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Abaixoassinado, feito por aposentado, viraliza na Internet
A iniciativa é contra a proposta de reajustes dos planos de saúde dos idosos, que está sendo
discutida no Congresso Nacional.
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Opinião

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, chama a atenção
do general Antônio Mourão por falar em intervenção militar, mas não puniu
este. O pais viveu ares que remontam ao Golpe de 1964.

Importante saber
riada em 3 de outubro de 1953,
C
após longa campanha cívica pelo
monopólio estatal do petróleo que reu
niu amplos setores da sociedade bra
sileira, a Petrobrás vive um dos
momentos mais graves de sua história,
reflexo das inúmeras injunções políti
cas (internas e externas).
Mesmo ante a denúncias tão graves
de corrupção sendo apuradas pela
Operação Lava Jato, bem como as
vendas de ativos importantes pela atu

As Forças Armadas são parte
fundamental do caos, artigo
de Vladimir Saflate. >>p.2

>> p.7

Parabéns à Petrobrás e seu corpo técnico!
al direção da empresa, não é de se
espantar que a estatal esteja sofrendo
como está. Sua existência é sempre
uma luta; foi na conquista do monopó
lio estatal do petróleo e consequente
criação da petrolífera (hoje empresa
de energia), em 1953, pela Lei do Pe
tróleo nº 2004, sancionada pelo então
presidente Getúlio Vargas.
Não se deve analisar a importância
da Petrobrás sem considerar a conjun
tura internacional e da geopolítica do

petróleo. Assim, nós brasileiros tere
mos um olhar mais crítico, cuidadoso
e evitamos precipitações em debilitar
(direta ou indiretamente) mais ainda
esta empresa.
Os tempos são outros, mas energia
continua sendo um bem estratégico
para a sobrevivência de qualquer país
e seu povo. Reflitamos com serenida
de. E livres de timidez, demos para
béns à Petrobrás por seus 64 anos,
bem como desejemos sucesso para o

corpo técnico da empresa, brasileiros
competentes e dedicados que contri
buem para que o país esteja abasteci
do e sem crise de combustíveis.
A Petrobras vencerá mais essa turbu
lência. Ela foi, em 2010, a segunda
maior empresa de energia do mundo,
em valor de mercado. Em 2010, fez a
maior capitalização de toda a história
da humanidade, com US$ 72,8 bilhões
(R$ 127,4 bilhões), descobriu o présal,
entre outros que não cabem aqui.

Foto: Creative Commons/Pixabay
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Opinião & tal

Uma disputa sem graça

Newton Menezes*

Na volta de São Paulo, reencontro cidade onde se vê o céu e se chega logo a Ipanema. Mas é
inútil paisagem diante da violência que paralisa hospitais do município
Zuenir Ventura*
omo consolo, costumase dizer
que as mazelas e os problemas
não são exclusivos do Rio; eles exis
tem em todas as metrópoles brasilei
ras. Sim, mas em termos, nem
sempre na mesma proporção e com
as características dos nossos. A Ci
dade Maravilhosa acumula hoje qua
se todas as crises possíveis —
econômica, política, moral, fiscal, de
segurança e de saúde pública. Uns
poucos dias em São Paulo servem
para estabelecer comparações. A
chegada, por exemplo, desanima, dá
vontade de voltar. Você leva 50 minu

C

tos do Santos Dumont a Congonhas
e hora e meia para chegar ao hotel
no Centro e, pelo que diz o taxista, é
sempre assim, e ele tem razão: SP
não pode parar, já parou. Chegando,
porém, a constatação de que, ao
contrário daqui, a ocupação dos ho
téis é de 100%, e não apenas neste
último fim de semana, em que havia
os shows do U2, atraindo milhares
de fãs de todo o país, além de outros
eventos como a 41ª Mostra Internaci
onal de Cinema. A variedade de ofer
tas na área do entretenimento e da
cultura revela a pujança econômica
que movimenta o comércio de dia e,

de noite, os bares e restaurantes
sempre lotados e as ruas fervilhando
(piadinha de mau gosto. A notícia de
que o PCC está fornecendo fuzis pa
ra a guerra dos traficantes na Roci
nha é a demonstração de que o
único mercado de consumo em que
o Rio supera o de SP é o de armas e
drogas).
Por outro lado, a frustrada tentativa
de acabar com a cracolândia disse
minou muito de seus moradores pela
Avenida Paulista. São deprimentes
as cenas de mendigos e drogados
perambulando entre os carros ou es
tirados nas calçadas. Não são agres

sivos, são zumbis. Aliás, dá inveja a
sensação de segurança que se tem
andando a pé a qualquer hora. Não
sei se as estatísticas confirmam, mas
essa é a percepção que não se tem
mais no Rio. Aqui a gente sai de casa
achando que vai ser assaltado e,
mesmo quando não é, o medo per
siste no dia seguinte.
* Jornalista e escritor.
Fonte: O Globo  25/10/17.

Confira o artigo completo em cona
pe.org.br

As Forças Armadas não agem contra o 'caos', mas são parte fundamental dele
Vladimir Saflate*

T

alvez não exista momento mais
propício do que este para se
lembrar da frase de Adorno e
Horkheimer, para quem há horas
em que não há nada mais estúpido
do que ser inteligente. A frase se
referia à incapacidade de setores
da sociedade alemã de encararem
claramente os signos de ascensão
do nazismo no começo dos anos
1930 e pararem de procurar expli
cações sutis e inteligentes sobre a
impossibilidade de o pior ocorrer.
Dificilmente raciocínio dessa natu
reza não se aplicaria ao Brasil atu
al.
De fato, nosso país tem ao menos
a virtude da clareza. E foi com a
clareza a guiar seus olhos redento
res que o general Antonio Hamilton
Mourão revelou aos brasileiros que
as Forças Armadas têm um golpe
militar preparado, que há uma
conspiração em marcha a fim de
destituir o poder civil. Para mostrar
que não se tratava de uma bravata
que mereceria a mais dura das pu
nições, o comandante do Exército,
general Eduardo Villas Bôas des
cartou qualquer medida e ainda foi
à televisão tecer loas a ditaduras e
lembrar que, sim, as Forças Arma
das podem intervir se o "caos" for
iminente.
O "caos" em questão não é a ins

