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Comitê Comunitário trata de questões relacionadas à implantação do Comperj

Informações sobre os compromissos ambientais do Comperj são temas de reunião

Crianças recebem o Papai Noel na Asso-
ciação de Moradores de Porto das Caixas

Voluntários distribuem presentes nas comunidades de Itaboraí, São Gonçalo e Maricá
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Levar a alegria do Natal a dezenas 

de crianças foi o objetivo da ação de 

Natal da Petrobras. Nos dias 16 e 17 

de dezembro, voluntários que atuam 

no Comperj distribuíram brinquedos 

nas comunidades de Itaboraí, São 

Gonçalo e Maricá.

A celebração aconteceu na Associa-

ção de Moradores de Porto das Caixas e 

no Centro Esportivo Pedagógico Plínio 

Pascoal, em Itaboraí; na ONG Uma Estre-

la a Brilhar, na Creche Associação Oficina 

de Vida e no Centro Educacional Comu-

nitário do Boaçu, em São Gonçalo e na 

Associação de Pescadores de Zacarias e 

Fábrica de Campeões, em Maricá.

Os presentes foram doados pe-

los trabalhadores da companhia 

e entregues pelo Papai Noel, que  

animou  ainda  mais  a festa dos 

pequenos. Ao todo, 460 crianças  

foram beneficiadas. 

Dialogando com a comunidade

Crianças do entorno do Comperj vivem a magia 
do Natal

A construção de um bom relaciona-

mento com a população do entorno das 

áreas em que atua é fundamental para a 

Petrobras. Por isso, as equipes do Comperj 

estão em campo diariamente para fortale-

cer o relacionamento com as comunidades, 

levar informações e identificar demandas. 

No último mês de novembro, essas iniciati-

vas ganharam um grande aliado: o Comitê 

Comunitário de Itaboraí.

A proposta do comitê é criar um 

ambiente de diálogo permanente com  

representantes da população para tratar 

de questões relacionadas à implantação  

do Comperj. Os encontros acontecem  

mensalmente, em data acordada previa-

mente com os participantes, que têm a 

oportunidade de apresentar as demandas 

de suas comunidades.

O fórum pretende fornecer informa-

ções sobre o andamento das obras, as 

ações de comunicação e os projetos de 

responsabilidade social que acontecem na 

região. Na última reunião, em dezembro, os 

participantes do comitê puderam conhecer 

mais sobre o licenciamento do Comperj e 

os seus compromissos ambientais.

A iniciativa reúne representantes da 

Petrobras e lideranças das seguintes co-

munidades do entorno do Comperj: Alto do 

Jacu, Sambaetiba, Porto das Caixas, Reta 

Velha, Itambi, Picos e Perobas, Visconde de 

Itaboraí, Itapacorá, Pacheco, Curuzu, Ca-

lundu, Engenho Velho, Venda das Pedras e 

Fé em Deus. 
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O uso de tecnologias da infor-

mação e da comunicação, por meio 

de técnicas de produção de textos, 

vídeos e fotos, com o objetivo de 

formação profissional: essas são as 

estratégias utilizadas pelo Proje-

to Olho Vivo, alinhado ao Programa 

Petrobras Socioambiental e contem-

plado no último edital da seleção 

pública Integração Petrobras Comu-

nidades (IPC).

A iniciativa do Olho Vivo é inspi-

rada no Bem TV, um projeto criado 

por dois estudantes de jornalismo, 

em 1990, com a exibição de vídeos 

ao ar livre, em espaços públicos de 

comunidades de baixa renda, pro-

Projeto Olho Vivo: um passo para o mercado 
de trabalho
Jovens do município de São Gonçalo participam de aulas do curso de Educação e Qualificação 
Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação

duzidos em parceria com os próprios 

moradores dos locais.

Essa referência, que veio de outro 

século, possibilitou que os jovens de 

hoje tenham acesso a novas opor-

tunidades. Todas as quintas-feiras, 

alunos do município de São Gonça-

lo participam das aulas do curso de 

Educação e Qualificação Profissio-

nal em Tecnologia da Informação e 

Comunicação, no Colégio Municipal 

Luiz Gonzaga, no bairro do Pião. 

O curso é dividido em três eixos: 

formação técnica, onde são apre-

sentados conteúdos de diferentes 

mídias digitais; atuação comuni-

tária, que trabalha o caráter social 

das mídias, e a importância delas  

para transformação social; e  empre-

gabilidade, que busca inserir alu-

no no mercado de trabalho na área  

da Tecnologia da Informação e  

Comunicação.

