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Esse é um ano de lutas e realizações! Um primeiro semestre menos produtivo que o anterior, mas nem
por isso menos movimentado.
Tivemos contratos assinados,
obras certas, término das obras dos
Estaleiros 2.222 e 995 e a inauguração do Posto de Saúde.
Um primeiro semestre de promessas! Com a visita do Ministro do
Trabalho e Emprego Carlos Lupi ao
Gradim, reacende a possibilidade de
nossa região crescer e consolidar,
gerando muitos empregos para o Município. O Ministro se comprometeu
em se esforçar junto à Brasília na
liberação de recursos para a dragagem do canal que vai do Pontal até a
Praia do Cassinú. O que trará mais trabalho, permitindo que embarcações
de grande porte possam atracar nos
estaleiros.
Construímos a primeira de uma
série de Embarcações de Serviço de
auxílio à dragagem para a FUNDESPA
CODEVASF. Esse Empurrador tem ótima autonomia, é hábil e com um custo
baixo. Esses itens são as diferenças
competitivas do mercado. Agora desenvolveremos o segmento de apoio
as Dragas não Motorizadas, e segmentos afins.
Estamos terminando a construção de uma Lancha de Alumínio, em
parceria com a ETP Engenharia e já estamos começando uma outra. A Lancha de Fibra de Vidro já está com o
casco pronto e estamos moldando o
casario.

Em agosto, um mês antes do
previsto, pretendemos bater a quilha
do primeiro rebocador azimutal de alta
tecnologia para a Tug Brasil, construído na área do 2.222.
Até o fim do deste ano terminaremos a obra da Embarcação com pista de dança e restaurante onde iremos
explorar a área de turismo em parceria
com a empresa Saveiros Tour, conceituada empresa, com atuação no
mercado de saveiros e lanchas à mais
de 30 anos.
No fim de julho estaremos inaugurando o Posto de Saúde, que é primordial para a saúde de nossos colaboradores. Sob a supervisão do médico
Carlos Antônio Leitão Hó e contando
ainda com outros profissionais da área
de saúde entre enfermeiro, psicólogo e
dentista, o posto irá atuar na detecção
e prevenção das doenças ocupacionais que por ventura possam ocorrer. O
posto funcionará de segunda à sexta
das 8h às 17h. Está sendo feita a aplicação de vacinas Antigripal a todos
colaboradores interessados.
Esse semestre transcorreu sem
acidentes, o que temos que comemorar sempre! Isso se deve ao conjunto
de medidas adotadas visando proteger
a integridade e a capacidade de trabalho do nosso trabalhador como também da conscientização de cada um.
Enfim, estamos próximos do início do segundo semestre. A tendência
é que a partir de agosto iremos tomar
um bom rumo e teremos os seis últimos meses com muito trabalho e com
um faturamento acima do esperado.
Mais uma vez agradeço à todos,
clientes, colaboradores, parceiros e
amigos por toda a confiança depositada. Temos um grande trabalho pela
frente! Nossa meta é sermos capazes
de antecipar novas exigências e realidades, tornando-nos cada vez mais
fortes e mais credíveis, através da
adoção de procedimentos eficazes e
transparentes.
Antonio de Santana

Pan Marine continua optando pelo Cassinú
para reparar suas embarcações

Visita do Ministro Carlos Lupi garante
desempenho do estaleiro cassinú

Cassinú se destaca pelas
ações que realiza

Cassinú faz trabalho social
junto a campeão de jiu-jitsu
ANTONIO DE SANTANA
RECEBE TÍTULO HONORÍFICO
DE CIDADÃO CABISTA.
Festa da Câmara Municipal
de Arraial do Cabo homenageia
Antonio de Santana, Presidente do
Grupo Cassinú, que recebeu o título
Honorífico de Cidadão Cabista.
A comemoração de emancipação político-administrativa que
completa 23 anos, foi realizada no
dia 12 de maio. No jantar foram
homenageados os novos cidadãos
e cidadãs da cidade que ficaram
emocionados e lisonjeados.
Esta foi a maior homenagem
concedida pelo Legislativo!

