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NOTÍCIAS DE QUEM FAZ A PETROBRAS

m 2008 a Regap está
aplicando recursos em
projetos que irão beneficiar, além dos procedimentos industriais, a sua força
de trabalho.
págs. 6 e 7

Fotos: Arte Croma I&C
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Comenda JK é entregue a
representantes da Petrobras
pág. 4

Primeiro Simulado de
Emergência em Minas
pág. 9

Luiz Melodia é atração
do MPB Petrobras
pág. 11

editorial
T

odos os anos, a Regap destina
recursos para obras que tragam me-

lhorias aos processos de produção da
empresa. Em 2008, a Refinaria investe um
valor de R$ 151 milhões em projetos de
segurança, saúde e meio ambiente, que
irão beneficiar especialmente a sua força de
trabalho.
É pensando em agregar mais segurança,
ergonomia e acessibilidade à rotina dos
trabalhadores da Regap que estamos realizando diversas obras civis em toda a
Refinaria.
Foram construídos mais de 80 novos acessos na área industrial, de modo a facilitar o
trabalho da operação. No Prédio Administrativo, a instalação de elevador, nova
central de ar-condicionado, condições de
acessibilidade, novos banheiros, além de
muitos outros benefícios, como o Centro de
Controle de Emergência, equipado com
equipamentos eletrônicos de última geração.
Já o antigo Prédio da Produção terá parte
desativada e transformada em vestiários.
No Prédio do Refeitório, um novo vestiário
masculino será construído. Muitas serão as
modificações que têm como principal foco
o maior valor para nós: o ser humano que
compõe a força de trabalho da Petrobras.
Confira mais detalhes sobre os principais
investimentos da Regap na matéria sobre
as obras nas páginas 6 e 7.
Boa leitura!
Eduardo Mota
Gerente de Engenharia
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“Petrobras Jovem Aprendiz”
Foto: Fotográfico Studio Profissional

A primeira turma do Progra ma
“Pe trobras Jo v e m Aprendiz” (PPJA) se formou no dia
14 de agosto.
Ao todo participaram 65 jovens
com idade média de 18 anos.
Durante os dois anos de
aprendizado diversos temas
foram abordados, como noções de empreendedorismo e
de ética e cidadania. Tam - Formada 1ª turma do Programa Petrobras Jovem Aprendiz
bém houve uma fase vivendo PPJA na Re gap, Edna Damas cial na Regap.
No dia 15 de setembro, o Programa ceno/RH, se sensibiliza com o recorecebeu o Prêmio Top Social da nhecimento, mas destaca que o orguAssociação dos Dirigentes de Vendas e lho do programa é o que ele representa
Marketing do Brasil. A coordenadora na vida desses jovens.
Coleta Seletiva - materiais selecionados durante o mês de agosto de
2008:- PAPEL: 2.200 kg - PLÁSTICO: 3.030 kg - METAL: 0 kg
Os materiais foram entregues para a Astrapi, Ascapel e Igreja Pentecostal

PERFIL

José Henrique da Costa
“A Petrobras é minha maior conquista”
N

o dia 18 de dezembro, irá completar 23 anos que José Henrique da Costa é empregado da Petrobras.
Começou a trabalhar na Regap em 1985, quando ainda era estudante de engenharia mecânica da
UFMG. Seu primeiro cargo foi técnico de operação júnior. Hoje, como técnico de operação sênior, ele é
supervisor na gerência de Transferência e Estocagem e se orgulha dos mais de 20 anos dedicados à
Companhia. Henrique, como é mais conhecido na Refinaria, também se dedica à família: sua noiva Alicia e
seus filhos, Carolina, de 14 anos, Ângelo, de 16, Caleb, de 11 e Esteban, de 7. Outras grandes paixões são
a praia e o nautimodelismo. “Costumo ir à praia umas dez vezes ao ano. No ano passado até comprei um
apartamento no litoral capixaba”, conta.

