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Iniciativa promove qualificação e certificação profissional aos moradores de Itaoca 

Projeto Iramaia forma apicultores 

O Projeto Iramaia realizou a cerimô-

nia de conclusão de seu curso de api-

cultor no dia 1º de abril de 2015, com 

a certificação de 200 alunos. Durante 

o evento, que aconteceu em São Gon-

çalo, os convidados ainda puderam 

degustar os produtos artesanais feitos 

pelos próprios participantes do pro-

jeto. Patrocinado pelo Programa Pe-

trobras Socioambiental, o objetivo da 

iniciativa era garantir a independência 

financeira de pescadores e descarna-

deiras de siri em relação à pesca, por 

meio da geração de renda, além de 

possibilitar a preservação do meio am-

biente e das abelhas nativas. 

Ubiracir Soares, gestor do projeto, 

diz estar muito satisfeito com a capa-

citação. Para ele, o sucesso do curso 

mostra que o país tem potencial para 

gerar renda e melhorar a qualidade de 

vida de muitas famílias. “Estamos vi-

rando referência no estado e deseja-

mos, até o final do ano, ter cerca de 250 

apicultores cooperados”.

As aulas práticas e teóricas, com 

duração de 240 horas, permitiram que 

os participantes recebessem qualifica-

ção e certificação profissional na área 

de meliponicultura (criação de abelhas 

sem ferrão). O curso contou com lições 

de apicultura, policultura e noções de 

primeiros socorros, tendo sua parte te-

órica realizada na sede da Associação 

de Moradores e Amigos da Ilha de Itaoca 

(Amaii) e a parte prática na cooperativa, 

onde estão instalados os meliponários, 

colmeias especialmente montadas para 

administração das aulas.

Segundo Ubiracir, as aulas de pri-

meiros socorros são muito importantes 

dentro do curso. “Quando o profissional 

vai a campo, ele também precisa estar 

preparado para lidar com situações de 

risco, como picada de cobras e abelhas. 

E é isso que fazemos aqui, damos a ele 

uma capacitação completa”. 

Hoje, o projeto tem a meta de até 

2020 aumentar para 5 mil o enxame 

da abelha africanizada (com ferrão) 

e para cerca de 50 mil o número de 

abelhas nativas, de modo a continuar 

aliando a geração de renda à preser-

vação do meio ambiente.

Durante a cerimônia de formatura, foram expostos produtos artesanais lançados pelo projeto
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Integração Petrobras Comunidades: 
Um ano de conquistas
Projetos sociais contemplados na Seleção Pública da Petrobras comemoram um ano de parceria 

Em abril, doze instituições dos mu-

nicípios da área de influência do Com-

perj tiveram motivos para comemorar: 

há um ano elas assinavam contratos 

de patrocínio com a Petrobras para de-

senvolver projetos sociais na região. Ao 

todo, 21 projetos no estado do Rio de 

Janeiro foram aprovados no edital In-

tegração Petrobras Comunidades – IPC 

2013 e destes, 12 são nos municípios 

do entorno do Comperj.

As organizações contempladas rea-

lizam suas atividades nos municípios de 

Itaboraí, Maricá, Cachoeiras de Macacu, 

Niterói, Magé, Guapimirim, São Gonça-

lo e Rio Bonito. Três atuam com foco na 

educação para qualificação profissio-

nal, três têm como objetivo a geração 

de renda e oportunidade de trabalho, 

e seis são voltadas para a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 

De acordo com Alcinéia Peixoto, co-

ordenadora do projeto “Curumim”, rea-

lizado pelo Centro de Estudos de Saúde 

do Projeto Papucaia, em Cachoeiras 

de Macacu, o patrocínio da Petrobras 

possibilitou a ampliação do número de 

crianças atendidas nas atividades so-

cioeducativas realizadas pela entidade. 

“Garantimos um atendimento mais hu-

manizado às nossas crianças. O Curu-

mim tornou-se porta de entrada e in-

tegração com a comunidade”, destacou.

O Instituto Cultural Tecnologia e 

Arte (Tecnoarte) é responsável pela 

execução do projeto Jovem Cidadão 

em Guapimirim. Juçara Cerqueira, re-

presentante da instituição, afirma que 

a qualificação dos profissionais da área 

de educação para atuarem como mul-

tiplicadores já tem efeitos positivos na 

defesa dos direitos das crianças e ado-

lescentes do município.

Outro importante trabalho realizado 

na região é o projeto Ecosol, coordena-

do pelo Centro de Integração e Desen-

volvimento Comunitário Mulheres em 

Ação. De acordo com Janete Nazareth, 

responsável pelas atividades, “o patro-

cínio tem contribuído não apenas para 

a geração de renda de mulheres de di-

versas comunidades de São Gonçalo, 

como também para o resgate de sua 

autoestima e a melhoria da sua quali-

dade de vida”. 