tauração de um governo ilegal e dessas pessoas, expondo à nação
brutalizado saído dos porões das um meaculpa franco.
casernas. Ao que parece, "caos"
Ao contrário, elas os defenderam,
seria a situação atual de corrupção os protegeram, até hoje. Que, ao
generalizada. Só que alguém po menos, elas não venham oferecer
deria explicar à população de qual ao país o espetáculo patético de
delírio saiu a crença de que as For aparecerem à cena da vida pública
ças Armadas brasileiras têm algu como defensoras de um renasci
ma moral para prometer redenção mento moral feito, exatamente, pe
moral do país.
las mãos de imoralistas. As Forças
Que se saiba, quando seus pares Armadas nunca foram uma garan
tomaram de assalto o Palácio do tia contra o "caos". Elas foram par
Planalto, cresceram à sua sombra te fundamental do caos.
grandezas morais do quilate de Jo
E' verdade que setores da socie
sé Sarney, Paulo
É verdade que setores da sociedade civil sonham
Maluf, Antonio
com mais um golpe como forma de esconder o
Carlos
Maga
lhães: todos pila
desgoverno que eles mesmos produziram.
res da ditadura.
Enquanto eles
estavam a atirar e censurar des dade civil sonham com mais um
contentes, o Brasil foi assolado por golpe como forma de esconder o
casos de corrupção como Capemi, desgoverno que eles mesmos pro
Coroa Brastel, Brasilinvest, Pauli duziram. Há setores do empresari
petro, grupo Delfin, projeto Jari, en ado
nacional
que
articulam
tre vários outros. Isso mesmo em abertamente nesse sentido, so
um ambiente marcado pela censu nhando com isto não terem que se
ra e pela violência arbitrária.
confrontar mais com uma popula
De toda forma, como esperar ção que luta pelos seus interesses.
moralidade de uma instituição que Para tanto, eles apelam ao artigo
nunca viu maiores problemas em 142 da Constituição de 1988.
abrigar torturadores, estupradores,
Este artigo fora, desde o início,
ocultadores de cadáveres, opera uma aberração legislativa imposta
dores de terrorismo de Estado, en pelos próprios militares. Ele legali
tre tantas outras grandes ações zava golpes de Estado, da mesma
morais? As Forças Armadas brasi forma que o artigo 41 da República
leiras nunca tomaram distância de Weimar, que versava sobre o

estado de emergência, permitiu a
ascensão da estrutura institucional
do nazismo. Segundo o artigo, se
qualquer poder chamar as Forças
Armadas para garantirem a ordem,
se digamos o sr. Rodrigo Maia fizer
um apelo às Forças Armadas por
que há "caos" em demasia, o golpe
está legalizado. Ou seja, é verda
de, nossa Constituição tinha uma
bombarelógio no seu seio. Bomba
pronta a explodila, como agora se
percebe.
Contra essa marcha da insanida
de, há de se lembrar que, se che
gamos ao ponto no qual um
general na ativa pode expor aber
tamente que conspira contra o po
der civil, então cabe àqueles que
entendem não terem nascido para
serem subjugados pela tirania, que
não estão dispostos a abrir mão do
resto de liberdade que ainda têm
para se submeter a mais uma das
infindáveis juntas latinoamerica
nas, prepararemse para exercer
seu mais profundo direito: o direito
de resistência armada contra a tira
nia.
Que os liberais se lembrem de
John Locke e de seu "Segundo
Tratado sobre o Governo". Que os
protestantes se lembrem de Calvi
no e de sua "Instituição da Religião
Cristã". E que o resto se lembre
que a liberdade se defende de for
ma incondicional.

* (Fonte: Folha de S.Paulo, 22/09/2017). Também se encontra em http://www.ihu.unisinos.br/571961asforcasarmadasnaoagemcontraocaosmassaopartefundamentaldele
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Direitos Sociais

Mobilização online contra reajuste para idosos
Abaixoassinado, feito por aposentado, viraliza na web, e já tem quase 90 mil adesões.
m pouco mais de uma semana,
o aposentado Flávio Fonseca
conseguiu a adesão de cerca de
90 mil consumidores ao seu abai
xoassinado, que viralizou na inter
net, contra a possibilidade de
reajustes dos planos de saúde para
quem já passou dos 60 anos de
idade. Apesar de o número corres
ponder a cinco vezes a população
de Mendes, cidade no interior do
Estado do Rio, de cerca de 18 mil
habitantes, onde vive Fonseca, é
considerado ainda baixo por ele,
que se preocupa que, aproveitan
dose do momento complexo da
política e da falta de mobilização
popular, o Congresso promova um
retrocesso de direitos para os
usuários de planos de saúde.
– Pela importância do tema e o
volume de usuários de planos de
saúde, mais de 47 milhões de pes
soas, tínhamos que ter 150 mil a

E

300 mil assinaturas, pelo menos,
para poder fazer pressão para que
não passe essa mudança na lei –
diz Fonseca, de 68 anos, que se
queixa da pouca transparência dos
dados das operadoras. – Os idosos
pagam e muito bem pelos seus
planos de saúde. Em oito anos,
desde que fiz 60 anos, minha men
salidade foi reajustada em 259%,
sendo 40% na mudança de faixa.
Eles repetem que, após os 60, as
pessoas custam três vezes mais.
Quero ver os dados. Há 15 anos,
não passo por procedimento com
plexo, e no meu grupo de amigos,
todos na faixa dos 70 anos, muitos
ainda jogam pelada duas vezes por
semana.
Atualmente, o reajuste por faixa
etária é limitado aos 59 anos pelo
Estatuto do Idoso. O projeto de lei
apresentado na última semana, pe
lo deputado Rogério Marinho

(PSDBRN), propõe, no entanto, o
escalonamento do reajuste dessa
última faixa em cinco parcelas: a
primeira aos 59 e as demais a ca
da cinco anos (64, 69…). Segundo
dados das operadoras, o reajuste
médio aplicado na última faixa etá
ria fica em torno de 70%.
Fonseca não consegue ver bene
fício no parcelamento do reajuste e
diz que gostaria de ver auditados
os números divulgados pelas em
presas em relação ao uso de pro
cedimentos pelos consumidores e
sobre o impacto do envelhecimento
no custo do plano de saúde:
– A impressão que dá é que eles
vão jogando aleatoriamente vários
dados para nos convencer que es
tamos dando prejuízo.
Essa é a primeira vez que Fonse
ca faz um abaixoassinado na web.
Mas a sua mobilização por temas
relacionados aos direitos do consu

midor é permanente. Como usuário
de plano de saúde, já reclamou à
Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) e ao Ministério Públi
co
Federal
dos
reajustes
anuais,que considera abusivos.
– Apesar de nos últimos três anos
ter tido a mensalidade reajustada
em 19%, 18% e 23%, respectiva
mente, é tudo legal. Afinal, não há
limite de reajuste para coletivo. E o
pior é que não temos quem brigue
pela gente. Eu ainda posso pagar.
Quem não pode é expulso do pla
no, pois não tem negociação. O
brasileiro conhece muito pouco dos
seus direitos – diz o aposentado,
que, para conseguir a mobilização
em torno do seu abaixoassinado,
enviouo a mais de uma centena de
sindicatos e associações.
Fonte: O Globo, 22/10/2017.

