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SOLUÇÕES EM ENGENHARIA SUBMARINA

CONFIANÇA: NOSSA EXPERIÊNCIA DE NEGÓCIO.

“A Oceânica é uma empresa comprometida com a segurança em suas
operações, com o meio ambiente e com a saúde de seus colaboradores. Tudo
isso aliado a uma equipe técnica altamente qualificada e à garantia da
qualidade de seus serviços.”

O CEÂNICA ULTRAPASSA A MARCA DE
DOIS MIL DIAS SEM ACIDENTES COM
AFASTAMENTO

A

Oceânica mais uma vez vê na
prática o resultado do seu
processo de melhoria contínua,
conquistado através de todo o seu
Sistema de Gestão Integrada: a
empresa ultrapassou a marca de dois
mil dias sem acidentes com
afastamento na Base de Macaé.
Durante os últimos anos a Oceânica
vem investindo na qualificação de sua

mão-de-obra, de seus fornecedores e
na qualidade de seus equipamentos.
Além disso, a elaboração de
procedimentos e o cuidado com o
cumprimento dos mesmos faz com
que os clientes percebam e confiem
plenamente na execução de nossos
serviços. A equipe do SMS parabeniza
todos os colaboradores por mais esta
conquista.

P RODUCTION W EB JÁ ESTÁ NO AR

O

software desenvolvido internamente pela Oceânica,
conhecido como Production, acaba de ganhar os
módulos de requisições e comunicações internas, que
podem ser utilizados em navegadores, como por exemplo,
o Internet Explorer. As Frentes de Serviço poderão utilizar
esses módulos através da página da empresa sem instalar
quaisquer aplicativos no computador. Supervisores e
Técnicos de Planejamento receberão treinamento
conforme cronograma a ser divulgado.

M AIS SEGURANÇA NA B ASE

E

m janeiro foram instalados diversos
dispositivos de segurança na Base
Operacional, em Macaé. O objetivo é
aumentar a tranqüilidade de nossos
colaboradores e proteger todo o
patrimônio da empresa, principalmente à
noite. As câmeras poderão ser acessadas
remotamente e as imagens transmitidas
também sob baixa luminosidade.

T REINAMENTO DE

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS

INTERPRETAÇÃO DAS
NORMAS

RÁPIDAS
O treinamento foi realizado no
hotel Abusos Tropicais, com
carga horária de 24 horas, e
contou com a participação de 15
colaboradores. Todos já estão
aptos a realizar auditoria interna
na base, matriz e frentes de
serviço.

A

Oceânica
realizou
treinamento do curso de
interpretação das normas ISO
9001-2000 e OHSAS 18001-1999
em sua base, nos últimos dias de
janeiro.
O treinamento foi ministrado
pela Consultora Ademildes
Toledo, e teve como público
grande parte dos colaboradores
da base Macaé e também da
nossa matriz.
O objetivo deste treinamento foi
conscientizar grande parte da
nossa força de trabalho, para
que
estes
colaboradores
venham a se transformar em
grandes multiplicadores do
Sistema de Gestão da Oceânica.

E NTERRAMENTO DE
GASODUTO

NOTÍCIAS

C

om o objetivo de aumentar o
seu novo quadro de auditores
internos, aconteceu neste mês de
fevereiro o curso de auditoria
interna, com base na norma ISO
19011.

O SGO conta com apoio de
todos para que na próxima
auditoria interna programada
para o mês de março, este novo
grupo de auditores possa estar
contribuindo para o processo de
melhoria continua da Oceânica.

D IVULGAÇÃO DA P OLÍTICA DA O CEÂNICA
O que é política?

Política da Oceânica

É o compromisso da alta direção
para a melhoria contínua do
desempenho da Oceânica em
relação à saúde e segurança,
qualidade e preservação do meio
ambiente.

Promover melhorias contínuas
dos serviços e processos,
preocupando-se com a saúde e
segurança
de
seus
colaboradores, preservando o
meio ambiente e buscando a
satisfação dos clientes internos
e externos.

O
Adicional
de
Sobreaviso
é
assegurado
pelo
adicional
de
40%
(quarenta por cento)
sobre o salário base,
acrescido do Adicional
de
Periculosidade.
Portanto,
40%
(quarenta por cento) do
salário base, mais 40%
(quarenta por cento)
dos 30% (trinta por
cento) do Adicional de
Periculosidade,
somando dá-se um
adicional de 52% sobre
o salário base (uma
forma de simplificar o
cálculo):
Portanto, assim calcula:

N

o dia 28/12/2006 foi
finalizado com sucesso o
enterramento do gasoduto de
Manati.
Parabenizamos
todos
os
colaboradores que contribuíram
para o sucesso da obra.

V OCÊ SABIA ?
Qual a idade mínima para inscrição do segurado no Regime da Previdência Social (INSS)?
A inscrição do segurado em qualquer categoria exige a idade mínima de 16 anos, exceto para o
menor aprendiz, cuja idade mínima é de 14 anos.

Para reflexão
“Empresas talentosas são aquelas que focam seus mercados, estudam suas
variáveis, detectam oportunidades e procuram continuadamente estabelecer
novidades para criar vínculos e serem percebidas pelas ações.” (Sérgio Dal
Sasso)

Salário R$ 885,07.
Embarcado 15 dias:
885,07 x 52% = R$
460,24
Embarcado 12 dias
885,07 x 52% = 460,24
460,24/15 = 30,68
30,68 x 12 (dias) = R$
368,16
Portanto, para cada dia
de embarque o valor
correspondente
a
Sobreaviso é R$ 30,68
(trinta reais e sessenta
e oito centavos), para o
trabalhador que tem
uma remuneração de
R$ 885,07 (oitocentos e
oitenta e cinco reais e
sete centavos).
A Diretoria agradece a
todos os colaboradores
pela
presença
e
animação em nossa
f e s t a
d e
confraternização. Um
excelente ano de 2007!

