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Petrobras assina contratos de patrocínio social

A Petrobras promoveu, no dia 
29 de abril, uma cerimônia de assi-
natura dos contratos de patrocínio 
a projetos sociais no estado do Rio 
de Janeiro. O evento foi realizado no 
Centro de Integração do Comperj, 
em São Gonçalo, e contou com a 
presença de representantes de vinte 
e uma instituições do Estado do Rio 
de Janeiro cujos projetos foram se-
lecionados no edital Integração Pe-
trobras Comunidades (IPC) de 2013, 
além do Poder Público local e da  
Petrobras. O IPC é uma seleção 
pública voltada exclusivamen-
te para projetos desenvolvidos 
em comunidades localizadas no  

entorno de unidades da Petrobras.
O gerente geral do Comperj, Val-

ter Shimura, ressaltou no evento  
que o Comperj, por meio de par-
cerias, já qualificou mais de 15 mil 
pessoas; que a Petrobras já reali-
za diversas ações de responsabili-
dade social na região; e que o IPC 
reforça a parceria da companhia 
com a sociedade civil organizada 
local. As linhas de atuação dos pro-
jetos selecionados são: geração de 
emprego e renda, educação para 
qualificação profissional e garantia 
dos direitos da criança e do ado-
lescente. A seleção pública do IPC 
integra o Programa Petrobras So-

cioambiental, que  atua em temas  
relevantes para a Petrobras e para 
o país, articulando iniciativas que 
contribuem para criar soluções e 
oferecer alternativas com potencial 
transformador e em sinergia com 
políticas públicas .

Projetos de oito cidades no en-
torno do Comperj foram escolhidos 
visando proporcionar alternativas 
para melhorar a qualidade de vida 
da população residente no entorno 
do empreendimento em diversos 
aspectos.  Veja a relação de pro-
jetos e de municípios contempla-
dos na seleção pública na página  
seguinte.
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Soldagem dos tubos do Emissário é iniciada

Em maio, o Comperj registrou 
mais um importante avanço em 
suas obras. No dia 6, foi realizada a 
primeira solda da parte terrestre do 
Emissário do Comperj. O início das 
atividades ocorreu dentro do terre-
no do empreendimento. 

Logo após a soldagem, escava-

deiras abrem valas para enterrar as 
peças, que são manejadas por meio 
de um equipamento pesado, cha-
mado side boom, que levanta, mo-
vimenta e suspende os tubos. No 
total da obra, serão utilizadas em  
torno de 11 mil toneladas de tubu- 
lação, constituídas por aço carbono, 

com diâmetro de 32 e 26 polegadas.
A parte terrestre do Emissário 

do Comperj terá cerca de 40 km 
de extensão, sendo implantado nos 
municípios de Itaboraí e Maricá. A 
parte submarina terá 4 km, com 
implantação a partir da praia de 
Itaipuaçu, em Maricá.

• CACHOEIRAS DE MACACU: 
Raízes e Asas! (Instituto Faculdade Já), 
Curumim (Centro de Estudos de Saúde do 
Projeto Papucaia) , 
MacacuCine nas Escolas (Associação Cultural 
Vale do Macacu);

• GUAPIMIRIM: 
Jovem Cidadão (Instituto Cultural Tecnologia e 
Arte – Tecnoarte);

• ITABORAÍ: 
Mãos que Previnem o Risco Social 
(Instituto Social Um Novo Amanhecer - ISNA), 
Na Trilha do Desenvolvimento 
(Associação de Moradores, Amigos, Produto-
res Rurais e Artesãos de Picos e Perobas), 
Fábrica de Sonhos (Liga Independen- 
te das Escolas de Samba e Blocos 
Carnavalescos de Itaboraí - LIESI);

• MAGÉ: 
Apoio ao beneficiamento, gestão e 
comercialização de produtos da agricul- 
tura familiar visando a melhoria da 
renda dos produtores das Comunida- 
des de Vala Preta e Conceição 
do Suruí (Instituto de Desenvolvimento e 
Ação Comunitária – IDACO);

• MARICÁ: 
Brincando e Reabilitando 
(Associação Pestalozzi de Maricá);

• NITERÓI: 
Olho Vivo - Educação e Qualificação 
Profissional em TIC-Tecnologia da In- 
formação e Comunicação (Associação 
 Experimental de Mídias  Comunitárias);

• RIO BONITO: 
ComunicArte 
(Sociedade Musical e Dramática Rioboni-
tense);

• SÃO GONÇALO: 
Rede Ecosol 
(Centro de Integração e Desenvolvimento 
Comunitário Comunidades em Ação - 
CIDC).