O IPC promove o desenvolvi-

mento local sustentável em diver-

sas regiões do Brasil. Para conhe-

cer mais sobre esse trabalho, acesse 

http://sites.petrobras.com.br/minisite/ipc/.

Itaboraí foi o segundo município do Conleste a apresentar seu mapa de políticas públicas voltadas 
para a criança e o adolescente

Mais uma etapa concluída para formalizar 
parceria com o Unicef

No mês de abril foi a vez da cida-

de de Itaboraí entregar aos consul-

tores do Fundo das Nações Unidas 

para Infância (Unicef) seu mapa de 

políticas públicas voltadas para a 

criança e o adolescente, concluin-

do mais uma etapa de consolidação 

da iniciativa Educação compromisso 

de todos. Elaborado pelos Fóruns 

das Agendas 21 Locais, a parceria 

busca transformar os municípios do 

Consórcio Intermunicipal do Leste 

Fluminense (Conleste) em Cidades 

Educadoras e Inovadoras, com base 

nos padrões do Unicef.

A proposta dos fóruns é que o ór-

gão crie uma plataforma no Leste Flu-

minense, semelhante a que já existe 

nos grandes centros urbanos, que 

contribua para o desenvolvimento, o 

cuidado e a proteção da criança e do 

adolescente na região. Para a profes-

sora do Instituto de Lógica, Filosofia e 

Teoria da Ciência (ILTC), Lucila Marti-

nez, que auxilia na construção do pro-

jeto, o apoio de um organismo inter-

nacional e respeitado, como o Unicef, 

abre portas para que empresas e ins-

tituições cooperem com a iniciativa. 

Itaboraí foi o segundo município 

do Conleste a solicitar parceria jun-

to ao Fundo das Nações Unidas. O 

primeiro foi Rio Bonito, que no mês 

de março já tinha iniciado o contato 

com a instituição. Representantes 

da Agenda 21 de Tanguá assistiram 

às duas apresentações e deram iní-

cio ao trabalho no município, que é 

o próximo a exibir seu mapa.
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Um ato de dedicação social
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“O que me motiva a continuar 
lutando é a cada dia chegar à 
instituição e receber o carinho, 
o sorriso e o abraço de algum 
dos nossos alunos.”

festinhas e assim conseguimos gerar uma 

pequena renda, que é revertida para a 

instituição. Também temos uma parceria 

com o grupo de escoteiros de Maricá, que 

voluntariamente desenvolve atividades 

com as crianças, como fazer rapel. Nossos 

atendidos, em sua maioria, são humildes, 

de família em que os pais também têm al-

gum tipo de deficiência intelectual, e aqui 

nós tentamos amenizar a situação difícil 

pela qual eles passam. 

Quais os projetos para a instituição?

A maior luta das instituições sociais é a so-

brevivência e a manutenção do seu dia-a-

dia, e no nosso caso não é diferente. To-

dos os meses temos o desafio financeiro 

de pagar o aluguel, a luz, os funcionários 

e todas as outras despesas. Nosso sonho 

hoje é ter uma sede própria e gostaríamos 

de construir uma oficina de costura para 

as mães das crianças que atendemos, 

para que possam ajudar na renda familiar. 

Temos também um projeto para criar uma 

padaria artesanal e vender pães para o 

bairro, onde os alunos ajudariam nas tare-

fas fáceis, como empacotamento e venda 

do material, tendo o lucro revertido para 

a instituição. Além disso, pretendemos 

criar uma oficina voltada para o artesanato 

e colocar um estande fixo dentro do Nair 

para a venda das peças de arte.

Como conheceu o projeto?

Meu marido fazia doações para essa insti-

tuição e um dia me trouxe aqui e me apre-

sentou o projeto. Eu me identifiquei com 

a proposta e acabei atuando como volun-

tária, até que fui escolhida como diretora

-presidente da instituição.

Como foi a sua aproximação inicial 

com o trabalho junto às pessoas com 

deficiência?

Quando eu estava na universidade, surgiu 

uma vaga de estágio na Fundação Munici-

pal Lar Escola Francisco de Paula (Funlar), 

em Vila Isabel, no Morro dos Macacos, e fi-

quei lá por três anos. Trabalhei com pesso-

as com deficiência e me identifiquei muito. 

O interesse pelo assunto foi tão natural que 

passou a fazer parte da minha vida. 

Como começaram os trabalhos no Nair?

