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Comperj produzirá combustível  
importante para o setor aéreo

A implantação do Comperj, 
além de contribuir para a geração 
de emprego e renda, aumentará 
a produção de combustíveis e de 
outros itens básicos para a econo-
mia nacional. Um importante pro-
duto do empreendimento será o 
querosene de aviação, conhecido 
como QAV.

O QAV é o combustível utilizado 
em aviões e em helicópteros dota-
dos de motores à turbina. A com-
posição do QAV permite aumentar 
o tempo entre as paradas para 
manutenção das aeronaves, o que 
reduz custos para as companhias 
aéreas e para os proprietários de 
aviões e de helicópteros. 

As refinarias da companhia 
produzem o QAV e a Petrobras 
Distribuidora fornece o combustí-
vel em todo o território nacional. 
O Comperj planeja produzir cerca 

de 150 mil metros cúbicos de QVA 
por mês, quantidade suficiente 
para abastecer mil aeronaves co-
merciais no trajeto, ida e volta, Rio 
de Janeiro – Paris.

As  aeronaves  são  abas tec idas  com QAV  por  me io  de  caminhões- tanque ,  nos  aeropor tos

A Fundação de Apoio à Escola 
Técnica do Estado do Rio de Ja-
neiro (Faetec) abriu inscrições 
em cursos de qualificação pro-
fissional em todo o estado do Rio 
de Janeiro, de 21 de janeiro a 4 de 
fevereiro. Na unidade do Barreto, 
reformada com recursos da Pe-
trobras, 400 vagas nas carreiras 
de almoxarife, auxiliar financeiro, 

auxiliar de recursos humanos, au-
xiliar administrativo, recepcionis-
ta e auxiliar de pessoal foram dis-
ponibilizadas. 

Na região de influência do Com-
perj, existem, ainda, centros de 
educação tecnológica e profissio-
nal e centros vocacionais tecnoló-
gicos administrados pela Faetec, 
que também abriram vagas em 

Faetec oferece qualificação profissional 
na região do Comperj

turmas voltadas para educação 
profissionalizante em carreiras li-
gadas às atividades de implantação  
do Comperj.

A Faetec é uma importante 
parceira da Petrobras na região, 
contribuindo para elevar o núme-
ro de pessoas qualificadas e, des-
sa forma, aumentar a geração de 
emprego e renda.
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Ajudante de obras : início de carreira na construção civil
A construção civil necessita de es-

pecialistas para executar diversas ta-
refas do ramo e há profissionais que 
são importantes para auxiliar esses 
especialistas: os ajudantes de obra. 
Em geral, essa carreira é o início co-
mum a todos aqueles que ingressam 
no setor de construção e que não pos-
suem experiência. 

Um ajudante pode, no mesmo dia, 
atuar com pedreiros, almoxarifes, en-
canadores e carpinteiros, e as ações 
desempenhadas são fundamentais 
para que os profissionais assistidos 
consigam executar seu trabalho de 
forma ágil e otimizada. Muitas vezes, 
seguindo suas aptidões, os ajudantes 
escolhem uma das carreiras de cons-
trução civil para se especializar.

Nas obras do Comperj, a profissão 
de ajudante de obras, também conhe-
cido como servente, é bastante impor-

E m  t o d a s  a s  g r a n d e s  o b r a s ,  o  n ú m e r o  d e  a j u d a n t e s  é  s i g n i f i c a t i v o
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GUIA DE PROFISSÕES

tante. A Petrobras, por meio do Centro 
de Integração do Comperj e de seus 
parceiros, oferece cursos em diversas 
categorias profissionais. Os formados 
que ainda não possuem experiência 
podem ter a oportunidade de obter 
colocação no mercado iniciando como 
ajudantes de obras.

Recentemente, conforme noticia-
do no Comperj Informa 43, o Consór-

cio Toyo, UTC e Construtora Norberto 
Odebrecht (TUC) aproveitou pessoas 
qualificadas no Centro de Integração 
na função de ajudantes de obras.

