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Comitê Comunitário de Itaboraí leva informações sobre o empreendimento aos moradores da região

Lideranças comunitárias ganham canal direto 
com a Petrobras

A Petrobras já realizou até hoje cin-

co encontros do Comitê Comunitário, 

reuniões com as lideranças locais do 

município de Itaboraí para tratar so-

bre temas de interesse da comunida-

de com relação ao Comperj. Trata-se 

de um ambiente de diálogo constante 

entre representantes da população e 

da companhia, o que já vem sendo re-

alizado desde novembro de 2014.

No último, realizado em maio, foi 

abordado o “Plano de Restauração 

Florestal do Comperj”, que, atendendo 

a uma demanda dos participantes, in-

formou sobre o reflorestamento reali-

zado pelo Comperj.  Após a apresenta-

ção, os convidados puderam tirar suas 

dúvidas sobre o tema e fazer pergun-

tas para a equipe da companhia.

Hoje, a iniciativa tem sido um im-

portante meio para que seja estabe-

lecido um canal direto e transparente 

entre as lideranças locais e a Petro-

bras. O próximo encontro está pre-

visto para agosto, reunindo lideran-

ças do município de Itaboraí. 

Alunos confeccionam suas próprias roupas

Alunos do curso de modelista se formam no Centro de Integração do Comperj 
Comemoração na passarela 

No dia 27 de maio, um desfile de 

moda marcou a formatura da primeira 

turma do curso básico de modelista, 

que aconteceu no Centro de Integra-

ção do Comperj (CIC), em São Gonçalo. 

Na passarela, alunas desfilaram com 

roupas de confecção própria, colocan-

do em prática todo o conhecimento 

adquirido durante as aulas oferecidas 

pelo Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (Senai), em parceria 

com a Petrobras. 

Na plateia, cerca de 70 pessoas 

acompanharam o evento, dentre alu-

nos de outros cursos, professores do 

Senai e funcionários do Centro de In-

tegração.  Ao final do desfile, a turma 

homenageou a professora Tânia de 

Souza Correa, responsável por minis-

trar as aulas. Tânia agradeceu pelo 

empenho de todas as partes envolvi-

das na realização das aulas e finalizou: 

“agradeço ao Senai por ter acreditado 

na minha capacidade, à Petrobras por 

ter nos dado o suporte necessário e a 

todas minhas alunas, que realizaram 

um belíssimo trabalho”. 

O curso durou três meses e formou 18 

alunos, que receberam orientações técni-

cas de desenho, modelagem básica, mo-

delagem em manequins (drapping), mon-

tagem de produto, risco e corte.

O Plano de Restauração Florestal do Comperj foi tema da última reunião
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Crianças se divirtem e aprendem em atividade do projeto Curumim
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Projeto Curumim promove inclusão social de crianças e adolescentes vítimas de violência
Em defesa dos direitos da criança e do adolescente

O mês de junho é marcado pelo Dia 

Internacional contra a Agressão Infantil. 

Uma data instituída pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 1982, com 

o propósito de gerar uma reflexão mun-

dial sobre os abusos sofridos pelas crian-

ças ao longo dos anos. De acordo com 

a Secretaria de Direitos Humanos, são 

cometidos diferentes tipos de violência 

contra os pequenos, os mais comuns são 

violência física, psicológica e sexual.

Dados da Sociedade Internacional 

de Prevenção ao Abuso e Negligência 

na Infância (Sipani) mostram que entre 

os anos de 1999 e 2007 foram registra-

dos no Brasil 28.840 casos de agressão 

física, 28.754 de violência psicológica e 

16.802 de abusos sexuais. Já no que se 

refere à agressão doméstica, praticada 

no âmbito familiar, chega a 20 mil o nú-

mero de crianças maltratadas todos os 

dias, representando 12% dos 55,6 mi-

lhões de indivíduos com menos de 14 

anos do país.

Como forma de diminuir a incidência 

desse problema, a Petrobras busca pro-

mover o engajamento da população do 

entorno de seus empreendimentos na 

luta pela defesa dos direitos da criança 

e do adolescente, por meio de palestras 

informativas e patrocínio a projetos so-

ciais voltados à causa. 

Na região do Comperj, algumas ini-

ciativas se destacam, como o Curumim, 

projeto patrocinado por meio do Progra-

ma Petrobras Socioambiental.

O Programa de Atenção à Criança e ao 

Adolescente de Risco Pessoal e /ou Social, 

denominado Curumim, é organizado pelo 

Centro de Estudos de Saúde do Projeto 

Papucaia e abrange todo o município de 

Cachoeiras de Macacu. Coordenado por 

Alcinéa Peixoto Hermes, o projeto insere 

socialmente crianças e adolescentes víti-

mas de maus tratos, violência doméstica, 

psicológica e sexual, que apresentem ca-

rências de diversos tipos, como afetiva, 

emocional e econômica. 