Nota: Até o fechamento deste Conape Notícias, mais de 100 mil pessoas assinaram a petição. Fique atento, pois acompanharemos o tema, que será atualizado no portal conape.org.br

Sistema Petrobrás: negociações Acordo Coletivo de Trabalho 2017
Apresentamos a seguir os informes
das Federações de Petroleiros, no
âmbito da campanha do Acordo Co
letivo de Trabalho 2017/2019, do Sis
tema
Petrobrás.
Atualização:
09/10/17.
Petroleiros protestam contra a
tentativa da Petrobrás de retirar
direitos adquiridos

E

m meados de setembro deste
ano, os petroleiros deram início à
campanha por melhores condições
de trabalho para a categoria nas ne
gociações do Dissídio Coletivo de
Trabalho 2017/2019.

Base de petroleiros da FNP de
cide por rejeitar a proposta da
Petrobrás
Após realização de assembleias
em suas bases de petroleiros, os
cinco sindicatos filiados à Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP) deci

diram por rejeitar a proposta da Pe
trobrás, bem como implementar o
estado de greve.
A FNP condena a tentativa da em
presa em retirar direitos adquiridos
pelos trabalhadores, a "proposta re
baixada" (1,73% de reajuste salarial),
corte pela metade da remuneração
de horas extras, reajuste de 34% pa
ra a tabela de Grande Risco da AMS
(Assistência Multidisciplinar de Saú
de), fim do Benefício Farmácia, pri
vatização do Sistema Petrobrás,
entre outras medidas da empresa
criticadas pela FNP.
***
Em 15 de setembro, a FNP decla
rou: “Está claro que a Petrobrás pre
tende impor derrotas a categoria
petroleira. Só muita mobilização e
atuação unitária podem garantir a
manutenção dos atuais direitos, já
que a empresa deixou claro que pre
tende reduzir as atuais 183 cláusulas
para 114”.

cláusulas do ACT em vigor. A FUP

FUP garante que petroleiros acredita que a estatal quer pôr em
responderão com greve contra prática a polêmica Reforma Traba
a retirada de direitos
lhista (Lei 13.467/17) aprovada no
Em 6 de outubro, a FUP reuniu o
seu Conselho Deliberativo para de
bater sobre as negociações com a
Petrobrás, no âmbito do ACT 2017, e
decidiram pela realização de greve
com controle e parada de produção
a partir de 11 de novembro.
Esta decisão é uma resposta à em
presa por pretender retirar direitos
adquiridos, por meio de exclusão de

Congresso Nacional.
A categoria realizará diversas ativi
dades organizativas da greve.
A FUP se reuniu com a Petrobrás
em 5 de outubro, e na oportunidade
apresentou diversas reivindicações
aprovadas em assembleias da cate
goria e enfatizou que não aceita que
a empresa retire direitos dos traba
lhadores.

(Com informações da FNP e FUP. Foto: Agência Petrobrás de Notícias)

Setembro e Outubro | 2017

3

Curtas

Agência Petrobrás de Notícias

José Moutinho (jornalista)

A Petrobrás merece nosso respeito
No momento em que se comemora os 64 anos da Petrobrás, em meio a
um Brasil difícil e cheios de escândalos (e que envolvem a empresa), não
se pode deixar que se deprecie mais ainda esta petrolífera tão importante
para o país. Lideranças de petroleiros e de diversos setores da sociedade
brasileira estão se mostrando atentos e iniciando campanha contra a pri
vatização da grande empresa. Entre inúmeros feitos e prêmios internacio
nais, a Petrobrás descobriu o présal, significativa província que tem 200
quilômetros de largura e 800 quilômetros de extensão, abrangendo do
Espírito Santo até Santa Catarina. O Brasil está entre os maiores do
mundo por conta do présal. Então, há que se ter muito respeito e carinho
com esta província, com a Petrobrás e seu corpo técnico.

A importância do Conteúdo Local

Origem da exploração do petróleo

A Aepet (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) tem se empenha
do há anos na defesa da política de Conteúdo Local, que permite que a
Petrobrás prestigie a indústria nacional nas atividades exploratórias e de
desenvolvimento de petróleo e gás. A Aepet noticiou que o seu integran
te, em Porto Alegre (RS), Raul Bergmann, proferiu palestra sobre o tema,
a convite da Frente Parlamentar em Defesa do Polo Naval, da Assem
bleia Legislativa gaúcha. Bergmann enfatizou que o présal é "um ma
nancial de oportunidades", sendo importante uma política de Conteúdo
Local para multiplicar mais ainda o potencial do présal em prol da socie
dade brasileira. Citou o exemplo da Noruega, que soube aproveitar bem
(de forma soberana) seu petróleo. De segundo país mais pobre da Euro
pa, na década de 1970, a Noruega nos últimos cinco anos é o país que
tem o melhor IDH do mundo. E tem um fundo soberano de US$ 900 bi
lhões para manter seu povo, com vistas à finitude do petróleo.

O primeiro poço de petróleo semelhante aos que existem hoje foi perfu
rado na Pensilvânia, Estados Unidos, em 1859. Edwin Drake desenvol
veu uma forma para extrair o óleo do solo, se tornando o primeiro
produtor da história. Apesar de a perfuração do Coronel Drake ser relati
vamente recente, existem registros do uso da substância há seis mil
anos. Naquela época, o petróleo já era utilizado para produzir asfalto, fi
xar pisos e tijolos e também para aquecimento, quando era encontrado
na forma de betume. Existem registros de uso do petróleo nos Jardins
Suspensos da Babilônia e como arma de guerra pelos bizantinos. Na
China, pequenos poços eram perfurados para a extração de petróleo
que, quando queimado, evaporava a salmoura e produzia o sal.

FRASES
Bens estratégicos
Vemos em curso o polêmico programa de vendas de ativos pela atual
direção da Petrobrás, falas de sua privatização (muitos acham que já es
tá em curso, aos pedaços), privatização da Eletrobrás, BNDES, Caixa
Econômicas, Correios, entre outros. Um clima que nos remete ao início
do neoliberalismo, na década de 1990. Mas as estatais, no obstante tudo
isto e os escândalos revelados pela Lava Jato, apresentaram bom de
sempenho no primeiro semestre, com lucro líquido de R$ 17 bilhões.
Mas não fica por aí. Os neoliberais, nos diversos meios de comunicação,
tentam mostrar que tal desempenho é em função do enxugamento das
estruturais estatais – programas de demissão voluntária, vendas de ati
vos, entre tantas outras medidas. Aí mora o perigo. Pois não se pode
perder de vista o caráter estratégico de uma Petrobrás, Eletrobrás, entre
outras, para o desenvolvimento do Brasil no longo prazo. Por isto, é im
portante que essas empresas continuem sob controle estatal, em mais
de 50%, pelo menos. Com base nos dados da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), o governo Temer segue com a redução de empresas estatais. Em
2016, eram 154, hoje são 150. A meta é privatizar um terço.

