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Prezados colaboradores, nesta segunda edição do 
nosso Petronotícias gostaria de destacar dois tópicos 
de suma importância. Em primeiro lugar, parabenizo 
todo o time pelo recorde de produção alcançado no 
mês de agosto, quando atingimos uma média diária 
de 5.300 barris de óleo por dia (“bopd”) contra 5.189 
bopd em Julho, nosso recorde anterior. Em segundo 
lugar, chamo a atenção de todos para o tópico de 
segurança. Temos conseguido avanços significativos 
nesta área quando comparado com anos anteriores, 
porém ainda estamos distantes de onde queremos 
chegar: acidente zero! 

De janeiro a agosto deste ano, registramos 10 
acidentes de trabalho (empregados próprios + 
contratadas) contra 22 no mesmo período de 2013. 
Por um lado, ficamos felizes pela redução de 54% no 
número de ocorrências, o que demonstra que estamos 
na direção correta. Por outro lado, percebemos quão 
distantes ainda estamos da nossa meta de acidente 
zero e conclamo a todos que aumentemos ainda mais 
o nosso senso de alerta e tolerância zero com desvios. 
Na dúvida, pare e peça ajuda.
Um grande abraço,

Rafael Cunha

No dia 28 de agosto tivemos um incidente de alto 
potencial na Estação Nova Cassarongongo, onde 
houve um incêndio na caixa de recuperação de óleo 
da estação. O fogo foi debelado de forma eficiente 
pela nossa corajosa equipe de brigadistas que pro-
vou o acerto de nossos investimentos recentes em 
treinamentos, simulados e reforma no sistema de 
combate a incêndio da estação.

Entretanto, o incidente poderia ter tomado dimen-
sões muito mais graves e para evitar que este tipo 
de ocorrência volte a acontecer foi montada uma 
comissão interna de investigações para apurar as 
causas do incêndio e propor medidas de bloqueio.

Este incidente reforça a necessidade de todos nós nos 
engajarmos ainda mais em trazer para a vida todos 
os 16 Tópicos de nosso Sistema de Gestão de SSMS, 
só assim conseguiremos controlar de forma eficaz os 
riscos inerentes à nossa atividade. 

Incidente de alto potencial na 
Estação Nova Cassarongongo

O que é PLB?

Reciclagem de 
Primeiros Socorros

SPT-PR-01 completa 365 
dias sem Acidentes.
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185 dias sem 
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Os atendimentos de primeiros socorros são os cuidados 
prestados a uma vítima até que a ajuda especializada 
esteja disponível para fornecer assistência definitiva. 
Em outras palavras, é o atendimento imediato sem os 
recursos disponíveis que é de fundamental importância 
para evitar futuras complicações, diminuir o sofrimento 
da vítima e até mesmo salvar vidas. 

Com essa preocupação, a PetroRecôncavo realizou no dia 
19 de agosto de 2014 o curso de Reciclagem de Primeiros 
Socorros para as turmas B e C das Sondas PR-01, 02 e 03. 
As turmas treinaram o manuseio da maca rígida, cinto tipo 
aranha, protetor lateral de cabeça e colar cervical. O obje-
tivo do curso é treinar e orientar os colaboradores como 
agir em situações de emergência, afinal, as emergências 
podem ocorrer a qualquer momento e exigem atuação 
rápida por parte da equipe de socorristas.

Reciclagem de Primeiros Socorros
O curso trabalho com os seguintes tópicos:
•	 Promover a imobilização da coluna cervical;
•	 Proteger a coluna cervical de compressão, impe-

dindo os movimentos de lateralidade da cabeça; 
•	 Manter a coluna vertebral reta e estável para não 

haver agravos das lesões;
•	 Transportar o paciente preservando a estabiliza-

ção manual da coluna vertebral e o alinhamento 
do corpo;

•	 Evitar uma possível queda.

É importante que os socorristas conheçam as técni-
cas e procedimentos adequados para que haja uma 
atuação eficaz no atendimento de primeiros socorros, 
objetivando preservar a vida, promover a recuperação 
e prevenir agravamentos, até a chegada do atendi-
mento especializado.

Equipe da Sonda no Curso de 
Reciclagem de Primeiros Socorros

CINTO TIPO ARANHA COLAR CERVICAL IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA
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O Que é PLB?
A PetroRecôncavo dispõe de barreiras destinadas a 
contenção e controle de vazamentos de petróleo 
e derivados que possam atingir corpos hídricos. As 
barreiras podem impedir a expansão do produto no 
meio ambiente, concentrando-o em um local propí-
cio para facilitar a retirada.