Projetos selecionados no entorno do Comperj:

Para saber mais sobre os projetos, acesse a aba “COMUNIDADE” do site do Comperj: www.petrobras.com.br/comperj
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lestras e disse que queria muito voltar 
a estudar, mas tinha medo. Acho que 
depois da nossa conversa ela pode ter 
se sentido mais encorajada.  Essas ex-
periências são muito gratificantes.

Que mensagem a senhora passou 
para essa pessoa que lhe procurou no 
fim da palestra e que poderia servir de 
incentivo para os leitores do Comperj 
Informa? 
É difícil, mas não impossível.  Assim 
como eu estou conseguindo, todos po-
dem conseguir. Tem que acreditar que 
chegou a sua hora e ir em frente. As 
minhas dificuldades foram muitas: vio-
lência por parte da minha mãe, sonhos 
frustrados, mas superei e agora nada 
vai me parar. Eu fiz um vídeo chama-
do “Não quero ser batom a vida toda” 
(disponível no Youtube), onde faço uma 
analogia entre o batom e a minha vida. 
O batom é fundamental para algumas 
mulheres, mas só serve para ficar do 
lado de fora da boca, quando entra um 
pouco, esbarra nos dentes e mancha 
e aí se torna indesejável. Assim ocorre 
com os negros, os pobres, os idosos. 
Por isso, sempre digo que não deve-
mos ser batom a vida toda; quero che-
gar nos espaços e entrar, não só ficar  
na porta. 

A senhora passou por vários traumas 
de infância e, ainda assim, se tor- 
nou uma universitária. Como superou 
tudo e qual foi o seu estímulo?
Tive uma infância muito conturbada. 
Minha mãe era analfabeta e meu pai, 
pedreiro. Ele me apoiava muito, mas 
minha mãe, não. Quando eu dava aula 
em casa, ela me deu uma surra na 
frente das crianças, que passaram a 
me ridicularizar. Eu tinha 13 anos e 
larguei tudo. Fui trabalhar como do-
méstica. Aos 20 anos me casei e nunca 
mais quis saber de estudar. No final de 
2007, uma vizinha me falou sobre um 
programa de alfabetização do Governo 
Federal  e para trabalhar no programa, 
como alfabetizadora, era preciso ter o 
Ensino Médio. Então, iniciei o supletivo e 
logo depois passei a trabalhar. Um dia, 
já na sala de aula, uma aluna de 82 anos 
falou que usaria o tempo de vida que lhe 

restava para aprender e aquilo mexeu 
muito comigo. Logo depois, minha so-
brinha me chamou para me matricular 
em um pré-vestibular social junto com 
ela. Aceitei e fizemos o intensivão, de 
seis meses. No final do curso, fiz o Exa-
me Nacional de Ensino Médio (Enem) e 
passei para a UERJ e para a UFF.

E se imaginava uma universitária?
Eu sonhava muito em estar aqui (na 
UFF), mas não me imaginava. Faculda-
de não é lugar para pobre. A universida-
de é pública, mas não gratuita. A gente 
tem muito gasto para se manter aqui. 
Gastamos com fotocópia, passagem, 
livros. Hoje, não posso dizer que estou 
realizada porque não tenho um tostão 
no bolso. Vivo com R$ 400 da bolsa (de 
monitora de Sociologia da Educação). 
Meu marido é catador, ele recolhe e 
vende material reciclável. Não temos 
uma renda fixa.

