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Macaé, 27 de janeiro de 2011
UO-BC/CSI     0010/2011

Ilmo. Sr.
Walter Machado Pinheiro
Diretor da Faculdade Federal de Rio das Ostras
Universidade Federal Fluminense
Rua Recife s/nº. - Jardim Bela Vista
28890-000 Rio das Ostras/RJ

Assunto:    Carta resposta à Universidade Federal Fluminense _Coordenação 
do Curso de Serviço Social

Referência:   Ofício RGS 08/2010 de 03 de dezembro de 2010 e termo aditivo 
de 07 de dezembro de 2010.

Prezado senhor

De acordo com o ofício emitido por esta instituição  em 03 de dezembro de 
2010, que solicita informações que comporão a monog rafia da Srª. Leiliane 
Aparecida Sodré Barcellar, aluna desta organização que desenvolve uma 
pesquisa cujo tema é: "Responsabilidade Social da P etrobras de Macaé", a 
Petrobras informa que:

1.  Como se efetiva a responsabilidade social na Pe trobras de Macaé na área 
de programas sociais? Quais os setores envolvidos?

O segmento de responsabilidade social, na Bacia de Campos, está inserido na 
gerência de Comunicação da Unidade de Operações de Exploração e 
Produção (UO-BC) da Petrobras. Este segmento englob a ações sociais, 
culturais e ambientais.

Os programas, projetos e ações sociais realizados n a UO-BC ocorrem, 
atualmente, em parceria com o Poder Público, em sua s esferas municipal e 
estadual, e, também, com empresas privadas e entida des sem fins lucrativos, 
ou seja, com o 1º , 2º e 3º setores.

2 .  Quantos e quais os programas sociais são execu tados na Petrobras de 
Macaé? Citar o alcance (público-alvo e quantitativo ).

Quanto aos projetos de responsabilidade social, rea lizados na Bacia de 
Campos, há aqueles que são efetivados de forma volu ntária pela Petrobras, e 
outros realizados de forma obrigatória, por serem c ondicionantes dos 
processos de licenciamento ambiental. Eles incluem:
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Plano de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP),  relacionado à ����

atividade de pesquisa sísmica marítima , é um meio legal de compensar 
a comunidade de pesca artesanal dos impactos causad os pelo 
empreendimento licenciado de acordo com os resultad os do EIA/RIMA. 
Vale ressaltar que esta compensação é feita através  do repasse de 
recursos financeiros por meio da execução de projet os que serão 
elaborados em parceria com as comunidades e validad o pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  Renováveis - 
IBAMA. Em 2011, serão implementados quatro processo s de 
licenciamento com PCAP na Bacia de Campos. Além do PCAP, também 
serão implementadas as atividades do Projeto de Com unicação Social.

O Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia d e Campos - ����

PCSR-BC, que foi criado para unificar e otimizar as  ações de 
comunicação social estabelecidas nos processos de l icenciamento 
ambiental dos empreendimentos da Petrobras, na regi ão da Bacia de 
Campos. Este projeto tem um caráter participativo, buscando melhorar 
a qualidade da comunicação da empresa com as comuni dades no qual 
atua em três frentes: 

O Rede Comunidade - novo formato para as reuniões p úblicas, 
com tendas de diversos temas, expondo as atividades  da 
empresa, projetos gerados pelo licenciamento ambien tal, 
iniciativas de responsabilidade socioambiental, mes as de 
debates, além de um espaço para a própria comunidad e 
demonstrar seus trabalhos. A intenção é que os even tos sejam 
mais interativos, o que já ocorreu em 2009 nos muni cípios de 
Cabo Frio, Rio das Ostras e Campos dos Goytacazes;    

 
O Rede no Ar – são anúncios de rádio nas principais  estações da 
Bacia de Campos, que servirão para informar as ativ idades da 
Petrobras e para responder às perguntas das comunid ades; 

O Rede Itinerante - Consistirá na presença de um re presentante 
da Petrobras, nos eventos da empresa com interação da comunidade, 
visando informar sobre as atividades e nivelar o 
conhecimento de todos sobre as diferentes iniciativ as que ocorrem na 
Bacia de Campos. 