Hoje, o projeto conta com 79 parti-

cipantes e oferece oficinas de espor-

te (capoeira e ginástica olímpica), de 

cultura (dança e musicalização) e de 

leitura. Também há oficinas de edu-

cação ambiental, caminhadas ecoló-

gicas, plantio de mudas na horta da 

instituição, além de oficinas de de-

lícias, onde é possível trabalhar com 

as crianças os valores nutricionais, o 

reaproveitamento de alimentos e a 

elaboração de receitas.

As experiências vividas no andamento 

do projeto demonstram que a fragilidade 

da autoestima, a falta de expectativa e 

de perspectiva da família geram refle-

xos diretos na vida da criança. Por isso, 

frequentemente são realizadas reuniões 

familiares e visitas domiciliares, que têm 

objetivo de traçar o perfil da comunidade 

familiar atendida e realizar o acompanha-

mento da frequência, do rendimento e da 

evasão escolar.

Segundo a consultora do projeto, Ana 

Paula Costa, “no decorrer das atividades do 

Curumim, crianças e adolescentes perce-

bem os educadores como amigos que os 

compreendem em suas particularidades, 

atuando de maneira pedagógica para sa-

nar as dificuldades adquiridas no desen-

volvimento educacional de cada um deles”.

Quem suspeita de que uma criança 

esteja sofrendo agressão de qualquer na-

tureza, deve encaminhar a denúncia para 

o Conselho Tutelar ou para o Ministério 

Público de sua cidade o mais rápido pos-

sível. Se os maus tratos forem provados, o 

agressor será punido e a guarda da criança 

passará a ser do parente mais próximo.

Para saber qual o telefone do Conselho 

Tutelar mais perto de sua casa, ligue para o 

número 100 (ligação gratuita e anônima).
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Plínio Pascoal: Contribuindo para um futuro melhor
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“A vontade de ajudar as pessoas 
vem desde os 14 anos, quando 
eu já me interessava por ações 
sociais. Então, comecei formando 
times de futebol para incentivar o 
esporte entre crianças e jovens.”

ano passado, tivemos aqui o Natal Soli-

dário, promovido em parceria com traba-

lhadores voluntários do Comperj, nós ce-

demos o espaço e eles trouxeram o Papai 

Noel e os brinquedos para as crianças.

A instituição tem uma relação muito for-

te com o futebol, como é trabalhado esse 

esporte?

Nós fazemos um trabalho de base, que é 

passar os fundamentos do futebol e dar 

formação esportiva e social para os alu-

nos. Participamos da Liga Municipal de 

Futebol e jogamos muitos amistosos. Em 

2014, fomos campeões mirins (sub-13) da 

Copa de Seleções do Programa de Apoio 

às Escolinhas Comunitárias (Paec) de Ita-

boraí, um feito inédito e muito importante 

para nós. Isso ficou marcado de maneira 

positiva na memória das nossas crianças. 

Quais os próximos projetos?

Os garotos terem uma referência em rela-

ção à sua comunidade e se tornarem cida-

dãos plenos e capacitados para exercerem 

quaisquer atividades. Também estou ten-

tando transformar o CEPPP em uma Or-

ganização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), mas falta o registro em 

Brasília, que nos permitiria receber verbas 

federais e nos ajudaria bastante.

Quando surgiu o Centro Esportivo Plínio 

Pascoal?

Em 2009 me mudei para Itaboraí e per-

cebi que o bairro Retiro São Joaquim era 

muito isolado, sem boas opções para os 

moradores. Não tinha lazer, cultura nem 

saúde por aqui. No entanto, ao invés de 

me trancar dentro de casa, decidi pensar 

na comunidade e criei o Centro Esportivo 

Pedagógico Plínio Pascoal.

O projeto realiza diversas atividades. 

Como elas são desenvolvidas?

Na área esportiva, que inclui futebol, vô-

lei e muay thai, trabalhamos de maneira 

lúdica, de forma a socializar os alunos. 

Nós também promovemos aulas de re-

forço escolar e de inglês, além de passeios 

culturais e locais. Já tivemos a chance de 

visitar o Maracanã e o novo shopping de 

Itaboraí, dando a oportunidade para que 

muitas crianças conheçam esses lugares. 