Quando passou no concurso da
Petrobras, em vigésimo lugar, Henrique ainda estava no segundo período da faculdade de engenharia mecânica da UFMG e tinha apenas 19
anos. Mas como não era possível conciliar os horários do trabalho e do
curso superior, ele teve que tomar
uma decisão. Resolveu continuar na
Regap e abandonar os estudos. Uma
escolha que não gerou arrependimentos. Pelo contrário, Henrique se identifica muito com os princípios da Refinaria e sente orgulho em ser um empregado da Companhia.
“A Petrobras é minha segunda família,
além de ser uma escola de vida, e de
tecnologia também. Gosto muito de
trabalhar aqui, desde quando eu era

estagiário, já admirava a empresa. Hoje, eu continuo a me identificar com o
trabalho que faço. Ter passado no concurso da Petrobras foi minha maior
conquista e me sinto muito realizado”,
afirma o supervisor da gerência de
Transferência e Estocagem.
Henrique se considera sortudo por
trabalhar no setor de Transferência e
Estocagem. Ele enfatiza que a união
da equipe torna o ambiente de trabalho agradável. “Sou uma pessoa
amiga e acessível e, mesmo exercendo a supervisão, minha
equipe ainda me reconhece
como o colega de sempre”, diz.

Praia e sombra fresca
O que Henrique mais gosta
de fazer é ir para a praia, de
preferência com sua noiva
e seus filhos. “Adoro
estar próximo do mar.
Até comprei um apartamento no litoral
capixaba. Acho o
contato com a
natu reza muito
bom. Como sou
kardecista, valorizo muito o

relacionamento com a obra divina.
Também gosto de estar com minha
família e jogar futebol de areia”, diz.
Além disso, ele vê seus pais como
referência de vida, “Foram eles que me
passaram todos os valores que tenho”,
destaca.
Outro hobby de Henrique é o nautimodelismo. Ele compra, constrói e coleciona
barcos à vela, todos em proporções reais.
“Compro kits de fabricantes estrangeiros e
monto os barcos. Também
leio muito sobre o nautimodelismo: enciclopédias, guias, tudo o
que diz respeito
à história naval
do século XV
ao XIX”, destaca.

Foto: Wellington Maciel

Prato preferido: Pizza de frango
(mas uma boa comida mineira
também cai bem)
Filme: “O Velho e o Mar”, baseado
no livro de Ernest Hemingway
Livro: Em primeiro lugar a Bíblia, e

em segundo, “O evangelho segundo
o espiritismo”, de Alan Kardec
Texto para reflexão: “Ninguém é
bom por acaso; a virtude deve ser
bem aprendida”. Chico Xavier
Cor: Azul do mar (mas sou atleticano)

Viagem: Foz do Iguaçu
(também gostaria de conhecer
alguns lugares da Europa)
Lazer: Ver filmes e shows de música
Petrobras é... a minha segunda
família e a maior conquista.
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Gerentes recebem Comenda JK
O

gerente geral da Regap, João
Ricardo Barusso Lafraia, e o
gerente setorial de Implantação de
Empreendimentos, Ricardo Andrade
Cestari, receberam a Medalha
de Honra Presidente Juscelino
Kubitschek. A entrega das condeco-

rações foi feita pelo vice-governador
de Minas Gerais, Antônio Anastasia,
em Diamantina no dia 12 de setembro, data de aniversário do
ex-presidente.
A homenagem é fruto de uma série
de trabalhos que contribuíram
Foto: Fotográfico Studio Profissional

para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Dentre
eles, projetos dos empreendimentos efetivados pela Petrobras
no Estado e estudos inic i a i s
para implantação do Com plexo
Acrílico.
Segundo Cestari, foi uma honra
receber a Medalha. “É muito bom ter
nosso nome ligado à memória de um
presidente com perfil desenvolvimentista e voltado para o futuro do Brasil”, comenta.

concedida
A Medalha JK é
inas a perpelo governo de M
en tid ad es
so na lid ad es ou
visão deque, seguindo a
do ex-presenvolvimentista
ra m re le si de nt e, pr es ta
ao país e à
vantes serviços
criada pela
sociedade. Foi
5 de seLei nº 11.902, de
tembro de 1995.
Lafraia e Cestari recebem Medalha de Honra Presidente Juscelino Kubitschek