PAN MARINE CONSIDERA CASSINÚ BEM APARELHADO
E COM UMA EQUIPE TÉCNICA DE EXCELÊNCIA!
Com mais de 900 funcionários e
com uma longa história em operações
no País, a Pan Marine do Brasil Ltda
opera embarcações de apoio offshore
há trinta anos, utilizando um escritório
administrativo no Rio de Janeiro, uma
Base de Operações em Macaé e Operações Satélite em Vitória, Fortaleza,
Aracaju, Natal e Salvador.
Possui uma frota de 39 embarcações no Brasil, incluindo Embarcações
de Reboque e Manuseio de Âncoras AHTSs, PSVs, Embarcações Rápidas
de Tripulação, Embarcações de Utilidades Gerais, e outras embarcações
especializadas. E com a experiência
de tantos anos no mercado naval, a
Pan Marine continua optando pelo Estaleiro Casinú para docar e reparar
suas embarcações.

A escolha se deve à nossa eficiência no mercado naval, como analisa
o Supervisor de Serviços Executados
Telmo Luiz Roxo: “Sempre trabalhei
em setor comercial de grandes estaleiros acompanhando os serviços negociados, dimensionando e negociando
serviços adicionais; comercializando
todos os serviços da empresa e a
impressão que tenho é que a cada ano
o Estaleiro Cassinú fica melhor, bem
aparelhado e com excelente equipe
técnica”, comenta.
“Esta é a quarta vez que a Pan
Marine usa os serviços do Cassinú foi
para a docagem e reparos. A primeira
embarcação foi a Lancha Marion Tide
da Pan Marine, na segunda vez a embarcação Highland Tide da Pan Marine,
na terceira vez foi o reparo flutuando

VISITA DO MINISTRO CARLOS LUPI GARANTE
DESEMPENHO DO ESTALEIRO CASSINÚ
Convidado para visitar a área do
Gradim, em São Gonçalo, pela Prefeita
Aparecida Panisset e os empresários
da Indústria Naval, o Ministro do Trabalho e Emprego Carlos Lupi, se comprometeu em articular a aprovação e
liberação de recursos para a dragagem
do canal de navegação que dá acesso
aos estaleiros no Gradim, entre eles o

(no cais) da embarcação Sea Power da
Gulf Offshore do Brasil e agora, fizemos a docagem e os reparos na lancha
Marion Tide da Pan Marine. No Estaleiro Cassinú temos a garantia de um

trabalho eficiente, com soluções adequadas e os serviços de profissionais
competentes, e isso nos faz voltar”,
conclui Telmo.

Estaleiro Cassinú e suas filiais, junto
ao Ministro das Cidades Márcio Fortes.
O assoreamento do canal faz com
que os Estaleiros recusem obras
grandes para a Petrobras, o que prejudica o desenvolvimento da região.
Com a dragagem, o calado chegará a
seis metros e irá permitir que embarcações de grande porte possam atracar nos estaleiros.
O canal que possui três quilômetros de extensão por cem metros de
largura e quato de profundidade, vai do

Pontal até a Praia do Cassinú.
“Essa é uma reivindicação
antiga de ambas as indústrias do
Gradim, que se uniram para reiterar
o pedido. A Petrobras tem interesse
em realizar serviços conosco, mas
estamos impossibilitados pela falta
de espaço”, explicou Antonio de
Santana, Presidente do Estaleiro
Cassinú.
Esta é a oportunidade da região crescer e consolidar, gerando
muitos empregos para o município.