Joesley chama autor do impeachment para defender delação
“A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saud enviou para o ministro Ed
son Fachin, do Supremo, pareceres assinados pelos juristas Miguel Rea
le Junior, Geraldo Prado e Lenio Streck para defender a manutenção do
acordo de delação premiada dos dois executivos da JBS. Eles sustentam
que os motivos elencados por Rodrigo Janot para rescindir os acordos
não param de pé. Sobre Marcelo Miller, acusado de ter sido cooptado pe
la dupla, dizem que não há crime. A tese é que o exprocurador não atu
ou no processo no período em que esteve com Joesley”  Coluna do
Estadão – O Estado de S. Paulo, 15102017.

Currículo
“Exministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, o jurista
Miguel Reale é um dos autores do pedido de impeachment da expresidente
Dilma Rousseff. Prado é exdesembargador e Streck, exprocurador”  Colu
na do Estadão – O Estado de S. Paulo, 15102017.

Vida real
Arábia SauditaChina
Uma aliada histórica dos Estados Unidos, a Arábia Saudita surpreende e
desfere um duro ataque ao dólar e pode vender barril de petróleo em Yuan,
moeda chinesa. O economista Tulio Ribeiro afirmou que o preço do petróleo
negociado em Yuan está prestes a ocorrer. Isto é surpreendente na geopolí
tica internacional. O economista destacou que este novo paradigma diminui
rá a demanda por dólar entre 600 a 800 bilhões por ano, o que valoriza mais
a moeda chinesa e uma inflexão no dólar estadunidense. Notícias como es
ta nos ajuda a entender os movimentos bélicos na península asiática por
parte dos EUA.

"Um précandidato a presidente fez pesquisas qualitativas em três capi
tais para entender o humor do eleitor. Resultado: é quase unânime a con
cordância com a frase 'todo político é ladrão'. A maioria não votaria em
2018 se tivesse essa opção".  Coluna do Estadão – O Estado de S. Paulo, 15
102017. E' um fato perturbador, mas real.

Plus
Partidos que sonham em lançar Luciano Huck para o Planalto em 2018
consideram que ele herdará boa parte dos votos do expresidente Lula ca
so a Justiça impeça o petista de concorrer.  Coluna do Estadão – O Estado de
S. Paulo, 15102017.

(Diário do Nordeste, Instituto Humanitas Unisinos, brasil247.com)
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Márcia da Silva Guimarães (diretora da Conape)

Nara: o pássaro e o leão (III)
Como conclusão desta série de extratos do artigo do historiador Augusto Buonicore, concluímos com um pouco sobre a prestigiosa
cantora Nara Leão nos festivais de Música Popular Brasileira (MPB).

Nara e os festivais
auge do prestígio de Nara ainda
O
estaria por vir. Em 1966 foi con
vidada para defender a música “A
Banda” de Chico Buarque de Holan
da no II Festival da Música Popular
da TV Record. Curiosamente, sem
planejar, ele concorreria com “Dispa
rada” de Vandré e Téo de Barros.
Um dos melhores exemplares da
música engajada. “A Banda” venceu,
mas por exigência de Chico, o prê
mio foi dividido.
A marchinha foi um fenômeno musi
cal. Chico e Nara foram, subitamen
te, lançados ao estrelato. As
solicitações de shows multiplicavam
e eles não podiam mais sair nas ru
as. Era um verdadeiro tormento para
a introvertida Nara. A TV Record
chegou a criar um programa especi
al: “Pra ver a banda passar”. A dupla
de apresentadores foi chamada joco
samente de “desanimadores de audi
tório”
por
sua
timidez
e
constrangimento diante das câmeras.
Para alívio dos dois, o programa teve
curta duração. Em 1967 interpretaria,
ao lado de Sidney Miller, a bela can
ção “A estrada e o violeiro”.
(...)
Quando do assassinato do estu
dante Edson Luís, em março de
1968, ela escreveu um longo texto de
protesto intitulado “E' preciso não
cantar”: “Um estudante de 16 anos
morreu porque queria instalações sa
nitárias e comida para melhor cum
prir sua função de estudante. (...)
Fizemos uma greve de teatro contra
a censura. E voltamos a cantar. Mas
é impossível cantar, sabendo que os
estudantes estão sendo assassina
dos nas ruas (...) Por isso, é preciso
não cantar. Participou, ao lado de ou

tros artistas, da Passeata dos 100
mil.
A decretação do AI5, em dezembro
de 1968, iria eliminar o pouco espaço
que ainda havia para expressão polí
ticocultural. Iniciavase o período
mais sombrio da ditadura. Prisões,
torturas e exílio se multiplicavam. Em
agosto de 1969, ela declarou ao Pas
quim: “No Brasil, no momento, não
há condições de trabalho, não há es
tímulo, não dá vontade de cantar.
Acho que se não houver liberdade de
criação, vai acabar tudo”. Chico Bu
arque, no exílio, disse a Cacá Die
gues que “Nara era um dos nomes
mais citados pelos militares durante
vários interrogatórios a que era sub
metido”. As ameaças sobre o casal
aumentaram e ele teve que seguir o
triste caminho do exílio.
Na Europa, saudosa do Brasil, ela
fez as pazes com a Bossa Nova e,
pela primeira vez, gravou um disco
somente com músicas de seus ex
companheiros. Nascia assim o LP
“Dez anos depois”. Esse seria um re
encontro definitivo com suas origens
musicais. Em 1971, voltou ao Brasil.
(...)
Como alternativa ao fechamento
dos espaços para divulgação da cul
tura nacional e popular foi criado o
Circuito Universitário. Os artistas
passariam a se apresentar em uni
versidades de todo o país. Nara, Chi
co, Toquinho, Vinícius, Milton
Nascimento, Paulinho da Viola, MPB
4, Sérgio Ricardo, Paulo César Pi
nheiro, Paulinho Tapajós entre outros
entrariam nessa aventura cultural. As
condições, muitas vezes, eram pre
cárias, mas isso era amplamente
compensado pelo calor das plateias
estudantis. Se apresentar e assistir
esses shows eram formas de partici

par da resistência democrática na
queles anos de chumbo.
Uma tragédia se imporia na vida da
artista. Em 1979 Nara desmaiou e foi
levada ao hospital. Constatouse que
tinha um tumor no cérebro numa
área de difícil acesso. A partir daí ini
ciouse uma luta titânica da vida con
tra a morte. Uma luta desigual que
ela conseguiu muitas vezes vencer.
Apesar da doença, continuou sua
atividade política a favor da democra
tização do país. Envolveuse na
campanha dos candidatos da oposi
ção em 1982. Assinou manifesto
contra as prisões e desaparecimen