Regap sedia encontro entre responsáveis
técnicos das Refinarias do Abastecimento
Foi realizado na Regap, no dia 16
de setembro, um debate sobre a
Norma Regulamentadora de
Segurança e Saúde nos trabalhos
em Espaços Confinados (NR-33),
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em dezembro de
2006. Participaram da reunião os
responsáveis técnicos (RTs) das
Refinarias do Abastecimento.
O coordenador do GT do Liderança
em SMS - SE-05 (trabalho em
altura, resgate e espaço confinado)
do Abastecimento e gerente setorial de Segurança Industrial da
Reduc, Roberto Pinheiro, esteve
presente. De acordo com o engenheiro de segurança pleno da Re-

4

gap, Neander Luiz de Rezen de/SMS/SI, que coordenou o
encontro, a aplicação da norma
pode gerar interpretações dife -

rentes, por isso a troca de experiências e as boas práticas das
Refinarias do Abastecimento são
necessárias.
Foto: Wellington Maciel

Empregados discutem a NR-33 aprovada pelo Ministério do Trabalho em 2006

D

e acordo com dados levantados
em 2007 pela Coordenação de
Saúde Ocupacional da Regap, 58,2%
dos empregados da Refinaria
apresentam so bre peso ou
obesidade e 15% estão com
o colesterol elevado. Para
reduzir esses índices e
incentivar a vida saudável,
a Regap possui duas linhas de ação:
Uma delas consiste na
educação alimentar.
“Nessa fase, realizamos avaliações físicas e
nutricionais. Para
isso, solicitamos
alguns exames,
f azemos um
levantamento
da alimenta ção do pacien te e c a l -

culamos as medidas do corpo. Após
os resultados, partimos para o aconselhamento”, explica a nutricionista da
Regap, Simone de Freitas Tavares/SMS. A prática educativa
também envolve os Diálogos
de SMS realizados nas Gerências e as Campanhas
de Saúde.
A segunda vertente aborda as ações para oferecer
uma alimentação de
qualidade aos empreg a d o s d a
Refinaria. “Todos
os dias são oferecidos quatro tipos de frutas no Refei tório. Para o
próximo contrato d o r e s t a u rante, a
carne de pei-

SAÚDE

Dicas para uma
alimentação saudável
xe será servida com maior freqüência.
Além disso, já servimos frutas em
t o d o s o s coffee breaks ”, enfatiza Simone.
Outra iniciativa importante é a promoção da “Feira de Orgânicos”, realizada às quintas-feiras na saída do
Refeitório, das 11h às 14h. Segundo
a nutricionista, participam pequenos

“Mais de 58% dos
empregados da Regap
têm sobrepeso ou
obesidade e 15% estão
com o colesterol alto”.
Simone de Freitas Tavares / SMS
produtores de agricultura familiar,
todos com certificação da Associação Minas Orgânica. “A Feira foi a
forma que encontramos para estender os hábitos de alimentação saudável às famílias dos empregados da
Regap”, finaliza.

Foto: Wellington Maciel

Mitos ou verdades?
Nenhum alimento é completo,

carboidratos (presentes em pães,

obter os mesmos resultados em

por isso, é preciso manter uma

massas, batata, mandioca e

longo prazo.

alimentação variada e bem

arroz) são os grandes vilões da



colorida.

alimentação. Isso é mentira. É

uma dieta alimentar, mais sau-

preciso consumir esses alimen-

dável ela é.





Tudo em exagero faz mal.

Tanto a alimentação com exces-

tos em todas as

so de gordura, quanto a comple-

refeições do dia,

tamente isenta desse item, são

mas em quantidade

prejudiciais à saúde.

correta.