CASSINÚ MUDA HÁBITOS ALIMENTARES VISANDO A
SAÚDE DE SEUS COLABORADORES
A marmita, símbolo dos trabalhadores, está aposentada! No lugar
dela, o Estaleiro Cassinú fornece uma
alimentação balanceada e diferenciada para todos os colaboradores.
Utilizando as novas instalações
do refeitório que conta com fornos de
última geração que retiram toda a
gordura dos alimentos e contando com
a experiência da Nutricionista Vanessa
Dias Santos e de Nayanna Diniz Rodrigues, sua auxiliar que já está neste
mercado há mais de cinco anos, o propósito do Cassinú visa à proteção e
promoção da saúde do trabalhador,
redução do alto índice de acidentes no
ambiente de trabalho da construção
civil e elevar as condições nutricionais
dos operários de baixa renda, com repercussões positivas para a qualidade
de vida, melhores desempenho e aumento de produtividade no setor.
“Mudanças no cardápio de uma
pessoa, a partir do levantamento detalhado de suas características, podem melhorar a sua disposição, tratar
problemas como enxaqueca e evitar a
ocorrência de doenças crônicas como
a obesidade e o diabetes”, explica Vanessa. Além disso, tem-se a vantagem
do não deslocamento dos emprega-

Nayanna, Andrea, Célia, Gabriela, Simonia, João Fernando, Carla, Joubert, Vanessa.

dos, evitando atrasos, pois não há
condução perto do Estaleiro, o que é
bom para ambas as partes.
A elaboração do cardápio é feita
semanalmente e atende todos os dias
entre 300 a 350 colaboradores do
Estaleiro, mais os trabalhadores operacionais que recebem quentinhas

que são transportadas até eles. Fora
os tripulantes das embarcações docadas que também se alimentam no
Cassinú.
No cardápio balanceado contém
sempre arroz, feijão, três tipos de saladas, guarnição e dois a três tipos de
carne. Todos almoçam juntos, no mes-

mo horário, no mesmo local e a mesma
refeição, desde o operário até o Presidente da Empresa.
Um desafio para a equipe de nutrição é evitar o desperdício. No refeitório existe um quadro comparativo
que indica a quantidade de comida
que é jogada fora provenientes do resto
das bandejas. Ao fim das refeições
o lixo é pesado e a quantidade de esbanjamento colocada no quadro, a
fim de conscientizar os clientes internos, mostrando quantas crianças
poderiam ser alimentadas com essa
perda.

RESPONSABILIDADE

SOCIAL
Esta idéia surgiu, partindo do principio da Responsabilidade Social do
Estaleiro Cassinú, perante as comunidades.
Como temos uma Filial em Arraial
do Cabo, foi vista a necessidade de
uma fonte de renda para as esposas e
filhas de pescadores desta comunidade, indo mais além, como uma
forma de aumentar a qualidade da
alimentação associada ao baixo custo.
Partindo do princípio, de ser uma cidade Turística, dependente da pesca,
onde ainda é notória a falta de emprego desta cidade.
Este Projeto foi criado como uma
alternativa eficaz de educação alimentar e combate à fome, pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação/FAO, associado
à tecnologia SESI Cozinha Brasil, se
estendendo para América Latina e
Caribe.
O Estaleiro Cassinú proporcionou o Programa SESI Cozinha Brasil
(FIRJAN), em Parceria com a AREMAC
(Associação dos Pescadores de Arraial
do Cabo), atingimos 52 participantes,
e total satisfação. Além das aulas
teóricas, pincelando a importância de
uma alimentação saudável como forma de prevenção de doenças, tivemos
as demonstrações práticas, onde
eram degustadas todas as elaborações experimentais.

CASSINÚ SE DESTACA PELAS
AÇÕES QUE REALIZA

Nosso foco vai além, onde não se
resume neste Programa. Atualmente,
em maiores destaques, apoiamos o
Curso de Imobilização Ortopédica,
com seis meses de duração incluindo
a parte prática, onde os dois primeiros
classificados terão vagas garantidas
no Hospital local. Com início em Maio
/08, ministrados pelo Enfermeiro do
nosso grupo Jorge Balbino e ainda pelo
Médico Ortopedista, Dr. Wanderley
Nogueira, contam com 50 inscritos,
além de uma nova turma em espera,
visando não só o custo "zero" aos participantes, como a qualidade didática
fornecida aos desfrutantes do Projeto.
Acreditamos também, nos sonhos dos meninos de Figueira, onde o
Estaleiro Cassinú e a Camorim Embarcações solidificam estes ideais,
patrocinando o Projeto FAES - Futebol

