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A AFITEMAQ está com uma 
unidade nova em Três Lagoas 

Em junho de 2010 deu-se início as obras do Projeto Eldorado. 
Trata-se da construção da fábrica de celulose pertencente ao 
grupo Eldorado Papel e Celulose (formado pelo Grupo JBS e a 
MCL Empreendimentos) na cidade de Três Lagoas, Mato 
Grosso do Sul. A previsão para finalização das obras e início 
de funcionamento da fábrica é novembro de 2012. 
 
Construtoras como Irmãos Passaúra e Montcalm fazem parte 
do processo de montagem do projeto da fábrica de celulose 
branqueada de fibra curta (a capacidade de produção 
prevista é de 1,5 milhão ton/ano). 
 
A fábrica será implantada na fazenda Santa Vera, km 231 da 
BR-158, entre Três Lagoas e Selvíria e contará com um total 
de 300 hectares de área construída. 
 
A AFITEMAQ instalou uma Base Avançada para atender a 
demanda desta obra e parabeniza a equipe de vendas por 
mais um projeto que estamos atendendo. 

Finalizados os serviços na P17 

Obras de construção da fábrica de celulose do Grupo 

Eldorado 

Em agosto de 2010 demos início aos serviços de torqueamento hidráulico, da Divisão Óleo e Gás, na plataforma P-17. Atracada no 

campo de Marlim, na Bacia de Campos, atendemos à OOG (Odebrecht Óleo e Gás) na parada para manutenção da plataforma de 

perfuração com os serviços de biselamento de tubos e testes hidrostáticos, além de torqueamento, até março de 2012, totalizando 

2.212 horas trabalhadas sem nenhum tipo de acidente ou afastamento. 

Gostaríamos de parabenizar especialmente pela conclusão do contrato aos operadores Roberto Nascimento, André Leão, Sinival 

Reis e Rodrigo Silva e ao supervisor José Carlos Dantas. 

Divisão Óleo e Gás presente nas 
plataformas P59 e P60 

As plataformas de 
perfuração estão 
sendo construídas 
em São Roque do 
Paraguaçu, distrito 
industrial de Ma-
ragojipe, localiza-
do no Recôncavo 
da Bahia.   
 
Contratados pelo 
Consórcio Rio 
Paraguaçu - CRP, 
formado pela 
Construtora 
Norberto 
Odebrecht, UTC 
Engenharia           e 

Queiroz Galvão Construção), iniciamos os serviços de torqueamento   hi-
dráulico e teste hidrostático com a DOG (Divisão Óleo e Gás) em novembro 
de 2011. Os serviços na P-59 já foram finalizados – esta plataforma da 
Petrobras inaugurou uma modalidade inédita de lançamento de plataformas 
autoelevatórias – e a previsão de finalização dos serviços na P-60 é para 
maio de 2013. 
 
Alguns dos locais que trabalhamos nas plataformas: 
● TORQUEAMENTO NAS ESTRUTURAS DE PERFURAÇÃO DA PLATAFORMA 
● TORQUEAMENTO E TESTE HIDOSTÁTICO NAS LINHAS 
● TESTE HIDROSTÁTICO NAS SALA DE BOMBA 
● TORQUEAMENTO E MONTAGEM DOS GUINDASTES    

 
Gostaríamos de agradecer aos Srs. Flávio Maranhão e Emanoel Messias do 
CRP pela parceria de serviços firmada com a AFITEMAQ e parabenizar os 
operadores  Roberto Nascimento Ferreira e Sinival Reis da Silva e o 
supervisor José Carlos Silva Dantas pelo ótimo trabalho realizado na entrega 
dos serviços na  P-59 e nos trabalhos que ainda estão em andamento na P-
60. 

Plataforma P 59 
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Pilar Econômico 

PAS – Programa AFITEMAQ Sustentável 
É com grande satisfação que informamos que a AFITEMAQ fechou mais uma parceria estratégica: em Abril oficializamos com a ONG GOAS um trabalho 
muito importante para ambos. 
 
A Goas é uma ONG (organização não governamental) que visa o auxílio voluntário a dependentes químicos que, por vontade própria, passam por um 
processo de desintoxicação em regime de internação. O trabalho desenvolvido pela ONG é estruturado e muito organizado, aonde os dependentes que 
procuram tratamento seguem as determinações da casa, ou seja, na fase de tratamento intensivo, passam a morar na instituição e contribuem com a 
limpeza, cozinha, segregação de materiais recicláveis e etc. Já na fase de ressocialização, a ONG auxilia estas pessoas assistidas a regressarem ao convívio 
social de maneira adequada. Eles passam a recolher os materiais recicláveis doados por empresas, recebem ajuda para criarem currículos, recebem 
orientação e capacitação profissional, retiram todos os documentos que não possuem e recebem vale transporte para irem a entrevistas de emprego. Desta 
forma os assistidos passam o dia fora da ONG trabalhando e retornam para a casa apenas para dormir. 
 