Acreditamos que isso influencia a inte-

gração cultural e social delas. Além disso, 

temos o “Festival Literário”, atividade que 

aproxima os jovens da literatura e incen-

tiva a leitura. Já oferecemos também o 

MOVA-Brasil, programa para redução do 

analfabetismo, executado pelo Instituto 

Paulo Freire e patrocinado pela Petrobras.

Quais os critérios para ser atendido no 

CEPPP?

O público prioritário são crianças e ado-

lescentes residentes no bairro. Para esse 

público, o critério é participar do reforço 

escolar. No ano passado tivemos 40 alu-

nos e 37 destes passaram de ano na es-

cola. Esse resultado é ótimo, acima das 

médias de aprovação que temos como 

referência no ensino público. 

Como o projeto se mantém?

Cerca de 90% da verba vem do meu aporte 

financeiro. Dessa forma, conseguimos fa-

zer uma série de melhorias, como adequa-

ção de espaços, construção de banheiros 

e do miniteatro. Também contamos com 

doações de algumas empresas e famílias 

locais, além de alguns contribuintes even-

tuais, que ajudam em ações isoladas. No 

Carioca, formado em pedagogia, 

casado e com três filhos, Plínio 

Pascoal se mudou para Itaboraí há 

cinco anos e hoje está à frente do 

Centro Esportivo Pedagógico que 

tem o seu nome (CEPPP). Ele se 

dedica diariamente para melhorar 

a vida de dezenas de jovens por 

meio de atividades que abrangem 

o esporte e a cultura. Nesta edição 

vamos conhecer a sua história de 

dedicação e solidariedade.

Plínio Pascoal, idealizador do Centro Esportivo Pedagógico Pascoal

Plínio Pascoal



Com belos destinos turísticos,  o local atrai visitantes de todo Brasil  e exterior

Localizado a 84 quilômetros do 

Rio de Janeiro, Guapimirim é um 

município privilegiado. Com cerca 

de 70% do seu território em área de 

proteção ambiental (APA), possuin-

do um grande manguezal conhecido 

como Pantanal Fluminense, Guapi-

mirim compõe a região turística co-

nhecida como Serra Verde Imperial.

Entre os destinos turísticos do 

estado, o município destaca-se por 

abrigar o pico Dedo de Deus, mo-

numento geológico e patrimônio 

ambiental da União que é um dos 

símbolos do Rio de Janeiro, sen-

do representado na bandeira e no 

brasão do estado. O Dedo de Deus 

possui 1.692 metros de altitude e  

um contorno que se assemelha a 

uma mão apontando o dedo indica-

dor para o céu. Está localizado nos 

limites do Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (Parnaso), na área terri-

torial de Guapimirim.

O Dedo de Deus é o maior e mais 

representativo símbolo de Guapimi-

rim e a principal atração do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, cria-

do em 30 de novembro de 1939, pelo 

presidente Getúlio Vargas. Hoje, o 

parque tem 11 mil e 800 hectares de 

extensão, aproximadamente o tama-

nho do município de Areal, no estado 

do Rio, e se divide entre os municí-

pios de Petrópolis, Teresópolis, Magé 

e Guapimirim. É uma Unidade de 

Conservação Federal de Proteção In-

tegral, subordinada ao Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiver-

sidade (ICMBio), cujo objetivo princi-

pal é preservar amostras representa-

tivas dos ecossistemas nacionais. 

O local atrai visitantes de todo 

Brasil e exterior e, entre suas atra-

ções, também destacam-se a Ca-

choeira Véu de Noiva (com 32 metros 

de queda d’água), a Pedra do Açu, 

a Pedra do Sino, e a Agulha do Dia-

bo. O parque possui a maior rede de 

trilhas do Brasil, com mais de 130 

quilômetros em todos os níveis de 

dificuldade, desde a trilha suspensa, 

acessível para cadeirantes, até a pe-

sada travessia Petrópolis-Teresópo-

lis, com 30 quilômetros de subidas e 

descidas pela parte alta do parque.

No Brasil, o montanhismo está 

intimamente ligado à conquista do 

Dedo de Deus, ocorrida em 9 de abril 

de 1912. A façanha foi do pernambu-

cano radicado em Teresópolis, José 

Teixeira Guimarães e dos irmãos Oli-

veira: Américo, Acácio, Alexandre e 

Raul, todos teresopolitanos. A data é 

considerada um marco histórico para 

a atividade no país, que inspirou ou-

tros brasileiros a exercerem esse es-

porte, além de atrair estrangeiros em 

busca de novos desafios.

Mais informações em:

www.icmbio.gov.br/parnaserrado-

sorgaos/guia-do-visitante.html.

Guapimirim: um lugar abençoado por Deus
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O Dedo de Deus se destaca na paisagem exuberante