A campanha "Outubro Rosa 2017" visa incentivar a prevenção do câncer de mama
Com diversas iniciativas no Con
gresso Nacional, começou em 3 de
outubro a campanha "Outubro Rosa
2017", que tem por objetivo conscien
tizar a população sobre a necessida
de de promover exames preventivos
ao câncer de mama. A partir do Par
lamento, a campanha quer atingir,
também, empresas e instituições di
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versas para alertar, em especial, às
mulheres sobre a doença.
O Ministério da Saúde dá conta de
que o câncer de mama, no Brasil e no
mundo, atinge cerca de 25% das mu
lheres com novos casos por ano. Esta
doença é a segunda causa de morte
nos países desenvolvidos, o primeiro
é o de pulmão. O Instituto Nacional do

tos de presos políticos na Argentina.
Participou ativamente da Campanha
das Diretas em 1984. Até o fim defen
deu as causas mais sentidas do nos
so povo.
As perdas de memória eram mais
constantes. Shows tiveram que ser
interrompidos e cancelados. Ela luta
va minuto a minuto contra a doença.
Nos dez últimos anos de sua vida tra
balhou incansavelmente e produziu
quase uma dezena de discos. Nara
morreu em 7 de junho de 1989. Mas,
o seu canto de ave pequena e o seu
rugido de leão continuam ecoando
através das obras que nos legou.
Jornal do Senado

Câncer (Inca) informou que ocorrem
60 mil novos casos desta doença a
cada ano, dos quais 15 mil levam as
mulheres ao óbito.
Recomendase, fortemente, que a
mulheres façam o diagnóstico do cân
cer, que é por meio da biópsia. Foi
destacado também a importância do
autoconhecimento.
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Giro pelo mundo
Sanções Trump (I)
A administração Donald Trump (EUA) conti
nua a causar preocupações ao aumentar ain
da mais a temperatura num mundo tão
conturbado, como numa "Terceira Guerra"
não declarada. Agora o presidente estaduni
dense provoca Teerã com aumento de san
ções, que objetiva debilitar o comércio de
petróleo do Irã com a Europa. No entanto,
analistas da Reuters Global Commodities
Summit acreditam que esta medida não alte
rará os negócios de Teerã. Trump não quer
mais certificar o cumprimento do acordo nu
clear com o Irã, como foi noticiado em 13 de
outubro. Situação similar adotaram os EUA
no início da década, mas a União Europeia
não acompanhou os estadunidenses e conti
nuou a comercializar com Irã, até 2012.

Sanções Trump (II)
As sanções dos EUA ao Irã, aliadas às
ocorrências no Iraque, impulsionaram os
preços do petróleo. Em 13 de outubro, o
preço do Brent subiu US$ 1,22 (2,17%), e fi
cou a US$ 54,47 por barril. O preço do pe
tróleo nos EUA avançou um dólar (1,98%),
e esteve a US$ 51,6 por barril. As importa
ções chinesas de petróleo alcançara 9 mi
lhões de barris por dia (bpd) em setembro.
Na segunda quinzena de outubro, dezenas
de milhares de combatentes iraquianos fo
ram para Kirkuk (Iraque), importante produ
tora de petróleo, para lutar contra possíveis
ameaças ao regime de Bagdá. Os três
campos petrolíferos de Kirkuk fornecem
250.000 barris por dia.

Produção de petróleo parada
Após a passagem do furação Nate, não bas
tando os outros (Irma e Maria) que castiga
ram os EUA, a produção de petróleo deste
país está parada no Golfo do Médico. E' o
que informou, em 13 de outubro, o gabinete
de Segurança e Fiscalização Ambiental
(BSEE, da sigla em inglês) estadunidense.
Ou seja, 220 mil barris por dia estão deixando
de ser produzidos. Em torno de 7% da produ
ção de gás natural, na região, também estão
paralisadas.

(Com informações: DCI, Extra, Reuters)

Meio Ambiente

O governo escocês bane a tecnologia
“fracking” em decisão histórica
Mark Runnacles/Getty Images

Dos mais de 60 mil escoceses consultados pelo gover
no, 99% repudiaram a tecnologia de fratura. Ambienta
listas comemoraram e empresários criticaram.
s jornais britânicos noticiaram, a 3 de outu
O
bro, uma histórica decisão do governo Esco
cês em banir do país a produção de gás pela
polêmica tecnologia fracking  técnica que provo
ca explosões no subsolo e pode contaminar a
água potável e terrenos, com graves riscos à
saúde dos seres vivos e do meio ambiente.
O ministro da Energia, Paul Wheelhouse, to
mou a decisão após um longo período de con
sulta popular. A esmagadora maioria das
pessoas ouvidas repudiou a técnica de extração
de gás pelas explosões fracking.
O ministro disse que uma proibição imediata
seria promulgada para estender a moratória atu
al "indefinidamente", eliminando a necessidade
de legislação. Disse, ainda: "Deixeme ser claro
que a ação é suficiente para proibir efetivamente
o desenvolvimento da extração de petróleo e gás
não convencional na Escócia". E enfatizou: "A
decisão que eu estou anunciando hoje significa
que fracking não pode, e não ocorrerá na Escó
cia".
O ministro informou que os resultados da con
sulta pública deram conta de que mais de 60 mil
pessoas responderam, das quais 99% se opuse
ram à tecnologia de fratura do subsolo escocês.
Ou seja, a maioria repudiou a polêmica extração
de petróleo e gás.
Os escoceses que se opuseram manifestaram
preocupação com o impacto na saúde e no meio
ambiente. Por seu turno, os defensores da tec
nologia se concentraram nos benefícios econô
micos e a regulamentação poderia mitigar os
efeitos adversos.
Um pouco do debate
A tecnologia envolve a injeção de água a alta
pressão em formações de xisto (camada de ro
cha sedimentar), fratura na área e permite que o
gás natural flua.
O governo escocês buscará o amparo legal pa
ra a proibição, estendendo a moratória em vigor
desde janeiro de 2015, durante um debate parla
mentar e voto após recesso.
O conservador Dean Lockhart, Membro do Par
lamento Escocês (MSP, da sigla em inglês), dis
se que a decisão significava que a economia do
país foi "deixada para trás", e que os relatórios
mostraram que o fracking poderia trazer até 4,6
bilhões de Libras e milhares de empregos. Subli
nhou, ainda, que a decisão fará com que a Escó
cia dependa de mão de obra estrangeira.
A portavoz do Meio Ambiente do Trabalho,
Claudia Beamish, bem como o MSP verde Mark
Ruskell, pediram ao governo que se comprometa
em legalizar por completo a proibição. A parla
mentar Beamish completou que a proposta não
foi "suficientemente longe".