Além do trabalho com os dependentes, a GOAS contribui com a comunidade local. A ONG faz um sopão que distribui diariamente à população carente, com 
ajuda de parceiros, além de promover festas na comunidade em datas comemorativas e incentivam famílias cadastradas a levarem garrafas PET que são 
revertidas em pontos que são acumulados e trocados por cestas básicas ou leite enriquecido com nutrientes específicos a idosos . Outra forma de troca é o 
bazar, no qual as pessoas podem encontrar roupas, sapatos e brinquedos em bom estado e trocar 1 destes itens por 1 garrafa PET. Esta iniciativa inclusive 
fez com que pessoas fizessem trocas e montassem bazares na comunidade vendendo as peças a baixo custo (em torno de 0,50 centavos e 1 real), gerando 
renda extra às famílias carentes. 
 
A AFITEMAQ, sensibilizada com o trabalho realizado pela GOAS, firmou parceria na qual iremos recolher doações de funcionários na matriz de materiais 
recicláveis, roupas, sapatos e brinquedos em bom estado e notas fiscais sem CPF e doaremos à organização, além de nossos resíduos recicláveis que serão 
revertidos em renda ou material para o bazar da GOAS. 

Baixas temperaturas e circulação de vírus: 
como garantir boa imunidade aos filhos? 

É possível dar uma força para a imunidade do seu filho. O principal é 
manter hábitos saudáveis, que deixam as defesas das crianças mais fortes, 
principalmente nesta época do ano, quando as temperaturas começam a 
baixar e aumenta a circulação de vírus. Seguem algumas dicas que podem 
ajudar: 
 

Leite materno – Além de todos os nutrientes em sua composição, contém 
também anticorpos que protegem as crianças de infecções de ouvido, alergias e 
diarréias. Funciona como uma primeira vacina. 
 

Alimentação – Evite produtos industrializados. Frutas, verduras e legumes 
devem estar presentes na dieta do seu filho. 
 

Vacinação – Item fundamental para proteger as crianças de uma série de 
doenças graves. Se você tem receio dos efeitos colaterais que podem surgir, 
saiba que, em geral, não vai passar de uma febre e dor no local na picada. 
Confira as datas corretas de vacinação e, caso atrase, procure o pediatra e 
busque mais informações. 
 

Higiene – O excesso de higiene pode aumentar o risco de a criança ter alergia. 
Para que seu filho ganhe mais imunidade, deixe-o livre para explorar o mundo à 
sua volta. O ideal é manter os cuidados básicos de higiene, como lavar as mãos 
após ir ao banheiro, antes das refeições, escovar os dentes, manter a casa 
sempre limpa, além de higienizar os utensílios e roupas da criança. 
 

Casa livre de cigarro – Os malefícios do fumo passivo são mais que reconhecidos 
e os estudos mostram que as crianças que convivem com adultos que 
fumam têm muito mais asma, bronquite, pneumonia, infecções de ouvido e risco 
de doença cardiovascular do que aquelas que estão em famílias sem fumantes. 
 

Sol – Fundamental para a saúde do seu filho, o banho de sol deve fazer parte do 
dia a dia da vida dele a partir do primeiro mês. Cinco a dez minutos são 
suficientes para fortalecer o sistema imunológico da criança e, principalmente, 
ajudar o organismo a ativar a vitamina D. 
 

Atividade Física – Atividades aumentam número de células exterminadoras 
naturais, fundamentais no combate a infecções virais e células tumorais. A 
prática regular de exercícios propicia também o desenvolvimento da 
musculatura e esqueleto da criança, sem contar que ajudam a controlar o peso 
da criança e a reduzir o colesterol. Mas é preciso que o seu filho sinta prazer na 
atividade escolhida e que seja feita de forma moderada.  