Em dezembro foi realizada a for-

matura das turmas de 2014, que 

contou com uma exposição de víde-

os e fotografias dos alunos concluin-

tes. Ao todo, foram 95 certificações 

nos seguintes nos cursos: básico 

de edição de fotografia, linguagem 

audiovisual, operador de câme-

ra e edição de vídeo. Para conhecer 

mais sobre o   projeto, acesse o site                                                   

www.bemtv.org.br/olhovivo

Fo
to

: L
uc

aa
 S

an
to

s

O projeto oferece cursos de edição de fotografia, linguagem audiovisual, operador de câmera e edição de vídeo.
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Preta Rê: a arte como instrumento de luta e superação
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“Sempre comprava jornais para 
meus patrões e isso me desper-
tou o interesse pelos estudos,
queria muito aprender a ler. 
Insistia com eles sobre essa mi-
nha vontade, mas minha patroa 
dizia: “uma menina negra tem 
que trabalhar e não estudar”. 

vam envolvidos com álcool e apresenta-

vam casos de gravidez precoce. Comecei 

a escrever uma peça teatral para contar a 

minha história de vida, baseada em uma 

menina de rua que deu a volta por cima, 

para estimular os jovens.

Como surgiu a ONG Portas Abertas?

Com a influência da minha história de vida, 

comecei o trabalho em Niterói e depois fo-

mos para São Gonçalo. Atendíamos apro-

ximadamente 80 crianças em uma casa 

emprestada. Hoje em dia, ajudamos apro-

ximadamente 100 pessoas e atuamos em 

Itambi, município de Itaboraí. Temos como 

atividades: doação de cadeira de rodas e ces-

tas básicas, teatro para crianças, atendimen-

to odontológico e atenção às pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Todo esse 

trabalho é possível, graças à ajuda de pesso-

as que conhecem a ONG e, principalmente, 

ao apoio dos nossos parceiros.

Com toda sua história de vida, o que me-

lhor expressa a Preta Rê, hoje em dia?

O amor é a base de tudo. Precisamos ter o 

pensamento forte e positivo, independente 

das circunstâncias, e todos nós devemos lu-

tar por uma vida melhor. 

Qual o momento da virada em sua vida?

Aos 14 anos, um casal me levou para morar 

em sua casa em troca de moradia e comida 

e eu ajudava a tomar conta das filhas de-

les. Sempre comprava jornais para meus 

patrões e isso me despertou o interesse 

pelos estudos, queria muito aprender a ler. 

Insistia com eles sobre essa minha vonta-

de, mas minha patroa dizia: “uma menina 

negra tem que trabalhar e não estudar”. 

Acabei fugindo dessa casa e fui morar no 

Campo de São Bento, uma área de lazer 

pública, em Icaraí, Niterói.  Lá conheci uma 

juíza alemã que me levou para sua casa e 

me tratou como uma filha. Fui matriculada 

na escola Manuel de Abreu e, aos 14 anos, 

escrevi meu nome pela primeira vez. 

Como foi o início da sua vida profissional?

Fiz um curso de auxiliar de enfermagem e 

consegui emprego no Hospital São Francis-

co. Passado um tempo, conheci um pastor 

que trabalhava em uma rádio chamada Ado-

nai, que me convidou para trabalhar com ele. 

Certa vez, o pastor, que também era apre-

sentador de um programa, precisou se au-

sentar e me deixou no lugar dele. Minha par-

ticipação deu certo, as ligações para a rádio 

aumentarame e então fiquei durante um ano 

lá. Nessa época comecei a me aprofundar em 

cursos de interpretação e de teatro. 

Como começou seu envolvimento com as 

atividades sociais?

Fui convidada para ser diretora social da 

Associação de Moradores de Maria Paula 

e fiquei durante quatro anos nessa fun-

ção.  Senti a necessidade de fazer algo 

pelos jovens da comunidade, que esta-

Regina Lúcia da Silva, 48 anos, é mãe de 

Marcos André (22) e Viviane Santos (26), 

presidente da ONG Portas Abertas e 

atriz registrada no Sindicato dos Artis-

tas do Estado do Rio de Janeiro. “Preta 

Rê”, como é conhecida no meio artístico, 

nasceu no município de Macuco (RJ), e 

enfrentou muitas dificuldades durante 

sua trajetória de vida. Os maus tratos 

sofridos quando criança a fizeram fugir 

de casa aos sete anos de idade. Tornou-

se andarilha e viajou para vários lugares, 

na maioria das vezes pegando carona 

em caminhões de carregamento de ba-

nana.  Aos 14 anos, em troca de moradia 

e comida, conseguiu sair das ruas para 

trabalhar na residência de uma famí-

lia, no município de Niterói (RJ). Desde 

então, sua vida começou a mudar e 

tornou-se um exemplo de superação e 

perseverança. 