Recentemente, em palestra do 
projeto “Diálogos de Cidadania”*, 
realizada pela Petrobras, a senhora 
deu um depoimento expondo sua his-
tória e seu posicionamento perante a 
sociedade.  O que aqueles momentos 
representaram? 
Gostei muito de participar. Fiquei feliz 
em poder transmitir alguma coisa para 
aquelas mulheres.  Vi a esperança nos 
olhos de muitas delas. Uma senhora 
me procurou no final de uma das pa-

Conheça Eulália, um exemplo de superação

E u l á l i a  i n g r e s s o u  n a  f a c u l d a d e  a o s  5 4  a n o s  d e  i d a d e
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Moradora de São Gonçalo, Eulália 
Almeida de Oliveira, 57 anos, é o que 
podemos chamar de um exemplo 
de superação. Nascida em uma fa-
mília humilde e com nove irmãos, 
ela aprendeu a ler sozinha aos 5 
anos. A façanha, contudo, no lugar 
de merecer o apoio da mãe, que era 
analfabeta, foi considerada obra de 
espíritos malignos. “Apanhei muito 
de galho de arruda para me livrar 
do encosto”, relembra. Depois, aos 
13 anos, decidiu ensinar aos irmãos 
mais novos e aos filhos dos vizinhos 
a ler e, como deixava de ajudar a 
mãe para dar aulas, levou uma sur-
ra na frente das crianças. A partir 
daí, abandonou os estudos. Mas há 
quatro anos deu uma guinada em 
sua vida: ingressou na Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e, agora, 
sonha em pesquisar novos métodos 
para melhorar a Educação no Brasil.

* Diálogos de Cidadania é um projeto da Petrobras que 
 tem como objetivo disseminar informações sobre 
 temas  atuais de interesse público, com foco em  
  cidadania, por meio de um ciclo de palestras.
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Posse dos Coutinhos, região de Tan-
guá, começou a ser habitada no século 
XVIII, pelo capitão João Coutinho, que 
fundou na região um engenho e explo-
rou madeiras nobres. Nos anos seguin-
tes, a região se tornou um entreposto 
comercial, que permitiu o florescimento 
do comércio e da habitação urbana no 
distrito. Mas as cercanias não possuíam 
uma igreja para professar a fé católica - 
maioria no local, até o século passado.

No ano de 1964, quatro moradores 

de Tanguá se reuniram e formaram 
uma comissão para construir uma ca-
pela na região de Posse dos Coutinhos. 
José Monerat, Gastão Ribeiro, Zenaide 
Ribeiro e Maria Goulart realizaram fes-
tas, quermesses, leilões e coletaram 
doações para fundar a primeira capela 
da região: Sant’Ana de Posse. No mes-
mo ano, o arquiteto Homero Crespo co-
meçou as obras, que foram encerradas 
em 1965. Em 2014, a comunidade de 
Posse dos Coutinhos celebra 50 anos da 

Capela Sant’Ana de Posse: 50 anos de história

implantação do principal edifício aberto 
ao público na localidade. 

A capela está localizada no alto de 
um monte e para alcançá-la, é neces-
sário subir uma escadaria. Em 2004 foi 
feita uma reforma em suas estruturas, 
promovendo uma modificação no proje-
to original. O prédio é um dos principais 
polos da comunidade, recebendo reuni-
ões e eventos diversos. A capela fica na 
Praça Palmira Pacheco, s/n, Posse dos 
Coutinhos - Tanguá.

Módulo científico de Tanguá é inaugurado
No dia 6 de maio, foi inaugurado o Mó-

dulo Científico de Tanguá, base avançada 
do Instituto Vital Brazil (IVB) no município 
vizinho ao Comperj. Nesse imóvel, serão 
realizadas pesquisas relativas à fauna lo-
cal, com ênfase em animais peçonhen-
tos. O módulo foi implantado por meio 
do projeto social Promotores da Vida, do 
IVB, patrocinado pelo Progama Petro-
bras Desenvolvimento & Cidadania, que 
promoveu, ainda, a qualificação profis-
sional de centenas de jovens e adultos na 
região próxima ao empreendimento.