Os democratas liberais comemoraram a deci
são do governo, mas criticaram o tempo neces
sário para chegar a uma decisão.
Entidades de ambientalistas saudaram a proibi
ção, enquanto setores da indústria disseram que
a Escócia perderia um impulso econômico e mi
lhares de empregos.
Segundo o jornal Independent, a presidente da
campanha “Amigos da Terra”, na Escócia, Mary
Church, disse: "Esta é uma grande vitória para o
movimento antifracking, particularmente para
aqueles que estão na linha de frente desta in
dústria suja aqui na Escócia, que trabalharam
para a proibição nos últimos seis anos".
Ela disse que a decisão "evitaria impactos po
tencialmente devastadores para a saúde das
pessoas, o clima e nosso ambiente natural".
O diretor interino da WWF escocesa, Sam
Gardner, acrescentou: "E' uma excelente notícia
que o governo escocês tenha ouvido milhares de
pessoas, ativistas e políticos em todo o país que
pediram uma proibição permanente para frac
king". Disse, ainda, que os cientistas que lidam
com o clima são claros em recomendar que a
grande maioria das reservas de combustíveis
fósseis precisa ficar no subsolo.
Tom Pickering, diretor de operações da Ineos
Shale, que processa o gás de xisto do exterior
para a Grangemouth na Escócia, disse que o
país perderá benefícios econômicos e 3.100 em
pregos.
O jornal The Guardian noticiou que embora a
Escócia necessite de gás natural para o aqueci
mento e suas indústrias químicas, os economis
tas da KPMG estimaram que permitir a extração
não convencional de carvão e gás só aumentaria
o PIB da Escócia em cerca de 0,1%, mas causa
ria a ruína ambiental em áreas onde ocorreu.
Ativistas do meio ambiente na Inglaterra disse
ram que a decisão do governo escocês, que re
flete uma proibição semelhante no País de
Gales, deixou os ministros londrinos bastante
isolados, pois continuaram a apoiar o fracking na
Inglaterra.
Uma interessante decisão que, também, deve
ser bem analisada aqui nas Américas, onde esta
tecnologia tem sido adotada, em especial nos
Estados Unidos. No Brasil, recentemente, falou
se nisto, e contou com o repúdio de lideranças
de petroleiros e especialistas.
(José Moutinho/Blasting News)
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Política

CPI da Previdência
apresentará relatório final
em novembro
A CPI realizou 31 audiências públicas, con
cluiu seus trabalhos e apresentará em 6 de
novembro seu relatório final.

E

m julho, a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Previdência,
no Senado Federal, emitiu o seu rela
tório do semestre, no qual apontou
que a Previdência Social não é defici
tária, mas superavitária. Cerca de R$
25 bilhões (ao ano) são arrecadados
pelo empresariado junto aos seus tra
balhadores. No entanto, esse montan
te foi desviado da Previdência. Foi
apontado, também, que os bancos
têm uma dívida acumulada de R$ 500
bilhões.
No primeiro semestre, a CPI realizou
24 audiências e ouviu 114 lideranças
de diversos setores públicos e priva
dos, das quais foram tiradas conclu
sões de que o Governo Federal deve
repassar à Previdência os milhões de
recursos dela desvinculados para ou
tros fins.
Conforme noticiado, a 21 de março,
o Senado aprovou a instalação da CPI
da Previdência a fim de apurar os des
vios de verbas, fraudes, sonegações,
desvinculações, entre outros eventos
nocivos à Previdência Social, tão acu
sada pelos defensores da Reforma da
Previdência de ser deficitária.
Em 21 de setembro, a CPI, em se
gunda fase, realizou sua última reu
nião, a 31ª, quando acolheu
contribuições de instituições públicas

federais do Poder Executivo, Judiciário
e do Ministério Público Federal (MPF).
Estas mostraram detalhadamente co
mo ocorrem as sonegações à Previ
dência Social em diversos âmbitos.
Há distribuição disfarçada de lucros,
subfaturamento, empresas fantasmas,
créditos indevidos, trabalho informal
(sem registro na Carteira de Trabalho),
ocultação de hora extra, prêmios e co
missões, entre tantas outras práticas
lesivas à Previdência.
Uma das conclusões desta 31ª reu
nião é que o poder público precisa, ur
gentemente, concentrar esforços no
combate à sonegação por meio do
aprimoramento (modernização) dos
instrumentos de fiscalização, bem co
mo a legislação visando coibir a impu
nidade tributária.
Segundo o delegado da Polícia Fe
deral (PF), Paulo Teles de Castro Do
mingues, ao se priorizar tal combate
aos fraudadores da Previdência, a ar
recadação será mais ainda positiva,
podendo dobrar e até triplicar seu
montante.
Segundo o presidente da Associação
dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe),
Roberto Veloso, em sua nota técnica,
disse que argumento de déficit "é um
argumento frágil diante do que a Pre
vidência tem por arrecadar".

Não há déficit, há fraudes
Segundo o presidente da CPI, Paulo
Paim, cerca R$ 956 bilhões podem re
tornar aos cofres da Previdência, uma

vez realizadas as cobranças junto aos
devedores. Ao se combater também a
apropriação indébita, os recursos da
Previdência superarão R$ 30 bilhões
ao ano.
Segundo o Tribunal de Contas da
União (TCU), cerca de R$ 56 bilhões
ao ano são fraudados da Previdência
Social. Por seu turno, a CPI da Previ
dência deu conta de que cerca de R$
115 bilhões/ano são fraudados.
O expresidente da Associação Naci
onal dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (Anfip), Vilson Antonio Rome
ro, disse que os governos brasileiros,
de 1966 a 1999, desviaram R$ 400 bi
lhões da Previdência Social para ou
tros fins, como diversas obras
públicas. Esse valor foi apresentado
pelo Banco Nacional do Desenvolvi
mento (BNDES).
A Federação Nacional dos Delega
dos da Polícia Federal informou à CPI
que cerca de R$ 143 bilhões/ano da
Previdência são fraudados via mani
pulação de informações em diversas
instâncias.

Para o secretário da Previdência So
cial, Marcelo Caetano, em sua apre
sentação à CPI em 17 de setembro, a
relação despesas/receitas previden
ciárias, desde 1995, mostra que as
despesas superam as receitas. Ele
mostrou que a Previdência apresen
tou, em 2016, um déficit de R$ 151,9
bilhões.
A CPI mostrou que tal déficit se re
solve na medida em que fontes de fi
nanciamento da Previdência não vá
para outros fins – por intermédio da
Desvinculação das Receitas da União
(DRU) –, como a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), o PIS/
Pasep, a Contribuição para o Financi
amento da Seguridade Social (Cofins),
entre outros recursos federais. Além
disto, há dívidas e sonegações.
Há muito mais informações por vir.
Acompanhemos a CPI, bem como an
siosamente aguardemos pelo relatório
final em 6 de novembro, que poderá
ser a pá de cal na Reforma da Previ
dência do governo Temer, muito fragili
zado pelos escândalos de corrupção.
(José Moutinho/Blasting News)

Saiba quem tem direito a saque antecipado do PIS/Pasep e veja calendário
saque dos recursos das contas do PIS/Pasep trará uma diferença em relação ao saque das contas inativas
O
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desta vez, os beneficiários correntistas do Banco do
Brasil ou da Caixa Econômica receberão o dinheiro automaticamente nas contas.