A alimentação saudável tem



exóticas são contra-

gastronomia prova que é possível

indicadas, pois a

ter uma alimentação apetitosa e

pes soa pode até

ao mesmo tempo, benéfica.

perder peso no início,

Muitos regimes pregam que os

Foto: Estúdio Enfoco

Dietas radicais e

fama de não ser saborosa. Mas a



Quanto mais simples e natural

mas não conseguirá

5

REGAP EM OBRAS

Obras trazem m
o dia-a-dia do
A

Regap está com mais de 70
obras de médio e pequeno
portes em andamento neste ano. São
42 projetos do Liderança em SMS, 31
de manutenção e infra-estrutura, quatro de médio porte (três para a Modernização da Regap e uma para
o Centro de Pesquisa e Projetos —
Cenpes). Além das obras em execução, outras dez já foram concluídas
com sucesso em 2008. De acordo
com o gerente d e Engenharia,
Eduardo Mota, “o objetivo é aumentar a segurança na Regap e melhorar
a infra-estrutura, além de resgatar
benefícios na área de conservação de
energia e otimização de processos”,
enfatiza.
Neste ano, está sendo realizado o
maior volume de investimentos em
infra-estrutura e segurança das instalações da Regap, desde a sua
fundação. Isto demonstra a preocupação da Petrobras em investir
tanto em tecnologia para aprimorar
seus processos de produção, quanto em infra-estrutura, garantindo
mais conforto e segurança à sua
força de trabalho.
Ao todo, também serão realizadas
dez obras civis. “Estamos desenvol-

vendo empreendimentos que valorizam a segurança e a ergonomia.
Com isso, mostramos que a empresa
investe em obras industriais, mas
também há a preocupação com o
conforto do trabalhador”, afirma Mota.

Revitalização do prédio
Administrativo
Para receber mais 111 empregados
vindos do prédio da Produção, o prédio Administrativo está passando por
uma reforma que trará diversas melhorias e adequações ao espaço.
Modernizações nas salas de Videoconferência, de reuniões, além de
instalações de sanitários acessíveis e
de um elevador. Com isso, os portadores de necessidades especiais não
encontrarão problemas para ter
acesso ao prédio.
Também está sendo construído um
Centro de Controle de Emergência,
que irá monitorar todas as ocorrências da Refinaria. O Centro contará
com um sistema de comunicação
integrado, além de possuir tecnologia de ponta, que permitirá decisões e ações mais rápidas. Outros destaques da revitalização
são: a instalação do ar-condiciona-

Reformas no prédio Administrativo trará diversas m

do central, que já está em funcionamento; a reforma das fachadas externas e a modernização do
mobiliário da Unidade.
Os bancos serão transferidos para a
área do estacionamento em frente ao

Obras Civis
Foto: Wellington Maciel
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Uma das obras realizadas na Refinaria é a reforma do Laboratório de Qualidade de Produtos

Revitalização no prédio Administrativo
 Adequação do prédio da Produção
 Construção de Quadra Poliesportiva
 Reformas na Academia de Gi nástica
 Transferência dos Bancos
 Construção de Vestiários do
Re feitório
 Reforma do Laboratório
 CIC (Centro Integrado de Controle)
 Construção do Centro de Controle
de Emergência (CCE).


REGAP EM O BRAS

melhorias para
s empregados
Foto: Wellington Maciel

mas de aquecimento solar e de ar-condicionado central estão em fase d e
aquisição. O novo prédio da Produção
sediará as atividades dos Grupos de
Apoio dos setores: UT (Gerência Setorial
de Utilidades), DH (Destilação e Hidrotratamento), CCF (Craqueamento Catalítico Fluido) e TE (Transferência e Estocagem).

Vestiários no prédio
do Refeitório

melhorias e adequações do espaço

Refeitório. A previsão para o término
da obra é dezembro deste ano.

Adequação do prédio
da Produção
Será transformado em um espaço que
ofereça mais conforto e segurança para
os operadores. Novos vestiários, um
auditório com capacidade para 50 pessoas e uma sala de ginástica serão as
novidades construídas no local. Siste-

Está em fase de acabamento um vestiário masculino para atender os empregados vindos do prédio da Produção
para o prédio Administrativo. Além disso,
obras de acessibilidade, como banheiros
e lavatórios adaptados e rampas de
acesso à Aca demia estão sendo
construídas.

Academia de Ginástica
quadra poliesportiva
A área da Academia de Ginástica será
ampliada e as partes hidráulica e elétrica reformadas. Foram comprados
novos equipamentos. Outro destaque
é a construção de uma quadra poliesportiva. O projeto já está em fase de
aprovação.

