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NOVO PROJETO TRAZ BENEFÍCIOS 
À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE

DESTAQUES DESTA EDIÇÃO:
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     PROGRAMA VIVER BEM     FUNDAÇÃO RIO BRANCO

POSTO DA REDE RIO BRANCO 
FOI ELEITO O MELHOR DO ANO

SAIBA MAIS SOBRE ESTA PRÁTICA RESPONSÁVEL QUE ESTÁ
GANHANDO ESPAÇO DENTRO DAS EMPRESAS.

EM JANEIRO DESTE ano teve início o Projeto 
de Gerenciamento de Resíduos, que 
consiste no recolhimento, transporte, 
tratamento, reciclagem e/ou eliminação 
e acompanhamento dos materiais de 
desperdício. 
A Rio Branco � rmou contrato com em-
presa especializada para recolhimento  
de estopa usada, lama da rampa de lava-
gem, � ltros lubri� cantes e combustível, 
resíduos das caixas separadoras da base 
e garagem, lâmpadas, pilhas, plásticos, 

papel, alumínio e vidros.
O gerente de logística e operações da 
Distribuidora Rio Branco, Fábio Majela 
Garcia, conta que o projeto tem como 
objetivo alcançar todas as áreas da em-
presa, diminuindo a geração de resíduos 
e destinando-os corretamente.
A participação de todos os colaboradores 
é a peça chave para o sucesso do projeto. 
Cada um deve estar consciente do bem 
que estará proporcionando ao meio am-
biente, à sociedade e à própria empresa.

QUAL O OBJETIVO de uma empresa? Criar 
riquezas? Dinamizar a economia? Criar 

empregos? Atender as necessidades da 
sociedade? Sim! Mas há mais o que fazer.  

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, Industrial, 
de Turismo, Serviços e Agronegó-
cio de São Roque de Minas conce-
deu ao Posto Canastra o título de 
melhor do ano. O mérito se deu 
pela e� ciência e desempenho em 
seu ramo de atividade. 
O Posto Canastra foi eleito pela 
opinião pública da cidade de São 
Roque de Minas e seus distritos 
de São José do Barreiro e São João 
Batista da Serra da Canastra. 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PÁG. 3

PRÁTICA RESPONSÁVEL

CONSCIÊNCIA COLETIVA
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HOMENAGEM AOS POSTOS
QUE ATINGIRAM SEUS OBJETIVOS

POSTO SANTANA
ANDRÉA, JÚNIOR, JOÃO TIVERON E SR. ANTÔNIO

PLACA 200 MIL LITROS - POSTO TUBALINA 
SR. CÉSAR E JOÃO TIVERON

PLACA 200 MIL LITROS - POSTO W-1

PLACA 200 MIL LITROS - POSTO FAROL 
CARLOS E FÁBIO RIOS

POSTO RIO BRANCO 
MARCELO E JOÃO TIVERON

ENTREGA DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO

PROJETO SONHO VERDE COMEÇA 2010 COM 
AUMENTO DE 20% NO NÚMERO DE PARTICIPANTES

PASSEIO CICLÍSTICO 
SOLIDÁRIO PROPORCIONA 
LAZER E CIDADANIA

PROGRAMA VIVER BEM GANHA REFORÇOS

MEIO AMBIENTE

SAÚDE E SOLIDARIEDADE

GINÁSTICA LABORAL

O 2º PASSEIO CICLÍSTICO SOLIDÁRIO foi um sucesso. 
Reuniu os amantes do ciclismo, proporcionando lazer, 
cultura, esporte e entretenimento para as centenas 
de pessoas que prestigiaram o evento. 
Foram arrecadados mais de mil litros de óleo, que 
foram distribuídos a entidades e obras assistenciais de 
Araxá/MG.

