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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 COMPLETA 30 ANOS DE SUCESSO E JÁ INICIA
COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO EM EVENTO BENEFICENTE

E

ste ano será especial para a Oceânica: a empresa completará em
abril 30 anos de sucesso na área de engenharia submarina. Tendo
como valor a Responsabilidade Social, a empresa comemora seu 30º
aniversário realizando ações sociais para marcar este momento de
confraternização.
No dia 20/03 realizamos uma festa no Abrigo ALMA (Associação Lar
Missionário de Amor), na Ilha do Governador. É uma instituição que abriga
crianças de 0 a 10 anos vítimas de maus tratos. A festa ocorreu nas
dependências do abrigo, contando com a participação de alguns
colaboradores da empresa. Durante o evento, as crianças tiveram direito a
tudo: enfeites, doces, brindes, brincadeiras e muito carinho, que com
certeza foi o mais importante.
O objetivo da empresa é retribuir a sociedade pela sua existência, e
proporcionar, a cada colaborador, a oportunidade de realizar uma doação
pessoal.
E ainda tem muito mais para acontecer em comemoração aos 30 anos da
empresa. Ações sociais e ambientais estarão ocorrendo simultaneamente
às festividades pelo aniversário da empresa.
Parabéns a todos!

O CEÂNICA INICIA OBRA EM T RAMANDAÍ

E

m março, a Oceânica iniciou uma obra em Tramandaí, no Rio Grande do
Sul. O Produto principal do projeto é a substituição do PLEM de 28” da
monobóia MN-601 juntamente com suas respectivas interligações aos
oleodutos submarinos OSCAN 28” (linhas Norte e Sul) e a remoção de um
PLEM de 34” da monobóia MN-602 do OSCAN 34”, integrantes do sistema
marítimo de transferência de petróleo e derivados do Terminal Almirante
Soares Dutra (TEDUT). O prazo para conclusão da obra é de 120 dias.
Os serviços de remoção, lançamento e instalação de PLEMs visam possibilitar
a circulação de pigs (equipamentos de limpeza, inspeção e etc. que transitam
pelo interior do duto) em conformidade com o padrão para gerenciamento da
integridade estrutural dos dutos da PETROBRAS de modo a melhorar as
condições de operação e garantindo a proteção ao meio ambiente e a
continuidade operacional, em consonância com o Programa de Excelência em
Gestão Ambiental e Segurança Ambiental.

T REINAMENTO DE

US-SUB/MIS SUPERA EXPECTATIVA

LIDERANÇA

A

tentos
para a
valorização
do potencial
humano que
compõe
a
equipe
de
Supervisores de Mergulho da
empresa,
realizamos
um
treinamento comportamental
junto a empresa TECVIH.
Por apostarmos nos seres
humanos e o quanto eles são
fundamentais para fazer um
sistema funcionar, por mais que
já existam ferramentas técnicas
à nossa disposição, precisamos
nos ver como ativos neste
sistema e sujeitos modificadores
frente à qualquer ação.
O primeiro grupo participou no
dia 20 de fevereiro e as datas
das próximas turmas serão
divulgadas em breve.
Para envio de matérias:
informatica@oceanicasub.com.br

U

ma frente de mergulho dedicada ao projeto Manati foi
disponibilizada pela US-SUB/MIS, desde 2006, para realizar as fases
de completação dos poços e as respectivas interligações submarinas. Hoje
em fase de finalização, intervenções como: apoio ao comissionamento do
gasoduto de exportação de 24”, instalação de transponders nas
extremidades das linhas flexíveis, manutenção no sistema de ancoragem
da balsa Superpesa II, recolhimento de materiais marinhos para estudo do
IBAMA, não previstas, também foram realizadas.
“Nosso desafio foi mobilizar uma
frente de mergulho em uma
embarcação tipo PSV e realizar as
operações a partir desta. Muitas
foram as reuniões entre a empresa
de mergulho, a de navegação e USSUB/MIS, culminando em um
plano detalhado de SMS para
atender a necessidade do cliente”,
explica o engenheiro mecânico,
Robson de Souza Lima.
Ele ressalta que este projeto ocorre em uma lâmina d’água de até 42m,
quase no limite do mergulho raso, que é de 50m.

V OCÊ SABIA ?
Você sabia que a marca Lubrax já atua fora do Brasil?
O lubrificante já é produzido pela Petrobras na Argentina, na fábrica de
Avellaneda; na Bolívia, em Cochabamba; e na Colômbia em Bogotá. Lubrax
também é exportado para o Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e Angola.

Para reflexão
"É durante as fases de maior adversidade que surgem as grandes
oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros.”
(Dalai Lama)

NOTÍCIAS
RÁPIDAS
Durante o mês de
Março foi realizada
mais uma auditoria
interna na Oceânica,
que abrangeu Matriz,
Filial e Frente de
Serviço da P-35.
Agradecemos a
colaboração e
empenho de todos os
setores e auditores
internos, que
apresentaram bons
resultados, e
agradecemos em
especial, os setores
operacionais da Base
Macaé, que mostraram
muito
comprometimento com
o Sistema de Gestão da
empresa.

Durante o mês de
Março, a Oceânica, em
parceria com a AMIL,
promoveu o PAQV –
Plano Amil Qualidade
de Vida, na matriz e
base, onde todos os
colaboradores,
inclusive colaboradores
off-shore, puderam
participar. Foram
levantadas informações
sobre a situação da
saúde de cada
colaborador, e com
esses dados a AMIL
poderá agir
preventivamente,
garantindo maior
qualidade de vida para
toda Oceânica.

A próxima auditoria de
manutenção realizada
pela DNV com base nas
Normas ISO 9001:2000
e OHSAS 18001:1999,
será realizada nos dias
14 e 15 de Maio.