Obras em
execução:



Eletrodiálise Reversa
Adequação da Unidade de UFCCI

(Unidade de Craqueamento Catalítico
Fluidizado I)


Adequação do setor médico à

Anvisa


Proteção passiva de leitos de cabos



Atendimento à NR-13



Confiabilidade dos fornos U-52



OPC parada da U-52 (max. diesel)



Substituição SDCD do Coque



Programa HBio



Adequação do Laboratório



Processamento de Nafta pesada



Ampliação da Race (Rede de Água

de Combate à Emergência)


Revitalização dos prédios Adminis-

trativo e da Produção.
Foto: Wellington Maciel

Obras no prédio Administrativo estão em fase de acabamento. Unidade teve seus banheiros reformados e recebeu novo layout
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Refinaria recebe Prêmio Marketing Best
A

Petrobras recebeu nove, dos 20

volvido em parceria com o governo

prêmios da 7ª edição do Marketing
Best, realizado pela Editora Referência e

federal e instituições sociais próximas a Unidade de Negócio.

Fátima Ribas, avalia o resultado. “O compromisso vi sível

Media Marketing School. Na ocasião,
foram reunidos os melhores projetos de

Modelo de planejamento participativo realizado em sete bair-

com a comunidade é um dos
pilares da nossa gestão. Esses

responsabilidade social desenvolvidos

ros do entorno da Regap, o

prêmios traduzem o esforço e o

por empresas em parceria com ONGs,
no ano de 2007. A solenidade foi realiza-

programa desenvolveu ações
como: questionário sócio-eco-

investimento da Companhia
em ações volt adas para o

da em São Paulo, no dia 21 de agosto.
A Regap foi uma das premiadas pelo pro-

nômico, palestras em escolas de bairros
vizinhos e concurso de redação e dese-

crescimento humano e o desenvolvimento econômico de maneira susten-

grama “De Olho no Ambiente”, desen-

nho com o tema Agenda 21.

tável”, pontua.

Regap é premiada em duas categorias
do Prêmio Top Social da ADVB 2008
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Regap recebeu dois prêmios de responsabilidade social da ADVB no dia 15 de setembro
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A gerente de Comu ni cação,

A Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB) premiou 28 projetos sociais de várias organizações. Na
cerimônia, realizada dia 15 de
setembro no Rio de Janeiro, 17
dos 28 prêmios foram concedidos à Petrobras. Dentre as 12
premiações concedidas ao Abaste cimento, duas foram para a
Regap.
A atual edição do Prêmio Top
Social foi dividida em três categorias: Valorização Humana e Social,
Meio Ambiente e Cultural. Estiveram presentes na solenidade o
gerente executivo do Abas tecimento-Refino, José Car los
Cosenza, o gerente geral de
Gestão Corporativa do Abastecimento, José Roberto Kaschel

Vieira, e outros representantes da
Petrobras.
O projeto “De Olho no Ambiente”
foi conde corado na categoria
Meio Ambiente. A gerente de Comunicação, Fátima Ribas, recebeu
a premiação. Ela agradeceu o reconhecimento pelas ações de responsabilidade social desenvolvidas no entorno da Regap.
O outro projeto da Refinaria premiado foi o Programa “Jovem Aprendiz”, na categoria Valorização Humana e Social. De acordo com a
coordenadora do projeto na Regap,
Edna Damasceno/RH, com o “Jovem Aprendiz”, a Petrobras reafirma
o que é responsabilidade social. “O
Programa transforma jovens em
cidadãos integrados ao mercado
de trabalho”, enfatiza.