Ex: Fóruns de Meio Ambiente, Dia Internacional do M eio 
Ambiente.
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O Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos  - PEA-BC ����

planeja ações de educação ambiental para o fortalec imento, de 
forma participativa, das comunidades de São Francis co de 
Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São João da Barr a, Quissamã, 
Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu , Búzios, Cabo 
Frio, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema e Maricá  - todos 
inclusos na área de influência da Petrobras na Baci a de Campos. O 
programa está em fase de diagnóstico participativo para 
planejamento de suas linhas de ação.

O Projeto Pólen, de educação para gestão ambiental,  tem como ����

público os técnicos das secretarias municipais de m eio ambiente e 
de educação e lideranças locais. Ao longo do projet o foram 
estabelecidos treze pólos de educação ambiental, se ndo um por 
município, a serem mantidos pelas respectivas prefe ituras. Estes 
pólos abrigam os projetos de educação ambiental, de senvolvidos 
pelos técnicos e lideranças que passaram por todo p rocesso de 
capacitação, de acordo com as necessidades de cada localidade. 
Dentre os projetos dos pólos, em especial para este  trabalho, 
citamos como referência o Projeto do pólo de Macaé e de Rio das 
Ostras que discutem processos de produção e explora ção de 
petróleo e gás na Bacia de Campos, bem como a quest ão do 
gerenciamento dos royalties nos municípios que promovam ações 
educativas para estimular a participação social nes sas questões. 
Sobre a temática abordada no trabalho de mestrado, também 
podemos citar como referência os projetos dos pólos  de Arraial do 
Cabo, São João da Barra e Casimiro de Abreu que tra balham 
questões relacionadas aos problemas e/ou conflitos sobre a 
utilização dos recursos pesqueiros nos municípios, fomentando 
ações educativas voltadas para o fortalecimento e a  mobilização da 
comunidade pesqueira frente a questões socioambient ais. Este 
projeto é realizado nos municípios de São Francisco  de Itabapoana, 
Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Quissamã,  Carapebus, 
Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Búzios, C abo Frio, Arraial 
do Cabo, Araruama e Saquarema.

O Projeto Núcleo de Educação Ambiental da Região da  Bacia de ����

Campos (NEA-BC), tem  como foco a organização comun itária para o 
exercício da cidadania por meio da implementação de  projetos 
articulados entre os municípios que compõem a Bacia  de Campos,  
como público técnicos de instituições públicas, rep resentantes da 
sociedade civil organizada, comunidades de pescador es e demais 
cidadãos, realizado nos seguintes municípios: São F rancisco de 
Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São João da Barr a, Quissamã, 
Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu , Búzios, Cabo 
Frio, Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema.
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Programa Petrobras Mosaico, um programa voluntário que tem por ����

objetivo apoiar o processo de gestão participativa e uso  
compartilhado do espaço marinho  na Bacia de Campos, 
especialmente na conservação dos ecossistemas e no manejo dos 
recursos naturais, contribuindo para o gerenciament o costeiro e 
fortalecimento da classe pesqueira artesanal nos mu nicípios de São 
Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Campos dos 
Goytacazes, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ost ras, Casimiro 
de Abreu, Cabo Frio, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro 
da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Saquarema. O P rograma 
Petrobras Mosaico tem como público alvo os pescador es artesanais 
de sua área de abrangência destacados e atua nos se guintes focos: 
Fortalecimento institucional (Regularização Profiss ional e 
Capacitação e Conselho Consultivo) e Técnico-Cientí fico 
(Monitoramentos pesqueiro e ambiental, Documentação  e 
mapeamento com a elaboração de mapas mentais).

Programa em expansão - fortalecimento institucional  e ����

técnico-científico, de modo a apoiar a comunidade d e pesca 
artesanal o desenvolvimento sustentável de sua ativ idade. São 14 
municípios atendidos da área de influência da Bacia  de Campos: São 
Francisco de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, São  João da 
Barra, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de 
Abreu, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Arraial do Ca bo, São Pedro 
da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. 

