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Todos 
juntos contra 
o COVID-19
PORTO DO AÇU E A PREFEITURA 
DE SÃO JOÃO DA BARRA 
ADOTAM MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

Para proteger os colaboradores que atuam no 
empreendimento e a comunidade de seu entorno 
da disseminação do coronavírus, o Porto do Açu e 
a prefeitura de São João da Barra adotaram uma 
série de medidas preventivas, alinhadas com as 
recomendações feitas pelos órgãos e autoridades 
de saúde, e convidam a população a assumir esta 
responsabilidade também.
O momento é de ficar em casa e só sair para 
o estritamente necessário. Está suspenso 
o funcionamento de todo e qualquer 
estabelecimento ou espaço que estimule 
aglomerações. Apenas serviços essenciais foram 
mantidos para atendimento à comunidade. A 
melhor forma de prevenção é o isolamento social.
No Porto do Açu, empreendimento que 
emprega 70% de mão de obra local, os 
cuidados são redobrados. Desde o anúncio 

da propagação do vírus no mundo, todas as 
empresas instaladas no porto foram orientadas 
a adotar imediatamente as recomendações e 
protocolos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), visando a segurança de suas 
operações e da comunidade local.
Entre os sintomas do Covid-19 estão coriza, dor 
de garganta, tosse e febre. Nos casos mais graves, 
pode haver também a dificuldade de respirar e 
pneumonia. Idosos, grávidas, diabéticos, asmáticos 
e pessoas com doenças cardíacas estão entre os 
grupos de maior risco.
Em caso de suspeita, utilize um dos canais 
disponibilizados pela prefeitura para fazer um primeiro 
contato e evitar a disseminação nas emergências. 
Basta ligar gratuitamente para 0800-025-0770 ou 
entrar em contato, por WhatsApp ou ligação, com 
99991-9234 e 99991-9235.



Por Vinicius Patel, 
Diretor de Operações 
Portuárias da Porto.

A disseminação mundial 
do Covid-19 vem exigindo 
uma série de mudanças 
ao redor do mundo para 
que seus impactos sejam 
minimizados e erradicados 
e com o Porto do Açu 
não seria diferente.  A 
segurança das pessoas 
e da comunidade do 
entorno é nossa prioridade. 
Implementamos medidas 
preventivas, como 
trabalho de casa para 
os colaboradores que 
desenvolvem atividades 
que podem ser realizadas 
remotamente, além de 
alternância presencial 
para aqueles que atuam 
em atividades essenciais 
para a continuidade das 
operações.
Além disso, foram 
iniciadas ações internas de 
divulgação de conteúdo 
educativo para evitar 
contágio e reforço na 
higienização dos espaços 
em comum. A melhor 
forma de evitar que o 
Covid-19 se espalhe, além 
de respeitar o isolamento 
social, é redobrar os 
cuidados com a higiene 
e é isso que estamos 
promovendo. Estamos 
orientando para que 
todos lavem as mãos 
corretamente, usem álcool 
gel nos momentos em que 
isso não for possível, não 
compartilhem objetos e 
evitem contato físico com 
outras pessoas e com 
superfícies que possam 
estar contaminadas. 
O Porto do Açu e a 
prefeitura de São João da 
Barra estão juntos neste 
compromisso com a 
comunidade. Pedimos para 
que todos assumam esta 
responsabilidade também.

Navio com maior volume 
de carga chega no Terminal 
Multicargas do Açu

Operações da Açu Petróleo 
em 2020

Editorial

O Terminal Multicargas (T-MULT) do 
Porto do Açu movimentou o maior 
volume de carga em uma única 
operação desde sua inauguração, em 
2016.  A embarcação Santa Maria, 
tipo Supramax, chegou da Colômbia 
carregada com 60.502 toneladas 
de carvão. O descarregamento 
do navio foi concluído de forma 
segura e eficiente, com uma média 
de 20 mil toneladas/dia. Cerca de 

2 mil carretas serão utilizadas na 
expedição deste material. 
Até hoje, o T-MULT já recebeu 128 
navios de grande porte. 
Com 182 mil m² de área alfandegada, 
o T-MULT tem 14,5 metros de 
profundidade e está autorizado a 
receber embarcações com calado 
de até 13,1 metros. O terminal conta 
também com 500 metros de cais, 
sendo 340 metros operacionais.

2020 começou e a Açu Petróleo 
está a todo vapor. A empresa 
realizou  em janeiro a primeira 
operação da Equinor do contrato 
firmado no ano passado e, em 
fevereiro, assinou um contrato com 
a Total.  Os documentos permitem 
que as petroleiras operem no 
Terminal de Petróleo localizado no 

Porto do Açu através dos navios 
Suezmax e VLCC. Essas conquistas 
reforçam a confiança do mercado 
na Açu Petróleo como uma solução 
segura, eficiente e sustentável 
para exportação de petróleo.  A 
excelência dos serviços prestados 
pela companhia foi determinante 
para mais essas conquistas!
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O Programa de Monitoramento 
Socioeconômico das 
Comunidades do Entorno - 
Participaçu - é realizado pela 
Porto do Açu desde 2019 nos 
5º e 6º distritos de São João da 
Barra, com apoio da organização 
social CIEDS. Dentre as etapas 
do programa, 10 jovens do 
município foram selecionados 
e treinados pelo CIEDS, para 
atuarem como pesquisadores 
bolsistas do Participaçu, com 
o objetivo de conhecer a 
percepção dos moradores de 
22 comunidades dos 5º e 6º 
distritos sobre temas como: 
educação, saúde, meio ambiente, 
saneamento básico, segurança, 
trabalho, cultura, esporte, 
turismo e engajamento cívico.
A pesquisa conduzida pelos 

jovens, promoveu o diálogo 
sobre a realidade local com a 
participação da comunidade 
e lideranças, para estimular 
mudanças positivas nos distritos 

pesquisados. Desta forma, a Porto 
do Açu incentiva parceria entre 
empresa, sociedade civil e setor 
público para inspirar ações de 
melhoria no território.