Calendário dos saques
O governo anunciou nesta quintafeira (28) o calendário de saque de recursos das contas do PIS/Pasep, que
foi antecipado para beneficiar os cotistas idosos. As retiradas começam no dia 19 de outubro para os cotistas
com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro, serão disponibilizados os recursos para os aposentados.
Em dezembro, a partir do dia 14, o saque será liberado para mulheres a partir de 62 anos e os homens de 65
anos, ou mais. Antes, o saque poderia ser feito apenas pelos que já tivessem completado 70 anos.

Bancos
Os cotistas que preenchem os requisitos para receber os recursos e são clientes do Banco do Brasil, seja com
conta corrente ou poupança, vão receber o valor antecipado em suas contas. O crédito será feito automatica
mente dois dias antes da abertura do calendário de pagamento estabelecido (Com Agência Brasil, 28/9/17)
Confira mais informações em conape.org.br
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Direitos sociais

Saúde

Aula ensina a idosos como evitar quedas
Dia Internacional dos Idosos
Parabéns aos idosos pelo 1º de outubro 
Dia Internacional da Terceira Idade. Esta da
ta foi criada pela Organização das Nações
Unidas (ONU), em 2006. E' uma oportunida
de de aumentar a consciência sobre os cui
dados com a saúde, integração social.
Idosos são pessoas com mais de 60 anos
em países em desenvolvimento. Segundo o
IBGE, o Brasil vai se tornar um país de ido
sos em 2030. Os idosos merecem mais res
peito e inclusão, pois são pessoas dotadas
de experiência profissional, cultural, emocio
nal, o que possibilita em muito a passar co
nhecimentos e contribuir para solução de
inúmeros problemas no âmbito profissional,
familiar e social. Estejamos cientes dos di
reitos dos idosos e estudemos o Estatuto do
Idoso. No conape.org.br este documento es
tá disponível.

Heroína de Janaúba
Emocionou muito o país, em outubro, a co
rajosa professora mineira, Heley de Abreu,
43 anos, da escola Gente Inocente, localiza
da em Janaúba, 560 km de Belo Horizonte
(MG). Ela doou sua vida para salvar seus
alunos (de até 5 anos) de um incêndio crimi
noso provocado por Damião, um exvigia da
escola. Foram 11 vítimas, contando com a
professora Heley. A tragédia poderia ter sido
maior, não fosse brava ação da heroína de
Janaúba. A modesta escola, do interior mi
neiro, tem 81 alunos. Vale muitíssimo tomar
conhecimento sobre esta história dura, mas
muito pedagógica para todos nós. Precisa
mos saber que país estamos deixando para
os nossos filhos. Onde está o amor? Damião
é um "monstro" feito por nós? Heley é um ex
emplo de amor, fé e dedicação às crianças,
futuro do nosso país. E o Brasil, o que tem
feito pelos nossos professores?

P

ara a saúde de idosos, mesmo um leve tombo
pode ser um perigo. E os acidentes muitas ve
zes acontecem dentro de casa, podendo gerar inú
meras fraturas e complicações para pessoas da
terceira idade. Por conta disso, o centro de saúde
Revigore oferece aulas de prevenção de quedas
para pessoas acima dos 70 anos.
— Desenvolvemos um trabalho voltado para
conscientização da postura. No começo, os exercí
cios focam na mobilidade e na flexibilidade do cor
po. Depois, fazemos atividades de agachamento,
de subir e descer degraus, de deslocamentos late
rais — conta o fisioterapeuta que ministra as aulas,
Leonardo Dantas.
Situações que costumam provocar quedas dos
idosos são reproduzidas, para ajudar o aluno a se
equilibrar quando estiver em ocasiões semelhantes.
Segundo Leonardo, este tipo de treinamento au
menta a autoconfiança:
— Os idosos adquirem mais facilidade para subir

uma escada, pegar um objeto no chão e fazer ativi
dades cotidianas.
A atividade física em grupo também traz benefíci
os psicológicos, afirma a psicóloga Maria Lívia Ro
riz Aguiar.
— Os idosos entram em contato com outras pes
soas que vivenciam questões semelhantes às de
les. Assim, têm a oportunidade de construir novas
amizades.
Fonte: Extra/Evelin Azevedo, 18/9/17.

Falecimento: orientações sobre
direitos e procedimentos

N

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

(Com Internet e Estado de S.Paulo)
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Orientações jurídicas
Na próxima edição do Conape Notícias serão publicadas orientações jurídicas.

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

Confira no conape.org.br vídeo sobre o saque do PIS/Pasape

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.
Homero Pereira Bahia (21/8/1935 – † 2/9/2017), que trabalhou na
Refinaria Duque De Caxias (Reduc).
Jorge Pinto Barbosa (12/2/1927 – †13/9/2017), que esteve lotado
no Conjunto Petroquímico Presidente Vargas (Fabor), em Duque
De Caxias (RJ).

Setembro e Outubro | 2017
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Cuidese bem

Cientistas identificam os caminhos do Mal de Alzheimer
Estudo revela sequência de eventos que leva à morte de neurônios na doença

N

os últimos anos, cientistas identi
ficaram diversos sinais do de
senvolvimento do mal de Alzheimer,
como o aumento de placas de uma
proteína defeituosa, chamada amiloi
de beta, no cérebro, o surgimento de
acúmulos de versões anormais de
outra proteína, batizada tau, dentro
dos próprios neurônios e a presença
de “enxames” de células do sistema
imunológico ativadas no órgão. Mas
como estes processos estão ligados,
o que os desencadeia e como eles
levam ao mau funcionamento e à
morte dos neurônios que caracteri
zam a doença ainda é em grande
parte um mistério. Agora, no entanto,
pesquisadores da Universidade da
Carolina do Norte, nos EUA, revela
ram uma sequência de eventos que
pode ajudar a explicar como o cére
bro de uma pessoa com Alzheimer fi
ca doente, abrindo caminho para a
criação de novas terapias que pos
sam interromper este nefasto “efeito
dominó”.
No estudo, publicado ontem no pe
riódico científico “Cell Reports”, os ci
entistas primeiro expuseram células
do sistema imunológico  chamadas
macrófagos e micróglias  em um es
tado inflamatório, ou ativo, normal
mente encontradas nos cérebros de
pacientes de Alzheimer a pequenos
agregados de amiloide beta defeituo
sa, ou oligômeros. Diante disso, as