O Programa de Desenvolvimento Social de Macaé e Reg ião (����

PRODESMAR), foi criado em julho de 2008 e tem por o bjetivo 
viabilizar projetos que beneficiem toda a força de trabalho e 
sociedades locais, contribuindo para a sustentabili dade por meio de 
ações estruturantes e a promoção da melhoria da qua lidade de vida 
da população dos municípios da região da Bacia de C ampos. O 
Prodesmar é um fórum que aproxima a Petrobras com o s poderes 
públicos municipais e estadual e possui um Comitê D iretivo 
composto, atualmente,  por representantes da Petrob ras, do Estado 
do Rio de Janeiro e do município de Macaé, que se r eúne 
trimestralmente, para acompanhar e propor ações cor retivas e de 
melhoria aos projetos. Dentre as ações do Prodesmar , estão a 
duplicação da Rodovia Amaral Peixoto - RJ-106 - Tre cho Macaé; a 
melhoria operacional do 9º Grupamento de Bombeiro M ilitar; o 
sistema de monitoramento por câmeras e despacho de viaturas 
(novo 190); qualificação profissional de jovens e a dultos não 
exclusiva à cadeia do petróleo e o Planejamento Est ratégico do 
Norte e do Noroeste Fluminense.
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O projeto Cine Clube Macaé Petrobras, assinado em 1 9 de julho de ����

2007, prevê a revitalização do Cine Clube de Macaé com previsão de 
término da obra no segundo semestre de 2012. Este p rojeto é objeto 
do convênio entre a Petrobras e a prefeitura de Mac aé, por meio da 
Fundação Macaé de Cultura. Entre os objetivos da re forma do prédio, 
que passará a ser chamado Cine Clube Macaé Petrobra s, estão a 
recuperação do patrimônio histórico, o desenvolvime nto de 
atividades artísticas e audiovisuais e a criação de  um pólo cultural, 
com espaço para a realização de encontros culturais  e festivais. O 
novo Cine Clube contará com sala de projeção, sala de arte 
contemporânea, centro de memória fotográfica, bibli oteca, estúdios 
multimídia e espaços para a formação profissional.

O Petrobras Programa de Criança, tem por objetivo o ferecer ����

atividades extra-escolares (vivência pedagógica, of icinas de dança, 
música, teatro, artes, desporto, capoeira, informát ica e natação) à 
alunos de seis a catorze anos, devidamente matricul ados na rede 
pública de ensino. Até julho de 2010, mais de 2 mil  crianças foram 
atendidas por este programa.

O programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA), que vis a a formação ����

profissional de jovens, de 16 a 19 anos, oriundos d a rede pública de 
ensino, a partir do 9º ano do ensino fundamental, r esidentes, 
preferencialmente, em áreas de risco social,  abriu  663 vagas em sua 
segunda edição. Neste programa, são atendidos joven s dos 
municípios de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Con ceição de 
Macabu, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, São João d a Barra e São 
Francisco de Itabapoana; a qualificação Profissiona l é realizada 
através do SENAI. Objetiva-se com o programa em que stão a 
inserção de seu público alvo no mercado de trabalho . Este programa 
atende ao disposto na Lei 10.097 de 2000.

O Coral Petrobras Bacia de Campos, criado em 19 de junho de 1989 ����

e a Camerata Petrobras Bacia de Campos, criada em 2 003, têm por 
objetivo promover, através do canto, o engajamento da força de 
trabalho no que diz respeito à divulgação da Missão  e dos Valores da 
Companhia, bem como a integração dos participantes,  tendo como 
premissa o Código de Ética Corporativo e os princíp ios de 
Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa. Tan to o Coral 
como a Camerata contam com um repertório de Música Popular 
Brasileira e alguns clássicos e outros projetos de cunho social 
selecionados através dos editais de patrocínio da C ompanhia.
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3.  Dos programas sociais financiados pela Petrobra s de Macaé, quais são 
gerenciados pela própria (setor responsável pela ge stão) e quais são 
repassados para o terceiro setor (ONGs, associações , etc.)?