"Você sabe o que é uma lâmpada de led?" Esta pergunta, sugerindo o uso 
desse produto para economizar energia elétrica, está numa mensagem 
publicada na versão brasileira do Facebook da anglo-holandesa Unilever. 
Lá também é possível encontrar milhares de outras dicas ligadas à 
sustentabilidade e à qualidade de vida: consumir ricota para combater o 
colesterol "ruim", trocar o carro pela bicicleta ou pelo transporte 
coletivo, usar sacolas biodegradáveis de amido de milho para substituir a 
sacolinha de plástico do supermercado. Diferentemente de outras 
páginas corporativas na rede social, há poucas referências aos mais de 
700 produtos de 26 marcas que a Unilever fabrica no Brasil. A empresa 
não produz lâmpadas, ricota, nem sacolas de amido de milho, muito 
menos bicicletas e ônibus. A sugestão de uso desses e outros produtos 
alheios ao seu negóciosfaz parte do Plano Global de Sustentabilidade da 
Unilever. 
Este plano tem como meta dobrar o tamanho da empresa no mundo até 
2020 sem elevar o impacto ambiental. Maior empresa de bens de 
consumo do mundo, com um faturamento global de 44 bilhões de euros, 
a Unilever está presente em praticamente 100% dos lares brasileiros com 
marcas como Omo, Comfort, Lux, Kibon, Knorr e Maizena. Apesar da 
magnitude dos negócios, a tarefa de produzir mais com o mesmo - ou 
com menos -, na avaliação da Unilever, não depende apenas da adoção 
de novos processos de produção e de distribuição. É preciso desenvolver 
produtos inovadores, que economizem matérias-primas. E, acima de 
tudo, é fundamental convencer os consumidores a mudar seus hábitos.  

 
Na frente do consumidor, o Facebook, por sua influência, tornou-se uma 
das principais ferramentas da Unilever para estimular as pessoas a adotar 
uma nova relação com o consumo. O grande poder de fogo da 
companhia, no entanto, é a cadeia da Unilever que entra na casa de 2 
bilhões de pessoas em 182 países. Uma em três famílias em algum lugar 
do planeta usa suas marcas. No Brasil, a cada segundo são vendidos 200 
produtos da empresa. Se tiver êxito em sua meta de inovar em seus 
processos de produção e de persuadir os consumidores a preferir 
produtos ambientalmente corretos, a Unilever pode criar algo 
inimaginável há bem pouco tempo: a economia de matérias-primas em 
escala global a partir da massificação do consumo consciente. "Por ser 
uma empresa internacional de produtos de consumo, a Unilever 
consegue influenciar na compra, no uso e no descarte dos produtos", diz 
Helio Mattar, presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente.  



        
 
 

 
t 

3 

De olho nos seus Direitos 

Você Sabia? 

Zé  Segurança 

Atraso na 

entrega de 

compras online 
Vendas acima da capacidade de atendimento e 
consequente atraso no cumprimento dos prazos de 
entrega em compras online causam preocupações 
aos consumidores. 
 

Comprar sem sair de casa é cômodo aos 
consumidores, que frequentemente encontram na 
internet preços menores e melhores condições de 
pagamento em comparação ao praticado em lojas 
físicas. No entanto, essas facilidades requerem 
pesquisa e atenção para evitar fraudes e outras 
complicações. Verificar o prazo de entrega e guardar 
os comprovantes online da compra são as principais 
medidas que o consumidor pode tomar na hora de 
concluir a transação. 
 

Outra dica é checar se a loja possui muitas 
reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor 
de seu Estado, além de ficar atento ao prazo de 
entrega prometido no site e emitido na nota fiscal 
da compra. Esses documentos ajudam a comprovar 
falhas da empresa. 
 

Caso não esteja satisfeito com o serviço prestado 
pela empresa, é recomendável enviar uma carta 
com aviso de recebimento (AR) à loja, exigindo a 
entrega, o ressarcimento do dinheiro pago ou a 
substituição do produto. Em todas essas opções, 
deve ser fixado um prazo para que o fornecedor 
resolva a questão (geralmente de cinco dias). Caso a 
questão não possa ser solucionada amigavelmente, 
entre em contato com o Procon de sua cidade ou 
procure o JEC (Juizado Especial Cível). 

Dados apontam que, atualmente, mais de 1,4 bilhão de pessoas de todo o mundo não possuem acesso à 
eletricidade e cerca de um bilhão têm acesso não contínuo, o que acarreta em problemas de saúde, 
déficit educacional, destruição ambiental e, até mesmo, atraso econômico.  

 
Para chamar a atenção da população mundial para este problema e, assim, fomentar ações que possam 
ajudar a mudar essa realidade, a ONU – Organização das Nações Unidas proclamou que 2012 será o Ano 
Internacional da Energia Sustentável para Todos.  