Comunidade do
entorno avança no
desenvolvimento local
Agradecimentos e homenagens mar caram o encerramento do curso
“Direitos Humanos e Elaboração de
Projetos Sociais” do Programa de
Voluntariado da Petro bras “Cidada nia Eman ci pada”. O evento foi rea lizado no dia 23 de agosto na Fa zenda do Rosário, em Ibirité.
Voltado para gestores e funcionários
de entida des sociais do entorno da
Regap, o curso gerou seis projetos
que contemplaram as áreas de
mú sica, artesanato, educação infantil, mobilização comunitária, ensino
formal e agricultura comunitária. To das as propostas serão apresenta das ao Co mitê de Res pon sa bili da de
Social da Refi na ria.
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Encerramento do curso “Direitos Humanos
e Elaboração de Projetos Sociais”

primeiro Simulado de Emergência Regional da Petrobras em Minas Gerais foi realizado,
nos dias 12 e 13 de agosto. A
atividade simulou um acidente de
trânsito com vazamento de óleo
diesel, atingindo o rio Piracicaba e
a barragem do Jacuí, o que provocou dano ambiental na região. A
ação ocorreu em João Monlevade
e reuniu representantes de vários
órgãos operacionais da Petrobras,
instituições públicas e privadas.
Coordenado por um Grupo de
Trabalho formado pela Regap,
Petrobras Distribuidora e SMS
Corporativo, o objetivo principal
foi estimular a integração entre
as partes envolvidas. Devido à
complexidade e ao grande
número de participantes,
foram necessários quatro
meses de planejamento. “O Simulado
foi uma o p o r t u nidade única de integrar
os atores, envolvendo diver-

O

SMS

Minas tem seu primeiro Simulado
de Emergência da Petrobras
Foto: Fotográfico Studio Profissional

sas empresas e poder público municipal e estadual”, considera Tú lio Prodígios/Regap/SMS/SI.
Além da integração entre
os participantes, o
Sistema de Comando
Operacional (SCO), utilizado pela Defesa Civil
Estadual em ações de
resposta à emergência da
Petrobras, também pôde
ser testado. “Quanto me- Petrobras promove primeiro Simulado Regional
em MInas Gerais, realizado em João Monlevade
lhor conhecermos o SCO,
mais eficaz será a resposta à Rosângela Silva, representante da
emergência”, afirma o gerente R e g i o n a l S u d e s t e d o S M S
s e t o r i a l d e S e g u r a n ç a Corporativo. Para Marcos Antônio
I n d u s t r i a l d a R e g a p , J o ã o Monteiro/SMS/AC/SE, que trabalha juntamente com o Centro de
Eustáquio Beraldo Teixeira.
O apoio da Sede foi outro Defesa Ambiental - CDA - do Rio
fator fundamental para o de Janeiro e do Espírito Santo, a
s u c e s s o d o S i m u l a d o . ação foi a primeira a simular um
“Todos os envolvi- a c i d e n t e e m á g u a s r á p i d a s .
dos foram recep- “Nesse caso usamos técnicas
tivos e atenciosos, diferentes dos sinistros em mar
d e s s a f o r m a a i n t e - aberto, ao qual estamos habituag r a ç ã o f o i m a i o r ” , a f i r m a dos”, relata.

Moradores do entorno participam de treinamento
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Comunidades do entorno revisam plano de ação do Comitê e valores de SMS

Com o intuito de reforçar as práticas de
SMS aplicadas no dia-a-dia da comunidade
vizinha à Regap, foi realizado no dia 29 de
agosto, o treinamento do Comitê Petrobras Comunidade. Sob coordenação das
Gerências de SMS e Comunicação da
Regap e consultoria da Fundação Bio-Rio,
o evento ocorreu no Espaço Cliente.
Na ocasião, foram revisados os conceitos e
o plano de ação do Comitê Petrobras
Comunidade, além dos valores de SMS
da Regap.
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Petrobras participa do 8º Seminário
de Transportes Multimodais
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
(Crea-MG), reuniu representan tes de di versas entidades governamentais e empresas privadas, que
buscaram a p o n t a r
a s i n t e r venções necessárias no sistema
de transp o r t e s e
sugerir soluções que
se adeqüem à realidade mineira.
Lafraia ministra palestra no 8º Seminário de Transportes Multimodais No segundo dia de
discussões, o geendo com principal finalidade rente geral da Regap, João Ricardo
a discussão da viabilidade do Barusso Lafraia, ministrou palestra
projeto da Via das Indústrias, que sobre a viabilidade técnico-ecopretende ligar as BRs 040 e 381, foi nômica e ambiental do projeto da
realizado, nos dias 18 e 19 de Via das Indústrias e os benefícios
setembro, o 8° Seminário de Trans- que ela trará para a região. “Para a
portes Multimodais de Minas Ge- Petrobras é importante participar de
rais. O evento, promovido pelo um evento como este, pois é uma
Conselho Regional de Engenharia, maneira de mostrarmos qual é o