Arte Educação e Sonho, coordenado
pelo também parceiro Arlean Gomes
Bueno, onde atingem as crianças carentes, que são beneficiadas não se
direcionando aos riscos das ruas, além
do suporte na educação e oportunidade de atingir uma meta, a realização de um sonho, sendo lançados
aos testes para grandes clubes.
Não podendo deixar de citar cla-ro,
o Projeto Meninas Arteiras, com a
Coordenação de Penha Patrício, onde
tudo começou, e está progredindo cada vez mais, proporcionando o resgate
da Cultura de Arraial do Cabo, se
estendendo a outras artes, como uma
forma de aumentar as rendas fa-

ESTALEIRO CASSINÚ CONTRATA MAIS UM
PROFISSIONAL DE PESO PARA SUA EQUIPE!
Mauro Cruz da Silva, Gerente de
Planejamento e Contratos, é a mais
nova aquisição de peso do Estaleiro
Cassinú. Devido as suas atividades
profissionais, esse Niteroiense, teve
a oportunidade de conhecer e morar
em várias cidades brasileiras. Essa
importante experiência o ajudou a
criar uma visão diferenciada da realidade regional brasileira.
Dinâmico, Mauro está sempre
em busca de novos desafios: "Estou
sempre buscando algo mais, apesar
de ter cruzado a barreira dos 50
anos. Encontro-me, no presente momento, de bem com a vida e em
busca de novos ideais", ressalta.
Com uma larga experiência obtida em 32 anos na área naval e
marítima, Mauro já trabalhou em algumas empresas de sucesso e nos
fala aqui um pouco de sua visão
profissional:
.

Qual é a visão que um coordenador
de contrato deve ter?
Mauro Cruz: Um contrato é, acima
de tudo, um compromisso acordado
entre as partes interessadas. Apesar

da minha experiência em gerenciamento de contratos, sempre procurei
considerar contrato novo como um
novo desafio e, para vencer desafios, é
preciso estar sempre atento a tudo.

miliares. Este trabalho vem sendo divulgado através de Bazares e exposições Regionais. E talvez, o maior
benefício proposto, não visando somente o lucro financeiro, mas sim
pessoal. A satisfação individual de
cada envolvido, visando à parte emocional, resgatando a auto-estima, isto
não tem preço!
A combinação de metas econômicas com dimensões sociais e
ecológicas tem um grande valor para
Cassinú.

Para finalizar, gostaria de agradecer pela oportunidade de expor a
todos interessados, e também agradecer a cada pessoa que de uma forma
ou de outra está podendo contribuir
com estas realizações.
Pois, para cada realização é fundamental a união, a colaboração de
cada indivíduo, e o mais importante, é
que, nesta Empresa temos abertura
desde os colaboradores à parte administrativa, da gerência à presidência,
onde não só eu, como o mundo
agradece!
Dinah R. Nasser - Psicóloga

Planejamento deve ser voltado para
dentro da Empresa. O Gerente de
Contratos deve ficar atento aos detalhes contratuais visando o cumprimento de suas cláusulas evitando
insatisfações por parte do Cliente,
isso quer dizer, deve se preocupar
com o cliente sem ferir a ima-gem da
Empresa.

Mauro Cruz: Tanto o Engenheiro quanto qualquer outro profissional deve
estar sempre se atualizando. Hoje a
informação chega muito rápido até
nós. Se o profissional não se atualizar
fica fora de mercado.

Semelhanças O Gerente de Planejamento faz a ligação entre projeto,
compras, produção e controle da qualidade, visando o desenvolvimento
da obra, cumprindo as datas acordadas no contrato O Gerente de
Contrato atua acompanhando todos
os passos do planejamento para que
o contrato seja cumprido.

Quais os cursos de aperfeiçoamento
profissional você fez? Quais os resultados?

Qual é a parte mais prazerosa de
seu trabalho?