No ano de 2001, a Associação Pestalozzi 

perdeu a parceria que tinha com a prefeitu-

ra e interrompeu o atendimento às pessoas 

com deficiência, precisando encaminhá-las 

para outras instituições. Na época, mui-

tas entidades faziam a seleção por faixas 

etárias e assim muitas crianças que preci-

savam dessas atividades foram excluídas 

e ficaram desamparadas. Durante esse 

processo, três mães tomaram a iniciativa 

de criar um espaço onde pudessem ficar e 

desenvolver atividades diversas, que pos-

teriormente veio a se tornar o Nair. Esse 

nome, inclusive, foi em homenagem a uma 

dessas mães.

Como o Nair trabalha a inserção social da 

pessoa com deficiência?

O projeto hoje atende cerca de 30 alunos e 

buscamos a inserção deles por meio de au-

las de reforço escolar, do esporte inclusivo e 

das oficinas de artesanato. Já participamos 

inclusive de exposições, nas quais os alu-

nos mostram as peças que confeccionam. 

Muitas vezes, vendemos esse material em 

Nascida na Ilha do Governador, no 

Rio de Janeiro, a psicóloga Elaine 

Alves Teixeira mudou-se para Maricá 

há 15 anos em busca de tranquili-

dade e de uma melhor qualidade de 

vida. Hoje, com 43 anos, além de ser 

conselheira no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente (CMDCA) e do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência 

(Condef), também é diretora-pre-

sidente do Núcleo de Atividades 

Interativas e Recreativas para Jo-

vens Especiais e Adultos (Nair), que 

atende pessoas a partir dos 14 anos 

com deficiência intelectual leve (di-

ficuldade para aprender, entender e 

realizar atividades consideradas co-

muns para os demais). 

Elaine Teixeira, diretora-presidente do Núcleo de Atividades Interativas e 
Recreativas para Jovens Especiais e Adultos (Nair)

Elaine Alves Teixeira



Parceria entre o Senai  e a Petrobras oferece cursos de modelistas e costureiro 
industrial  do vestuário 

Formar profissionais para o mercado 

têxtil é o principal objetivo dos cursos 

de modelista e de costureiro industrial 

do vestuário, que acontecem no Centro 

de Integração do Comperj, em São Gon-

çalo. Ao todo, já são quatro turmas em 

andamento, e as aulas acontecem des-

de o mês de fevereiro, por meio de uma 

parceria do Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Industrial (Senai) e da Petrobras, 

que cedeu o espaço para as atividades.

De acordo com Rosângela Andra-

de, instrutora do Senai, a profissiona-

lização valoriza as pessoas e eleva a 

autoestima. “Muitos alunos vêm sem 

expectativa de conseguirem ingressar 

no mercado de trabalho por causa da 

idade, mas na costura isso não é crité-

rio de seleção para contratação. Se você 

aprende a costurar, vai trabalhar sem 

nenhum problema, nós formamos cos-

tureiros completos aqui”.

Cada curso é dividido por módulos 

de aprendizagem, que totalizam 240 

horas de aulas.  Os alunos da turma 

de costureiro aprendem sobre todo o 

processo do corte e costura, desde a 

conferência de medidas até a finaliza-

ção da roupa. Já o grupo do curso de 

modelista recebe orientações técnicas 

de desenho, modelagem básica e em 

manequins (drapping), risco, corte e 

montagem de produto. Os cursos tam-

bém incluem comunicação oral e escri-

ta, comportamento em entrevista de 

emprego, informática básica, história 

da moda e geometria. 

Ana Paula Damasceno, aluna do 

curso de costureiro industrial do ves-

tuário, ressalta a importância de sua 

formação pessoal e profissional: “Não 

tenho a mão esquerda e, por isso, pen-

sei que nunca poderia costurar, mas a 

professora e os profissionais do Senai 

incentivaram muito meu desenvolvi-

mento nessa área”.

Além dela, Cristianne Moura tam-

bém declara que o curso tem um valor 

expressivo na sua formação profissio-

nal: “Trabalho em uma malharia e hoje 

pretendo buscar uma promoção no 

mercado ou abrir meu próprio negócio. 

O Senai é uma referência em ensino, e 

o espaço que a Petrobras disponibilizou 

tem ótima estrutura”. 

Atualmente, no Centro de Integra-

ção do Comperj, estão em andamento 

cerca de 20 de cursos oferecidos pelo 

Senai. Os interessados em ingressar 

no ensino profissionalizante devem 

buscar informações em uma unidade 

mais próxima do Senai ou acessar o 

site www.cursosenairio.com.br.

Rumo ao mercado têxtil
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Alunos do curso recebem orientações técnicas de desenho, modelagem básica, risco, corte e montagem de produto