Preta Rê é presidente da ONG Portas Abertas e atriz registrada no Sindicato dos Artistas 

Preta Rê



Fundado em 2009, o Centro de Integração foi criado para qualificar pessoas para construção 
civil e para as oportunidades criadas pela chegada do Comperj na região

Com o objetivo de qualificar por-

tadores de deficiência para a in-

clusão no mercado de trabalho, o 

Centro de Integração do Comperj re-

cebeu uma turma exclusiva do curso  

técnico de assistente administrativo, que,  

segundo Anne Gladys, pedagoga res-

ponsável pelo segmento de Qualificação 

Setorial do Serviço Nacional de Apren-

dizagem Industrial (Senai), contou com 

cerca de 20 alunos em 2014.

O prédio do Centro de Integração, em 

São Gonçalo, tem estrutura que favorece 

a acessibilidade e conta com banheiros es-

pecíficos para portadores de necessidades 

especiais, acesso por rampas e elevadores.

As alunas Viviane Martins e Joyce Sil-

va, aprovam a iniciativa. “Essa possibili-

dade de qualificação é muito importante, 

inclusive para os que achavam que nun-

ca conseguiriam fazer parte do mercado 

de trabalho, por falta de estímulo ou de 

oportunidade”, relata Viviane. De acor-

do com Joyce, “quem chega com o curso 

de qualificação oferecido pelo Senai no 

currículo tem muito mais chance de con-

tratação e isso ajuda também a elevar a  

nossa autoestima”.

Para Renata Heringer, instrutora de ges-

tão do Senai, especializada na área de edu-

cação inclusiva, a criação de turmas para 

pessoas com deficiência foi muito positiva, 

devido ao aumento da empregabilidade. 

“Hoje, por conta da lei (lei nº8.213 - que es-

tabelece cotas para a contratação de por-

tadores de deficiência física), as empresas 

são obrigadas a ter um número específico 

de funcionários que possuem alguma de-

ficiência, e isso foi o que tornou realidade a 

inclusão dessas pessoas no mercado de tra-

balho”, destacou Renata. 

Fundado em 2009, o Centro de Integra-

ção foi criado para qualificar profissionais 

para o mercado de trabalho que, cada vez 

mais, necessita de mão de obra especializa-

da. Atualmente, estão em andamento cerca 

de 20 cursos gratuitos, oferecidos pela Fede-

ração das Indústrias do Rio de Janeiro (Fir-

jan), que tem duração que pode variar de um 

mês a um ano. Mensalmente, são atendidos, 

em média, 400 alunos de todas as idades. 

Os portadores de deficiência interes-

sados em ingressar em alguma das turmas 

devem se dirigir ao Senai mais próximo para 

obter informações sobre o processo seletivo 

ou acessar o site www.cursosenairio.com.br

Banco Público de dados incentiva restauração florestal 
Cadastro mindica áreas para reflorestamento em tempo real

Criar um cadastro de áreas para res-

tauração florestal no Estado do Rio de Ja-

neiro e torná-lo disponível em tempo real 

é o objetivo do Banco Público de Áreas 

para Restauração (BANPAR). A iniciativa 

busca aproximar os empreendedores que 

possuam compromissos ambientais dos 

proprietários de terras com interesse na 

restauração florestal, a partir de um ca-

dastro eletrônico onde é possível dispo-

nibilizar áreas em propriedades públicas 

ou privadas para reflorestamento.

O banco surgiu de uma parceria entre 

o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

a Sociedade Eco-Atlântica e a Petrobras, e 

faz parte das iniciativas previstas no Convê-

nio para criação de modelo de gestão para 

o desenvolvimento e implementação de 

grandes projetos de restauração florestal 

no Estado do Rio de Janeiro. 

A inscrição no Banco Público é gratui-

ta e deve ser realizada pelo proprietário 

ou posseiro de imóveis privados. No caso 

das áreas públicas, o cadastro deve ser 

efetuado pelos seus respectivos gesto-

res. As informações inseridas no sistema 

são de caráter declaratório e de respon-

sabilidade do proprietário/gestor e não 

representam compromisso formal e nem 

qualquer obrigação decorrente dos cus-

tos da restauração florestal. 

Os nomes dos proprietários e gestores, 

bem como as localidades dos imóveis, não 

ficam disponíveis para o público. O Banco 

pode ser acessado e consultado por qual-

quer interessado em investir em restaura-

ção florestal, desde que, receba a anuência 

da Gerência do Serviço Florestal do INEA. 

Outras informações em www.inea.rj.gov.br

Centro de Integração do Comperj recebe cursos 
técnicos para pessoas com deficiência
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O Centro de Integração do Comperj atende, mensalmente, cerca de 400 alunos