T

futuro da indústria de petróleo e
gás e como a infra-estrutura pode
acompanhar todo o crescimento do
setor”, destaca.
O gerente setorial de Implantação
de Empreendimentos da R e g a p , Ricardo Andrade Cestari,
abordou a logística que será implantada com a construção do
Complexo Acrílico e como será
importante a implement a ç ã o d o
p r o j e t o d a V i a d a s Indústrias.
No dia anterior, o gerente de
Empreendimentos da Refina ria,
Vitor Meniconi, integrou a banca que
discutiu a poluição atmosférica e
abordou os novos empreendimentos da Regap, destacando a importância do investimento em tecnologia para a redução de emissões. “É interessante mostrarmos
como a Petro bras possui uma
preocupação com o desenvolvimento sustentável e como investimos
nisso”, destaca Meniconi.

Regap participa de III Seminário
Nacional de Resíduos Urbanos
pr e s e rv ação d o meio ambiente e à ver, projeto que desenvolve o potenresponsabilidade social. Por meio cial artístico de crianças e adolesde gráficos compa rativos ela com- centes e conta com o apoio da
provou a preocupação da Petro bras Petrobras por meio de recursos do
e m i n v e s t i r e m t e c n o l o g i a Fundo para a Infância e Ado les p a r a poluir menos e ser mais cência - FIA.
responsável
socioambientalmente. “Participar
desse Seminá rio é
uma forma de evo luirmos na trans parência”, afirma
Si mone Araújo.
Na manhã do dia
24, houve apresentação dos integ r a n t e s d o P r o v i - Simone Araújo ministra palestra no Seminário de Resíduos Urbanos

Foto: Fotográfico Studio Profissional
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Com a finalidade de discutir ações de
saneamento básico e responsabilidade socioambiental, foi realizado nos
dias 23 e 24 de setembro, o III Seminário Nacional de Resíduos Ur banos. O evento ocorreu no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)
e foi promovido pelo Instituto Brasil. O
Seminário reuniu representantes de
empresas privadas, órgãos públicos,
ONGs e e s t u d a n t e s d e d i v e r s a s
regiões de Minas.
No primeiro dia de palestras, a ge rente setorial de Meio Ambiente da
Regap, Simone Araújo/SMS/MA,
falou sobre diversas iniciativas da
Refinaria que d i z e m r e s p e i t o à

Foto: Fotográfico Studio Profissional

A

A Feira da Paz do bairro Petrovale,
realizada de 1 a 3 de agosto, teve
por objetivo promover o encontro de
famílias, escolas, instituições religiosas e
culturais da região e contou com o
patrocínio da Petrobras. Os destaques
do evento foram a apresentação do circo
de teatro de bonecos da Família Silva e o
show da dupla sertaneja Vítor & Léo.
Também no início de agosto, a Petrobras patrocinou a Feira da Paz de

PLANO MINAS

Petrobras participa de Feira da Paz
do bairro Petrovale e de Betim
Betim, onde teve espaço para
mostrar as ações para promoção do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade
social. No dia 8 de agosto, o gerente geral da Regap, João
Ricardo Barusso Lafraia, esteve
presente e destacou a importância de eventos como esse
para estreitar o relacionamento
com o munícipio
Feira da Paz em Ibirité teve patrocínio da Petrobras
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Projeto MPB Petrobras traz
para o público Luiz Melodia
Em 20 de agosto, o Pro jeto

álbum “Estação Me lodia”, que

MPB Petrobras levou ao palco

reúne clássicos do samba das

do Palácio das Artes o cantor

déca das de 30, 40 e 50.

e compositor Luiz Me l o d i a . O

A renda do Projeto MPB Pe -

a r t i s t a a p r e s e n t o u seu novo

trobras é destinada a instituições sociais do entorno da

Luiz Melodia se apresenta no Palácio
das Artes pelo MPB Petrobras

Regap.