A Petrobras acompanha a execução de todas as ações de seus projetos e 
programas sociais, a fim de verificar o adequado cu mprimento das mesmas, 
porém a Companhia figura na qualidade de partícipe repassadora em seus 
programas sociais, destinando recursos para as açõe s de responsabilidade 
social, operacionalizadas pelos 1º , 2º ou 3º setor .

4.  Qual é o montante de recursos investidos nos pr ogramas sociais de 
Macaé? Como são selecionados?

No ano de 2010, foram destinados R$ 12.732.633,14 ( doze milhões, setecentos 
e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e três rea is e catorze centavos) para a 
operacionalização dos programas de responsabilidade  social na Bacia de 
Campos. Já para o ano de 2011 será destinado o mont ante de até R$ 
17.671.000,00 pela UO-BC, objetivando a execução do s programas e projetos 
nos quais é partícipe.

Tais programas sociais podem ser encaminhados por i ntermédio do 
Voluntariado Corporativo da UO-BC, ou através de aç ões de relacionamento 
(onde os proponentes solicitam parceria da Petrobra s nos programas/projetos 
propostos) ou por intermédio de aprovação nas Seleç ões Públicas de 
Projetos, em nível ambiental, social e cultural (ne sses casos, os recursos a 
serem repassados a entidades parceiras, são oriundo s da Petrobras, por 
intermédio de sua sede na Cidade do Rio de Janeiro) .

5.  Como se efetiva a participação dos empregados d a Petrobras, na 
responsabilidade social (programas sociais) voltada  para a cidade de Macaé?

A participação se efetiva por intermédio do Program a de Voluntariado 
Corporativo da Petrobras, no qual membros da nossa força de trabalho se 
mobilizam para atender demandas das comunidades e c ampanhas de 
mobilização, como por exemplo, o atendimento aos mu nicípios afetados pelas 
chuvas no meado de janeiro do ano vigente.

Outra ação notória de mobilização de nossa força de  trabalho ocorre durante 
o evento denominado "Natal Solidário", que acontece  anualmente desde 2003, 
no qual integrantes das gerências da Petrobras, na Bacia de Campos se 
mobilizam e adotam creches e instituições, com o ob jetivo de proporcionar o 
encantamento e alegria das celebrações de natal, ao s membros das 
organizações. Em 2010, foram atendidas mais de 30 i nstituições, beneficiando 
cerca de 3.800 (três mil e oitocentos) cidadãos.
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6.  Quais os resultados alcançados com as ações de responsabilidade social 
(projetos sociais)?

A Petrobras é uma empresa de energia, feita de pess oas, focada no 
desenvolvimento de cidadãos e, através das ações de  Responsabilidade 
Social, espera contribuir para a sustentabilidade s ocial, através de ações 
estruturantes e, desta forma, promover a melhoria n a qualidade de vida da 
população da região.

Assim temos acompanhado o processo social de jovens  do PPJA que se 
inseriram no mercado de trabalho; crianças do PPC q ue se desenvolveram em 
atividades extracurriculares oferecidas pelo progra ma, o aumento da 
segurança pública da região, devido as novas ações de políticas públicas 
influenciadas pelo Prodesmar, a inclusão social pró -ativa das comunidades de 
pesca artesanal, que hoje são, protagonistas de um importante processo de 
valorização da atividade pesqueira, entre outros.

Aproveitamos para ressaltar a importância desta ini ciativa na formação 
acadêmico-científica, contribuindo não apenas para o crescimento da região, 
mas do país.

A Petrobras agradece o contato e informa que uma có pia desta carta foi 
enviada ao e-mail: leiliane@viacabo.com.br.

Atenciosamente,

Lincoln Antunes Weinhardt Dalcomuni Ferreira
Gerente de Comunicação e Segurança de Informações
Unidade de Operações de Exploração e Produção da Ba cia de Campos

Não há anexo(s)

c.c.: Maria Raimunda Penha Soares; Coordenação do Cu rso de 
Serviço Social