 
O anúncio faz parte de uma iniciativa maior – também batizada de Energia Sustentável para Todos – que 
até o ano de 2030 pretende alcançar três grandes objetivos. São eles: 
  

– assegurar que todos tenham acesso a serviços modernos de energia; 
– reduzir em 40% a intensidade energética global; e 
– aumentar em 30% o uso de energias renováveis em todo o mundo.  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/2012-ano-internacional-energia-sustentavel-todos-onu-sustainable-energy-all-632826.shtml 

- Faça com que o seu local de trabalho seja confortável, propiciando assim mais 
estímulo e um maior cuidado com as atividades mais perigosas. 
- Procure organizar o local de trabalho, ou seja, deixe os objetos nos seus devidos 
lugares e bem guardados. Isso impede as improvisações, diminuindo os 
acidentes. 
- Esteja sempre informado quanto aos riscos e cuidados que envolvem as suas 
atividades e as formas de proteção disponíveis para diminuir esses riscos. 
- Se trabalha com máquinas nunca retire as proteções do seu corpo enquanto as 
está utilizando. 
- Se trabalhar muitas horas sentado, mantenha uma postura adequada. Faça 
pequenas paradas em cada 2 horas e alongue-se. 
- No seu local de trabalho use sempre a proteção individual recomendada.  

Perfil do 
Colaborador 

Nome: Valdinei Cesar Guilherme. 
Idade: 43 anos. 
Time do Coração: Corinthians 
Família: Casado com Elisabete e pai de 
Ana Carolina.  
 
Na AFITEMAQ desde 1992, nasceu e foi 
criado em Osasco. Gostava de jogar 
futebol mas hoje prefere praticar 
caminhadas. Entre suas experiências 
favoritas está a viagem que fez com sua 
família ao litoral norte do Estado de São 
Paulo. 
 
“Empatia = se colocar no lugar de outra 
pessoa. Antes de criticar qualquer pessoa, 
se colocar no lugar dela. Observaremos 
que nossos problemas e ansiedades serão 
pequenos. Se cultivarmos tal qualidade, 
seremos bem-sucedidos em nossa vida 
pessoal, profissional e principalmente na 
vida familiar.” 

Conhecido por todos como Nei, acompanhado de 

sua mulher e filha. 

http://br.photaki.com/picture-juiz-segurando-um-martelo-de-madeira-sobre-o-livro-da-lei-que-se-reflecte-no-fundo-branco-justica-liberdade_322745.htm
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Aniversariantes de Junho/Julho 

Queremos ouvir VOCÊ! 
Sua participação é muito 

importante para nós.  Mande suas 
sugestões: 

comunicacao@afitemaq.com.br 

PARTICIPE!!! 

 Equipe de ComunicAÇÃO AFITEMAQ. 

Mais que comunicar. Agir. 

Em pé da esquerda para direita: 

Josimar, Deverson, José Ramiro, 

André, Marcelino, Moacir, Joselma, 

Cláudia, Juliana, Thaysa. 

Abaixo da esquerda para direita: Fábio, 

Felipe, Anderson Mota, Marco. 

JOÃO DE DEUS DOS SANTOS PEREIRA 5/6 BRASILIA 

DEMETRIUS ALBUQUERQUE 9/6 TORQUE 

VANESSA LOZANO SANCHES LEMOS 15/6 MATRIZ 

JADERSON BATISTA DOS SANTOS 17/6 PERNAMBUCO 

ROGERIO WERGENSKI 17/6 ARAUCARIA 

ANDRE LUIZ RIBEIRO 18/6 PERNAMBUCO 

AURELINO F. SOUZA 19/6 MATRIZ 

CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS 22/6 PERNAMBUCO 

MONIQUE LÁZARO 22/6 MACAÉ 

ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA 26/6 BAHIA 

RICARDO LOPES 30/6 MATRIZ 

ANGÉLICA MARIA DA CONCEIÇÃO 1/7 PERNAMBUCO 

JOSE RICARDO LIMA 9/7 MATRIZ 

NATANAEL BENEDITO 11/7 MATRIZ 

RAFAEL ROCHA FERREIRA 14/7 MATRIZ 

GUSTAVO DE SANTANA FERNANDES 17/7 MARACANÃ 

FÁBIO DE CASTRO FREITAS 19/7 MATRIZ 

JOSÉ CARLOS SANTOS DE SANTANA 21/7 PERNAMBUCO 

PAULO SOARES DE JESUS 23/7 MATRIZ 

ELEXSANDRO RODRIGUES 28/7 MATRIZ 

CAROLINE NATALI DOS SANTOS 29/7 MATRIZ 

SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 29/7 PERNAMBUCO 

HUGO UZIEL BIROCCI 30/7 MATRIZ 