Para se qualificar em algum curso 
profissionalizante oferecido pelos par-
ceiros da Petrobras na região do Com-
perj, acesse o site do empreendimento 
(www.petrobras.com.br/comperj) e 
veja as oportunidades disponíveis. 

A vida de aproximadamente 550 
crianças e adolescentes, com ou sem 
deficiência, ficou mais ativa em Niterói 
e em regiões vizinhas. Desde dezembro 
de 2012, o projeto esportivo “Diferen-
tes talentos”, promovido pela Associa-
ção Niteroiense dos Deficientes Físicos 
(Andef), com o patrocínio da Petrobras, 
disponibiliza, gratuitamente, vagas 
em aulas de dança, capoeira, tênis de 
mesa, tênis em cadeira de rodas, judô, 
basquete em cadeira de rodas, natação, 
futebol e bocha.

O projeto foi escolhido na Seleção 
Pública de 2012 do Programa Petrobras 
Esporte & Cidadania, que foi voltada 
para iniciativas ligadas a “esporte edu-
cacional”, com o objetivo de contribuir 
para a democratização do acesso de 

Diferentes talentos
crianças e adolescentes ao esporte, 
como estratégia de inclusão social. 

Além de atividades esportivas, o pro-
jeto “Diferentes talentos” planeja auxi-
liar no desenvolvimento total dos jovens 
atendidos, propiciando encaminhamen-
to para reforço escolar, cursos de idio-
mas, cursos profissionalizantes, entre 
outras ações. Ana Paula Lobo, agente 
de projetos da Andef, afirma que os pais 
das crianças e jovens atendidos perce-
bem melhorias no rendimento escolar, 
na interação social e em outros aspec-
tos de comportamento dos filhos após 
ingressarem no projeto.

A instituição recebe inscrições regu-
larmente. Os interessados podem tele-
fonar para a Andef ou se dirigir à sede 
da associação. 

Associação Niteroiense dos 
Deficientes Físicos (Andef) 
Estrada Velha de Maricá 4830, Rio 
do Ouro, Niterói - Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3262-0050
E-mail: andef@andef.org.br
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projeto ligado ao esporte, fruto 
de uma parceria com a Prefeitura 
Municipal de Itaboraí, que atende, 
atualmente, cerca de 90 crianças 
e jovens e já formou vários atletas. 
Dentre eles, seis que seguem ga-
nhando competições pelo Brasil. 

O que você espera desses jovens que 
treinam taekwondo na academia ?
Através do esporte mudei minha 
vida e nós queremos mudar a vida 
deles também, para que eles che-
guem mais longe. Antigamente 
eles mal iam à cidade do Rio de Ja-
neiro, hoje eles conhecem o Brasil, 
competindo.  Espero que eles conti-
nuem treinando com determinação 
para alcançar os mesmo objetivos 
que eu alcancei.

Quando começou a lutar Taekwondo?
Comecei a lutar com 13 anos e dois 
anos depois, já disputei competições 
e conquistei títulos. Faço parte da Se-
leção Brasileira de Taekwendo desde 
2010 e dedico parte do tempo para dar 
aulas para crianças, adolescentes e 
jovens da comunidade de Portos das 
Caixas, em Itaboraí.

Como se sente representando Porto 
das Caixas em diversas competições?
É uma honra. Vim de Porto das Cai-
xas e hoje conheço muitos lugares 
do mundo para onde vou represen-
tando minha cidade e meu país. Ga-
nho meu dinheiro com o esporte e 
vou comprar minha casa aqui, pois 
gosto de Porto das Caixas e não pre-
tendo me mudar.

A sua principal meta nesse esporte é?
Meu principal objetivo é melhorar 
minha colocação no ranking mun-
dial de Taekwondo para garantir a 
minha participação nas Olímpiadas 
de 2016 no Brasil. Hoje, apesar de 
ser a melhor no ranking brasileiro, 
ocupo a 14ª colocação no ranking 
mundial e, para conquistar a tão 
sonhada vaga, preciso estar entre 
as seis primeiras colocadas. Para 
participar de uma competição como 
as Olimpíadas é preciso no mínimo 
quatro anos de investimento, isso 
para um atleta de alto rendimento.