células de defesa do organismo pro
duziram e liberaram substâncias co
nhecidas como citocinas, que
regulam a resposta inflamatória.
Então, os pesquisadores colheram
o meio onde estas células de defesa
estavam sendo criadas e foram ex
postas às placas de amiloide beta,
cheio dos também chamados “fato
res neuroinflamatórios”, e o acres
centaram a culturas de neurônios
corticais, isto é, como os do córtex
cerebral. Com isso, estas células do
sistema nervoso logo começaram a
desenvolver agregados de proteína
tau anormais em estruturas pareci
das com as contas de um colar ao
longo de suas terminações, dendritos
e axônios, também comumente vis
tos nos cérebros de vítimas do
Alzheimer e considerados sinais pre
coces da perda de neurônios nestes
pacientes, embora ainda não se sai
ba muito bem como este processo
provoca a morte celular.
"O que é animador é que consegui
mos observar a tau, uma das princi
pais
proteínas
envolvidas
no
Alzheimer, dentro destas estruturas
como contas", diz Todd Cohen, pro
fessor de neurologia da Universidade
da Carolina do Norte e líder da pes
quisa. "Acreditamos que, se evitar
mos que estas estruturas se formem,
as pessoas ficarão com neurônios
mais saudáveis que são mais resis

tentes ao Alzheimer."

atualmente em desenvolvimento pela
indústria farmacêutica estão tendo

Inibidores de ação de proteínas resultados promissores em testes ini
são esperança
ciais, já que sua função seria justa
Mas os cientistas não pararam o
estudo apenas na determinação des
ta sequência de eventos. Usando
equipamentos de espectrometria de
massa, eles identificaram os fatores
neuroinflamatórios que desencadea
ram a formação das “contas” de tau:
as também proteínas chamadas
MMP9 e HDAC6. A primeira provoca
um influxo de cálcio que inunda os
neurônios, enquanto a segunda con
centra a tau nas “contas”. Estas des
cobertas podem ajudar a explicar
porquê inibidores da ação da HDAC6

mente detectar proteínas defeituosas
no meio intracelular e transportálas
para descarte, que por alguma razão
ainda também desconhecida não
acontece nas células afetadas pelo
Alzheimer.
"Acreditamos que nossos achados
podem ajudar a guiar o desenvolvi
mento de outros inibidores que afe
tem esta sequência de eventos,
particularmente aqueles que têm im
pacto nos processos cognitivos", ava
lia Cohen.
Fonte: O Globo  30/08/2017.

Jogo eletrônico ajudar a "fugir" do Alzheimer
No jogo Sea Quest Hero, a pessoa enfrenta labirintos, onde tenta evitar tiros e foge de monstros marinhos. Por
meio dessa dinâmica virtual, cientistas estudam o Alzheimer. Pois o software estimula o cérebro com uma série de
tarefas que exigem capacidade de memorização e de orientação, ao mesmo tempo, recolhe dados sobre os primei
ros indícios da doença, entre eles, a perda do sentido de orientação. O jogo, que é gratuito e pode ser baixado pela
Internet (PC ou smartphones), foi desenvolvido pela Deutsche Telekom, a organização beneficente britânica Alzhei
mer's Research UK e por investigadores do University College London e da Universidade de East Anglia.

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.

Sofrimento

Setembro
04/09  Jandival Lira Gabriel
06/09  Amaury Paiva Sabino
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
13/09  Maria das dores Betini
14/09 – Jurema Mamede de Oliveira
17/09  Joseilson D’Albuquerque Silveira
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
22/09 – Maria dos Anjos de Assis Monteiro
22/09 – Maria Auxiliadora Zuazo Salles Moniz
24/09  Almir Machado de Souza
24/09 – Maria Helena Correa
27/09  Zuleide de Mello Bentes
28/09  Sady Antonio Fachinello
30/09  Raimundo Andrade Simões
30/09 – Gisela Suckow Lima de Oliveira

Outubro
01/10 – Elvira de Souza Ribeiro
01/10 – Joaquim Vieira Dias
02/10 – Claudia Resende Costa
04/10 – Francisco Rinaldo Moreira
04/10 – Maria Augusta Fernandes Silva
05/10 – Helio Erveton Avelar
09/10 – Manoel de Oliveira Pinto
11/10 – Francisco Ariosto Holanda
15/10 – Ayrio Semeraro
18/10 – Antônio Carlos de Souza
18/10 – Marise Helena de Carvalho Padilha

20/10 – Rivaldo Gonçalves Otero
23/10 – Palmyra da Silva Gil
24/10 – Maria Jose da Silva Rodriguez
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 – Lucia Coelho de Queiroz

São 21h30, olho para o telefone,
não toca,
Certamente não me esqueces, me
descartas?
Que beleza, se assim for, ninguém
me troca,
O tempo me mostrará o processo
de minhas cartas.
Do amor queria distância, me
encontraste,
Descrente, incrédulo, até me
animastes,
Que fiz da prudência, nada, permiti
te insinuasses,
Que tolice minha, sofrer outra vez
esta atrocidade.
Outras paixões, não no meu
coração, mereces melhor,
Mais tristeza, riqueza, mais talento,
até liberdade.
Nada sei de mim, nem de vocês,
todos os versos de cor
Voume embora, jogo fora a
fantasia, no ralo, da cidade.
(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,

Setembro e Outubro | 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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Sudoku
sol.eti.br
Acesso: 8/8/2017.

Para resolver o jogo complete cada grupo de nove quadrados preenchendo os espaços vazios
com os nove números diferentes (já inseridos no esquema), de modo que eles não se repitam na
mesma linha, nem na mesma coluna, nem em cada grupo de nove quadrados.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.

Expediente
Associação Nacional dos Anistiados da Petrobrás | Desde 1979, em defesa dos petroleiros anistiados
Presidente: Abelardo Rosa Santos
1º VicePresidente: Antonio Carlos Klaes Fontes | 2º VicePresidente: Wilson Souza de Carvalho | 3º VicePresidente: Ina Soares Lutterbach
Diretores: Idinéa Nicacio da Silva | Márcia da Silva Guimarães | Newton de Almeida Menezes
Suplentes: Antonio Luiz Olivieri Pereira | Marly Gomes de Andrade | Xerxes Affonso Campos
ConselhoFiscal: Aquiles Ferrari | Carlos Olimpio de Almeida Alves | Francisco Silva Canavarro (in memorian)
Suplentes: Luiz Carlos Natal | Francisco Soriano de Souza Nunes
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Redação, edição e diagramação: José Carlos Moutinho (jornalista | Mtb 24460 RJ).
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