Coral Petrobras Regap participa
de Festival Internacional
Foto: Fotográfico Studio Profissional

Tenores, baixos, contraltos e sopranos
do Coral Petrobras Regap estiveram
presentes na 6ª Edição do Festival
Internacional de Corais, realizada em
Belo Horizonte e região metropolitana,
no período de 14 a 24 de agosto. Eles
participaram de duas atrações do
evento que teve como tema principal
os 50 anos da bossa nova.
No dia 22, se apresentaram na
Unidade Juscelino Kubitschek do
Serviço Social do Comércio. E no
dia 23, encantaram os presentes

na Igreja de São Francisco de
Assis da Pampulha. Dentre as canções interpretadas: “As Pastorinhas”, “A Banda”, “Xote das Meninas”, “Peixe Vivo” e “Oh! Minas
Gerais”.
Para o coordenador do C o r a l ,
Amaury Lage/CO, é uma honra
par ticipar de um festival como
esse. Já a regente do Coral, Maria
do Carmo Campara, destaca a
importância da troca de experiência possibilitada pelo evento.

Coral Petrobras Regap em apresentação
no Festival Internacional de Corais
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PASA

Mente ativa é o
segredo para a
longevidade
O operador de refinaria aposentado,
Astrogildo Wolanik, de 62 anos, é integrante do PASA. Ele trabalhou na Regap por 16 anos e agora faz parte do
Conselho Administrativo da Copetro.
Wolanik garante que o segredo para
uma vida saudável na terceira idade é
manter a mente sempre ocupada.

Lançado projeto
piloto do
novo PASA
Foto: Fotográfico Studio Profissional

O que você faz para ter um estilo de vida saudável?
Procuro comer bem, optando mais por frutas e verduras e deixando de lado as gorduras e os doces.
Também faço caminhadas diariamente pelas manhãs
na Praça Raul Soares, que fica perto de onde eu moro.
Quando tenho oportunidade, arrisco uma pelada ou
uma partida de peteca. Além disso, parei de fumar e
não bebo há 12 anos.
Qual o segredo para chegar aos 60 com disposição?
Acho que a pessoa não deve se preocupar somente com
o físico. Claro que é importante manter uma alimentação
balanceada e praticar esportes, mas acredito que é essencial manter a mente ocupada, estudar e estar sempre
aprendendo coisas novas.

Representantes da Petrobras e médicos da Rede Referenciada
confraternizam após lançamento do novo PASA

O

Programa de Avaliação da Saúde dos Aposentados (PASA), destinado a todos os aposentados

e pensionistas, com idade superior a 50 anos, do
Sistema Petrobras, está renovado e mais eficiente.
O novo Projeto foi lançado para os médicos da Rede

E o que o senhor faz para ocupar a mente?
Eu gosto de me manter sempre bem informado, leio revistas, especialmente Scientific American. Também adoro
navegar pela Internet.

Referenciada no dia 21 de agosto, no Centro de
Treinamento da Refinaria (Cetre). O encontro preparou os profissionais de saúde para atender os beneficiários de acordo com as modificações.

O que recomenda para os que pretendem seguir o seu
exemplo?
É preciso se interessar pelas novidades. Acho que as pessoas podem manter o bom funcionamento da mente com
o trabalho, ou mesmo com um hobby.
Foto: Estúdio Enfoco

Desde o início de setembro, os apo sentados da
Regap podem contar com novos serviços que auxi liam na prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis e na promoção da saúde. A Regap foi a
Unidade de Negócio escolhida para a implantação do
projeto piloto do novo PASA, que irá funcionar, inicialmente, por 12 meses.
Os principais pilares do novo Programa são a adoção
do hábito da alimentação saudável e do estilo de vida
ativo, além do monitoramento dos fatores de risco
das doenças crônicas não-transmissíveis. Para o
médico do trabalho, Julizar Dantas/SMS, a reformula ção do PASA representa um passo adiante na melhoria da qualidade de vida dos aposentados e pen-
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sionistas da Regap.