Mauro Cruz: Nesse ponto tenho
muito em agradecer às empresas onde
trabalhei, com exceção da FGV onde
cursei Planejamento e Controle da Produção. Os cursos que fiz foram oferecidos pelas Empresas onde trabalhei
e todos voltados à área de Planejamento, Produção e Meio Ambiente.
Os resultados foram muito satisfatórios, onde pude agregar ao desenvolvimento dos projetos todo conhecimento adquirido.

Mauro Cruz: Ver a evolução do projeto e participar de todas as etapas,
começando com a participação na fase de orçamento até a concorrência e
assinatura do contrato e logo depois
acompanhar a construção do início
até a entrega da obra (participar ativamente de todo o processo).

O que mudou ao longo desses anos
no perfil do profissional de engenharia?

Quais são as diferenças e semelhanças
entre um gerente de contrato e um gerente
de planejamento?
Mauro Cruz: Diferenças O Gerente de
planejamento deve ter sempre uma visão detalhada do empreendimento,
pois o sucesso da obra depende do
bom entrosamento entre todos os
departamentos evolvidos, ou seja, o

E a mais difícil?
Mauro Cruz: Desconheço no
presente momento.

ESTALEIRO CASSINÚ FAZ TRABALHO SOCIAL JUNTO À
CAMPEÃO DE JIU-JITSU PARA MENORES CARENTES

ENTREGA DE EMPURRADOR
MARCA NOVA FASE DE
CONSTRUÇÃO DO CASSINÚ

O plano de revitalização do Rio
São Francisco contempla uma série
de ações voltadas para a completa
recuperação da navegação daquela
importante hidrovia, visando o melhoramento do leito navegável, expandindo as atividades de navegação,
reduzindo o risco de acidentes e
promovendo a integração hidroviária

entre as regiões produtoras de grãos
e oleaginosas do Oeste da Bahia
com o pólo Juazeiro/Petrolina.
E foi pensando nisso que a FUNDESPA CODEVASF contratou o Estaleiro Cassinú para a Construção de
uma Embarcação de Serviço Tipo Empurrador de Auxílio à Dragagem.
O modelo tem dois motores
MWM D229/6, potência de 2 X 140
HP, e mede 11 m x 4,4 m x 1,80 m .
O Empurrador com baixo custo
de construção é ágil, tem excelente
autonomia, o que vem a determinar
um grande diferencial no mercado.
Essa é a primeira embarcação
de uma série que o Estaleiro Cassinú
deve construir. A partir desta cotrução desenvolveremos o segmento de
apoio as Dragas não Motorizadas,
e segmentos afins.
A entrega deste Empurrador
está prevista para o mês de junho e
deve começar a operar no início de
julho em Barra, Bahia.
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AILTON TRAJANO JUNIOR
ALDACIR LEITE FLAUSINO
ALEX SANDRO DA COSTA BATISTA
ALEX VILAS BOAS DE BRITO
ANDRE LOPES DA SILVA
BRUNO BERSOT DA SILVA
CARLOS CESAR ARAUJO CALDAS
CLAUDIO CESAR MOTA PAES
DALMIR NASCIMENTO CHAVÃO
DENILSON SOUZA DA SILVA
DERMEVAL NASCIMENTO CHAVÃO
HELDER BARRETO DA SILVA
JACKSON GOMES LEITE
JOÃO BATISTA SACRAMENTO
JOAQUIM RODRIGUES MAIO
JORGE DAMASIO LEÃO
JORGE LUIZ PEREIRA NOVAES
JORGE LUIZ RANGEL CORDEIRO
LUCIANO CLAUDIO R. DE OLIVEIRA
LUIZ AUGUSTO R. DA COSTA
LUIZ C. ESTANISLAU MESSIAS
LUIZ HENRIQUE PORTO VIDAL
MARCELO GOMES OLEGARIO
MARCIL COELHO VIEIRA
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A idéia do Projeto Educar veio do
professor e campeão mundial Marcos
Venicyus Fagundes, 43 anos, que resolveu contribuir para o futuro das crianças das comunidades do Buraco do
Boi, Martins Viana, Marítimos, Morro
do Castro e Leopoldina.
Uma das melhores maneiras de
evitar o envolvimento das crianças e
jovens com a violência e as drogas é o
estímulo à prática de esportes. Muitas
são as crianças carentes que sonham
em ter uma vida melhor e vem nos
esportes uma alternativa, uma chance
de ver o seu sonho concretizado. Mas
em muitos casos estas crianças não
possuem um local adequado para
treinar.
Pensando nisso, o fundador do
Projeto, Marcos Venícyus que é campeão mundial de Jiu Jitsu conseguiu o
local para as aulas que fica à Rua
General Casteoto, 481 Barreto Niterói,
próximo ao Senai. O lugar funciona há
quatro anos, com a ajuda de vários amigos como o Cido e Antonio de Santana,
do Estaleiro Cassinú, que doam alimentos e pagam as taxas das com-

