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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 ACREDITA NO B RASIL E INVESTE EM PROJETO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

A

Oceânica, em parceria com a Petrobras, está apoiando o projeto
“Descobrindo a vida”, desenvolvido na Praia dos Bancários, no bairro
da Ilha do Governador, Rio de Janeiro.
Foram doados seis computadores novos, mesas, instalação da rede
estruturada e material de consumo mensal para que a comunidade
pudesse ter cursos de informática.
Nesta primeira turma participam 18 crianças da comunidade e 12
pescadores da Associação de Pescadores da Praia dos Bancários, dando a
todos o direito à inclusão digital.
Este é apenas o embrião dos projetos de responsabilidade social que serão
desenvolvidos pela empresa. Futuramente, os colaboradores da Oceânica
participarão dos novos projetos, multiplicando seus conhecimentos
através de cursos, como por exemplo, desenvolvimento de sistemas e
redes de computadores.
O comprometimento da Oceânica junto à sociedade pode ser resumido
através de uma frase do famoso sociólogo Herbert de Sousa, o Betinho:
“A democratização das nossas sociedades se constrói a partir da
democratização das informações, do conhecimento, das mídias, da
formulação e debate dos caminhos e dos processos de mudança.”

O CEÂNICA ASSINA O NOVO CONTRATO DE P-52

E

m agosto, a Oceânica assinou o novo contrato de inspeção, manutenção e
intervenção submarina com a Petrobras US-SUB- MIS, com duração de 3
anos. O início será imediato e o embarque será realizado na plataforma P-52.
Este novo contrato é fruto do empenho e dedicação de todos os colaboradores,
e permitirá à empresa dar continuidade e incrementar seus investimentos,
sempre com objetivo de executar seus serviços com segurança e qualidade.
Este novo compromisso, com nosso tradicional cliente, nos remete ao constante desafio de consolidar a
associação do nome da Oceânica à excelência e à segurança.
Agradecemos a cada um dos colaboradores da Oceânica, convencidos de que não existe trabalho
irrelevante, mas sim um conjunto de tarefas entrelaçadas e interdependentes todas de grande importância.
Motivados pela dedicação e o empenho do nosso TIME, já fazemos planos para empreender o próximo
desafio.

P RÓXIMA
AUDITORIA DA DNV

N

os dias 8 e 9 de outubro
será realizada mais uma
auditoria de manutenção pela
DNV na Oceânica, com base na
NBR ISO 9001:2000 e na OHSAS
18001:1999. A área foco será a
Gestão de Saúde. Contamos
com a colaboração de todos
para que tenhamos mais um
ótimo resultado.

G ESTÃO DE S AÚDE NA O CEÂNICA COM
A PARCERIA DA A MIL

A

partir de 01/10/2007, os
colaboradores passarão a
contar com a Gestão de Saúde
da Amil, substituindo a atual
parceria com a Bradesco Saúde.
O novo contrato prevê:
•
•

Auditorias: Para que servem?
•
As auditorias internas ou
externas são feitas para garantir
que os processos e tarefas da
empresa
estejam
sendo
executados dentro das normas
legais, sem riscos de saúde e
segurança
para
os
colaboradores e sem danos ao
meio ambiente. A auditoria
informa quais as necessidades
de melhoria para o Sistema de
Gestão Oceânica, auxiliando
para o bom funcionamento dos
setores da empresa.

•

Acomodações
privativas
(quarto particular).
Maior número de hospitais
credenciados.
Consultas de fonoaudiologia
sem limite.
Cirurgia de refração de
miopia.

O plano dental não sofrerá
nenhuma alteração de contrato.

V OCÊ SABIA ?
A primeira referência histórica ao petróleo no Brasil data de 1858, quando o
imperador Dom Pedro II concedeu ao britânico Frederick Hamilton
Southorth a concessão “para extrair material betuminoso das margens dos
rios Maraú e Acaraí, na Bahia”. O resultado desse empreendimento foi
esquecido pela história.

Para reflexão
"É praticamente uma lei na vida que, quando uma porta se fecha para nós,
outra se abre. A dificuldade está em que, freqüentemente, ficamos olhando
com tanto pesar a porta fechada, que não vemos aquela que abriu.”
(Andrew Carnegie)

NOTÍCIAS
RÁPIDAS
No mês de julho a
Oceânica passou a
contar com a Técnica
de Enfermagem do
Trabalho
Rosicler
Custódio, que tem
contribuído bastante
com a Gestão de Saúde
da Base Macaé e de
toda a Oceânica.
No mês de agosto foi
concluída a desmobilização total dos
equipamentos da BGL1, após 4 anos de
contrato.
Em
agosto
foram
finalizados em PXA-1
serviços de apoio a:
passagem de pig, teste
hidrostático, arraste de
linha e posicionamento
no leito marinho e
calçamento da mesma.
A Oceânica executou
diversos serviços na
obra de PBIQ, tais
como: marinharia,
alagamento da linha,
passagem de pigs placa
e escova, arraste da
linha, assentamento no
leito e posicionamento
final da linha, além de
metrologias, instalação
de
spools
de
aproximação
e
f e c h a m e n t o ,
torqueamento e novo
teste hidrostático final,
com a linha já no leito
marinho.
A Oceânica possui um
registro
para
identificação de nãoconformidades, desvios
e
sugestões
de
melhoria, que deve ser
utilizado sempre que
necessário,
para
evidenciar problemas
que
devem
ser
tratados.

