllie Saldanha V. oliveira
08/09  Carlos Alberto Marques da Silva
08/09 – Maria de Lourdes Julio de Sá
08/09  Nazaire Cordovil Barbosa
10/09 – Iracema Benigno Feio
11/09 – Ieda Terezinha Del Rei Lima
12/09 – Maria de Lourdes Maia Santos
13/09  Antonio Joaquim da Costa
13/09  Maria das dores Betini
14/09  João de Toledo Piza
14/09 – Jurema Mamede de Oliveira
15/09 – Alcebíades Trancoso da Silva
17/09  Joseilson D’Albuquerque Silveira
17/09 – Daisy Carrasco Tonini

18/09  Eduardo Ferreira dos Santos
18/09  Ildo Soares de Lima
18/09 – Ubirajara Cabral Ponce de Leão
19/09  Benedito Péricles de Moraes
19/09  Oscar Dias Lacerda
20/09 – Gladys Cardoso da Silva
21/09 – Almerinda Ferreira da Silva
21/09 – Saly da Silva Wellausen
23/09  Alberto Torrentes Vieira
24/09  Almir Machado de Souza
24/09 – Milton Gomes
25/09  Joaquim da Silva Rodrigues
26/09  José Neves Villaça
26/09 – Tereza Antonio da Silva Lima
27/09  Manoel Nunes da Silva
27/09  Zuleide de Mello Bentes
28/09  Sady Antonio Fachinello
30/09  Raimundo Andrade Simões
30/09 – Gisela Suckow Lima de Oliveira

Outubro

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.

Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas; permanecem no cárcere do
exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro.PPeennssee nniissssoo
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Área para Mala Direta
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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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PPAALLAAVVRRAASSCCRRUUZZAADDAASS
Encontre as palavras (números iniciais):
HORIZONTAIS
4. Demasiadamente longo
9. Gram Qualificativo do vocábulo acentuado na última
sílaba Vocábulo oxítono
10. Grande bloco de gelo que, desprendendose das
geleiras polares, flutua impelido pelas correntes
marítimas
11. Fêmea do carneiro
12. Conjunto de fibras sedosas semelhantes às do
algodão, que envolvem as sementes de várias plantas
13. Que recebe a luz e não a reflete
15. Série de curtas invocações em honra de Deus, da
Virgem ou dos santos
16. Vulgar, comum
17. Fixado ou determinado antes
18. Ato de faiscar.
VERTICAIS
1. Alegre, contente, jubiloso
2. Forma reduzida de maxidesvalorização
3. Conforme com a doutrina religiosa tida como
verdadeira Antôn: heterodoxo
4. Pinto ainda novo
5. Estado de lânguido
6. Que contém oxigênio: Água oxigenada
7. Ato de genuflectir
8. Designação genérica dos óxidos que encerram mais
oxigênio do que o óxido normal
12. Ato de apresar ou apreender
14. Dignidade de rei
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