ParticipAÇU promove pesquisa na 
comunidade buscando mudanças na região
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Porto do Açu lança 
campanha de trânsito seguro 
durante o verão
Devido ao aumento do número 
de veículos nas estradas que 
dão acesso ao Porto do Açu 
durante o verão, a empresa que 
administra o Porto lançou a 
campanha “Respeitar o trânsito 
é proteger a vida”. As ações, 
que aconteceram durante todo 
o verão, contaram com blitzen 
educativas nas estradas e 

comunidades locais, palestras 
para alunos da rede pública, além 
da divulgação de mensagens de 
educação no trânsito ao longo 
das vias que levam ao Porto do 
Açu e às praias da região. 
A campanha reforçou a necessidade 
de um comportamento mais 
seguro e responsável no 
trânsito por todos os seus 

usuários - moradores, turistas e 
colaboradores do Porto do Açu 
- em um período que as estradas 
estão mais movimentadas. As 
ações foram realizadas em 
conjunto com outras empresas 
instaladas no Porto, além do 
apoio das Prefeituras de São 
João da Barra e Campos dos 
Goytacazes, Polícia Rodoviária 
Federal e Batalhão da Polícia 
Rodoviária, SEST Senat e 
Cooperativa de Transporte e 
Logística de São João da Barra 
(Cooperlog SJB).
Campanhas como a de trânsito 
seguro fortalecem os valores 
da Porto do Açu com a vida, 
segurança e as pessoas, 
sejam elas trabalhadores 
ou membros da sociedade 
e, apresenta como principal 
intuito, provocar a reflexão de 
todos e estimular mudanças 
comportamentais e culturais.



Porto do Açu promove soltura de tartarugas 
marinhas com a comunidade

Por Dentro do Açu é uma publicação do Programa de Comunicação oficial 
da Porto do Açu Operações S.A. Conteúdo e fotografias: Comunicação 
Porto do Açu. Diagramação: Briefing Marketing
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Durante os meses de janeiro e 
fevereiro, o Porto do Açu promoveu 
solturas de tartarugas marinhas 
abertas ao público, como parte 
das atividades desenvolvidas pelo 
seu Programa de Monitoramento 
de Tartarugas Marinhas. As 
atividades têm por objetivo levar 
conhecimento e estimular as 
boas práticas ambientais junto à 
população local e veranistas.
Ao todo, foram seis ações realizadas 
nas praias de Atafona, Grussaí, Açu 
e Lagoa de Iquipari, em São João 
da Barra e na praia do Farol de São 
Tomé, em Campos. A programação 
é organizada com o apoio da 
prefeitura de São João da Barra e 
da Fundação Pró Tamar, além do 
Sesc Campos.
Segundo o coordenador de Meio 
Ambiente da Porto do Açu, Daniel 

Nascimento, as solturas públicas 
representam uma importante 
ferramenta de Educação Ambiental: 
“É bacana perceber como a 
comunidade está mais engajada 
com as causas ambientais e 
cientes do seu papel na luta 
pela conservação marinha, seja 
protegendo os ninhos demarcados 
pela nossa equipe, combatendo o 
tráfego de veículos na faixa de areia 
ou através da gestão adequada dos 
seus resíduos”.
Na temporada reprodutiva 
2019/2020 o programa identificou 
1.180 ninhos e o nascimento de 
cerca de 21.800 filhotes. Em 11 anos 
de programa, são mais de 13 mil 
ninhos registrados e cerca de 912 mil 
filhotes soltos ao mar.
O Programa de Monitoramento 
de Tartarugas Marinhas atende 

às diretrizes técnicas do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) – 
Tamar e do Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA).

No Dia Internacional do Voluntário, 
comemorado em dezembro, o 
AbrAÇU - grupo de voluntariado 
do Porto do Açu – organizou um 
mutirão de ações e serviços junto 
à comunidade do Açu, em São 
João da Barra. Os colaboradores 
que fazem parte do AbrAÇU 
transformaram o campo de 
futebol da comunidade em um 
espaço para fazer o bem ao 

próximo. O gramado foi tomado 
por cinco estações, divididas entre 
os temas saúde, trabalho, meio 
ambiente, beleza e recreação. A 
atividade contou com mais de 130 
voluntários e atingiu cerca de 600 
pessoas da comunidade.  
“Tão importante quanto 
levar serviços, conhecimento 
e desenvolvimento para a 
comunidade do nosso entorno, 

é promover esta troca leve e 
espontânea entre o nosso time e 
as pessoas com as quais dividimos 
espaço e experiências diariamente. 
Ficamos muito satisfeitos com 
o resultado desta ação, que é a 
maior que realizamos desde o 
início do AbrAÇU”, comemorou 
Wanderson Sousa, Gerente 
de Relacionamento com a 
Comunidade da Porto do Açu.

Mutirão do bem contou com mais de 130 voluntários
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