Em que lugar você treina?
A minha rotina de treinos é feita todos 
os dias na academia Diego Taekwon-
do Team. Essa academia tem um 

De Porto das Caixas para o mundo: 
a luta por um sonho

A moradora de Porto das Caixas, 
em Itaboraí, Iris Tang Sing, de 23 
anos, é um destaque nacional de 
um esporte pouco divulgado: o 
Taekwondo. A arte marcial 
sul-coreana, baseada na defesa 
pessoal sem armas utilizando so-
cos e chutes, é uma modalidade 
olímpica desde 2000 (Sidney – Aus-
trália). Iris representa o Brasil em 
competições internacionais e trei-
na bastante para conseguir uma 
vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016. A atleta inspira 
outras pessoas na região a pratica-
rem o esporte e divide seu conheci-
mento na luta dando aulas no bair-
ro onde reside. Atualmente, Iris é a 
melhor colocada no ranking brasi-
leiro em sua categoria (até 46 kg). 
Conheça mais sobre essa jovem 
competidora na entrevista abaixo.

I r i s  d i s p u t o u  o  ú l t i m o  c a m p e o n a t o  m u n d i a l  d e  T a e k w o n d o ,  r e a l i z a d o  n o  M é x i c o  e m  2 0 1 3
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Cultura local é tema de livro e de filme

Em sentido ant i-horário:  Chafariz  Imperial  de Rio Bonito,  olaria tradicional  em Tanguá e al tar da Fol ia de Reis em Guapimirim 

O Programa de Valorização da 
Cultura Local, promovido pela Pe-
trobras, rendeu frutos. No mês de 
dezembro, foram realizados eventos 
de lançamento do livro “Patrimônio 
Cultural no Leste Fluminense” e do 
filme “Entrelugares: patrimônio e 
memória Leste Fluminense”, am-
bos resultados da pesquisa produ-
zida pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), em parceria 
com a Petrobras, em cinco cidades 
do entorno do Comperj: Cachoeiras 
de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, 
Rio Bonito e Tanguá. 

O primeiro evento foi realizado 
em Itaboraí, no dia 10 de dezem-
bro. No dia 16, foi a vez de Cacho-
eiras de Macacu, e no dia 19, de 
Tanguá e de Guapimirim. Em Rio 
Bonito, o lançamento está previs-
to para fevereiro. O estudo identi-
ficou os bens culturais materiais 

e imateriais de cada um dos mu-
nicípios, tais como igrejas histó-
ricas, festas e comidas típicas, e 
nas oportunidades foi apresenta-
do às prefeituras e à sociedade 
local. As pessoas da comunidade, 
que participaram e contribuíram 
para o filme e para livro, foram 
homenageadas nos eventos.

As mais de 500 páginas do li-
vro “Patrimônio Cultural no Leste 
Fluminense” resgatam boa parte 
da história da região. A Igreja de 
São Barnabé, em Itambi (Itaboraí), 
por exemplo, é uma construção de 
1705, erguida por jesuítas para a 
formação de um aldeamento in-
dígena. Em Rio Bonito, a visita do 
imperador D. Pedro II motivou a 
construção do Chafariz Imperial na 
Praça Fonseca Portela, em 1857. 
As cachaças Jararaca, Montenária 
e Novidade são um dos símbolos 

de Cachoeiras de Macacu, assim 
como as festas de Folia de Reis 
em Guapimirim. Já em Tanguá, as 
olarias antigas são referência em 
toda a região.

O filme “Entrelugares: patri-
mônio e memória Leste Flumi-
nense” destaca o relato de mo-
radores dos municípios acerca 
dos monumentos, das festas, de 
receitas e de aspectos da vida co-
tidiana que caracterizam os luga-
res. A produção tem pouco mais 
de 80 minutos de duração.

Parte da tiragem dos livros será 
destinada a órgãos públicos da 
região, assim como a bibliotecas e 
escolas. Dessa forma, a Petrobras 
compartilha com a população lo-
cal a história desses municípios, 
auxiliando a manter viva a memó-
ria de uma parte especial do esta-
do do Rio de Janeiro. 