Nas estradas localizadas nos campos operados pela 
PetroRecôncavo, existem placas com a descrição 
“PLB” (foto ao lado no campo de Rio dos Ovos) que 
significam Ponto de Lançamento das Barreiras de 
contenção. 

O PLB é composto por duas hastes de ferro pintadas na 
cor amarela, uma em cada lado do corpo hídrico, que 
irá conter o produto no caso de possíveis vazamentos.

Agora que você já sabe o que significam 
essas placas, caso encontre alguma 

irregularidade, favor informar ao setor 
responsável através do telefone

 (71) 3635 0203

Conheça o Novo Mascote do SSO

Durante os dias 27/07 e 01/08, os colabo-
radores da Petroreconcavo participaram da 
escolha do Novo Mascote de SSO.

O cone é o Equipamento de Proteção Coleti-
va mais popularmente conhecido. Visualizar 
um cone de sinalização desperta imediata-
mente o sentido de atenção ou advertência. 
Assim, onde o nosso Petrônio for visto, 
será entendido como um sinal de alerta de 
segurança, nos fazendo lembrar de que a 
segurança se faz no dia-a-dia, e que é uma 
responsabilidade de todos.

Confira Como foi a votação
O seu representante

de Segurança

OLÁ, EU SOU O 
PETRÔNIO!
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No dia 21 de julho de 2014, a SPT-PR-01 completou 365 
dias sem acidentes, recorde que está sendo ampliado 
com o passar dos dias.

Essa conquista é resultado de entrosamento e trabalho 
intenso realizado entre as equipes e lideranças da sonda. 
Cada colaborador, indepen-
dente da sua função, exer-
ceu papel fundamental para 
o atingimento desta meta.

Uma das grandes contri-
buições para esse marco 
são as frequentes reuniões 
de pré-embarque, além de 
diálogos diários de segu-
rança, onde são abordados 
assuntos atinentes à rotina 
de trabalho, priorizando a 
prevenção e conscientiza-
ção de toda equipe para 
se evitar qualquer acidente. Que esta conquista sirva 
como estímulo para toda a PetroRecôncavo, tendo em 
vista que zero acidentes é a nossa meta.

No mês de agosto de 2014, o foco do trabalho do 
programa Viver Bem foi a saúde bucal. Nos dias 22 e 
29 deste mês, foi desenvolvida a campanha de cons-
cientização da saúde bucal nas estações São Roque 
e Cassarongongo, respectivamente. 

SPT-PR-01 completa 365 
dias sem Acidentes.

SAUDE 
BUCAL

Ciranda Viva Recôncavo
O Projeto de Responsabilidade Social da empresa no mês de 
agosto contou com a colaboração de 2 voluntários, Jorgimar 
Cardoso e Alessandro Machado, que enriqueceram a ativi-
dade complementar da capacitação profissional oferecida 
pelo Projeto, o curso de Formação Humana.

Jorgimar deu sua contribuição para turma de Eletricista 
Industrial abordando temas ligados a carreira de um eletri-
cista e falando das possibilidades de atuação no mercado 
de trabalho. Alessandro trabalhou com turma através de 
dicas para elaboração de currículo e como um candidato 
deve se comportar numa entrevista de trabalho, o que o 
setor do RH analisa como positivo numa seleção.

A turma ficou muito entusiasmada com a presença de Jor-
gimar e Alessandro, a ação foi um marco para o programa 
de voluntariado da empresa que visa o engajamento dos 
funcionários com a possibilidade de construir um mundo 
melhor, movido apenas pela vontade de fazer o bem.

Na campanha de conscientização, tivemos pales-
tras com Dr. Lucas Andrade, dentista credenciado 
ao Bradesco Dental, e mesa demonstrativa numa 
parceria com o SESI. Além de obter esclarecimentos 
sobre doenças periodontais e técnicas adequadas de 
higiene bucal os colaboradores receberam um kit de 
saúde bucal para manutenção do sorriso. 

Foi um trabalho lento e 
gradual que a empresa 

nos proporcionou 
através das Reuniões de 
Pré-embarque e cursos 

de capacitação para 
toda a equipe. Nós da 

SPT-PR-01 mostramos a 
resposta em campo.

Jackson Rios – Torrista SPT-PR-01