MARCOS DOS SANTOS COSTA
MAURO FERREIRA DA COSTA
MAURO SERGIO BORGES
MOSAR DELFINO RODRIGUES
PAOLA PIERROTTI DOS SANTOS
RAFAEL FERREIRA JARDIM
ROBERTO DA SILVA RIBEIRO
ROGERIO DIAS MOREIRA
ROZILENE APARECIDA NOGUEIRA
SILVIO PEREIRA SOARES
VANDO SOARES DE OLIVEIRA
WALLACE DE O. NASCIMENTO
WILTON DIONISIO DA SILVA
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petições. Venícyus que trabalha no setor de compras do Estaleiro Cassinú dá
aulas todos os dias, de segunda a
sábado quando sai do trabalho, para
as oitenta e sete crianças entre meninos e meninas com idades que variam
entre três a dezesseis anos.
Do Projeto Educar saíram duas
campeãs, Bruna e Jéssica, em 2006,
no Estádio Caio Martins. Elas ganharam uma bolsa de 80% na Escola
Superior Dom Hélder Câmara. E é isso
que mais incentiva Venícyus, o lucro não
é só financeiro, o mais importante de
tudo é ser campeão da vida! Muitos
desses alunos tem histórias de vida difícil, pais alcoólatras, pais em penitenciárias, alguns já trabalharam no tráfico. Essa é uma realidade e a minha
forma de contribuir é essa, ensinar,
mostrar a eles que são importantes.
O Projeto ampara também exdetentos, que passam uma temporada
lá até se ressocializarem.
Quem quiser contribuir pode ir até
a sede do Projeto ou procurar Venícyus
no Departamento de Compras do Estaleiro.

FRANCISCO ADENILZO LIMA
JOÃO DOMINGOS MACHADO
JOUBERT DA COSTA
JULIÃO CONRADO ROSA SANTOS
KATIA CILENE DOS ANJOS MOREIRA
KEILA SILVA SOUZA
MICHELLE DA SILVA LOUREIRO
MIGUEL ALVES MOREIRA
NAYANNA D. RODRIGUES GABRIEL
RAPHAEL LOPES FERREIRA DA SILVA
SIMONIA REGINA DA C. SANTIAGO
WILSON DE FIGUEREIDO SILVA

NITSEA NAVEGAÇÃO
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CLAUDIO DOS SANTOS
OSWALDO MACHADO FILHO
WALDIR GARCIA DE MORAES
ANTONIO LIMA DOS SANTOS
BRUNO C. FERNANDES CORREA
CRISTIANO SANTOS MARADEI
DIOGO DE CARVALHO CABRAL
FABIANO DUTRA MULINÁRIO
FELIPE DE OLIVEIRA SANT´ANNA
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ALLAN PEREIRA RIBEIRO
BALBINO FERREIRA
LEILA RODRIGUES DA SILVA
MELL DOS SANTOS
THIAGO RODRIGUES FIORE

SG REPAROS NAVAIS
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30/05

LOHANA DOS SANTOS BORGES
PAULO MAURICIO MUNIZ DINIZ
VALDIR DE SOUZA
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CINEMA E VÍDEO
Aluguel de Barcos
Av. Infante Dom Henrique s/n - Ljs 13 e 14 - Marina da Glória
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