DESDE FEVEREIRO deste ano, o progra-
ma de ginástica laboral traz novas 
dinâmicas e conta com a presença e o 
profissionalismo da fisioterapeuta Gio-
vanna Rodrigues Ramires. A ginástica 
laboral, que teve início em março de 
2009, faz parte do programa Viver Bem 
e consiste na prática de atividade física 
orientada, realizada pelos funcionários 
no próprio local de trabalho.
De acordo com a fisioterapeuta 
Giovanna, com a ginástica os funcio-
nários ficam mais dispostos para suas 

funções, demonstrando melhora na 
postura corporal, além de maior capa-
cidade de concentração e resolução 
das respectivas tarefas. 
“Esse trabalho tem bastante importân-
cia na integração das áreas dentro de 
uma empresa, pois, cria uma identi-
dade fortalecida e melhora os relacio-
namentos interpessoais.”, ressaltou a 
fisioterapeuta.
A Ginástica Laboral acontece todas as 
terças e quintas-feiras no Centro Admi-
nistrativo e às segundas na Logística.
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O COORDENADOR DA FUNDAÇÃO RIO 
BRANCO, Ernani Alves Montan-
don, ingressou na pós-gradua-
ção em Gestão de Responsabili-
dade Social pela PUC/MINAS. 
A Fundação Rio Branco segue 
as mesmas diretrizes da distri-
buidora e acredita no desenvol-
vimento e capacitação dos seus 
colaboradores.

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

O PROJETO QUE NASCEU para mostrar 
que as questões do meio ambiente 
vão muito além de somente plantar 
uma árvore teve um aumento de 
20% no número de participantes 
neste semestre. Em 2009, reunia se-
tenta crianças de nove a dez anos 
das escolas públicas de Araxá/MG 
e, atualmente, já conta com oitenta 

e quatro. Segundo o Coordenador 
do Projeto, Ernani Alves Montan-
don, o intuito da Fundação Rio 
Branco é contribuir com a formação 
de um cidadão mais consciente, 
mostrando a importância de fazer 
algo pelo meio ambiente e pela 
comunidade.  
O Projeto é desenvolvido a cada 

semestre, com duas escolas do 
município de Araxá/MG, e tem 
duração de cinco meses. Durante 
esse período, as crianças aprendem 
noções básicas de ecologia, meio 
ambiente, cidadania, impactos 
ambientais, coleta seletiva e a im-
portância de conservar o meio em 
que se vive. 

DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL

POSTO ALPHAVILLE II
MÁRCIO, JOÃO E JOÃO TIVERON

POSTO M.M.C. 
JOÃO TIVERON E AMIR
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SAIBA MAIS SOBRE ESTA PRÁTICA RESPONSÁVEL QUE ESTÁ GANHANDO ESPAÇO DENTRO DAS EMPRESAS.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
PRÁTICA RESPONSÁVEL

NÃO É NOVIDADE que o mundo vem se 
deparando com grandes transforma-
ções, consequências da globalização da 
economia. De forma positiva, percebe-
mos o desenvolvimento da tecnologia e 
aumento da produtividade, proporcio-
nando o desenvolvimento das nações. 
Mas, ao mesmo tempo, se agravam as 
situações de pobreza, poluição, degra-
dação dos recursos naturais, doenças e 
violência. 
A conjuntura atual exige que pessoas, 
instituições e organizações re� itam 
sobre seus papéis individual e coletivo 
na sociedade. Surge, portanto, uma nova 
maneira de conduzir os negócios. É ne-
cessária a institucionalização de posturas, 
instrumentos de gestão e muita aten-
ção a processos que envolvam público 
interno, meio ambiente, fornecedores, 
consumidores, governo e sociedade. 

Pensando especi� camente no meio 
ambiente, o gerenciamento dos resíduos 
constitui-se em um aspecto ambiental 
fundamental dentro de um organogra-
ma estrutural das atividades produtivas, 
comerciais e prestadoras de serviços. 
Certamente contribui com a elevação 
do conceito da imagem institucional pe-
rante a sociedade. Os resíduos gerados 
precisam ser corretamente gerenciados 
e destinados para evitar danos ao meio 
ambiente e à população, assim como 
para evitar que a empresa sofra uma 
penalização ambiental. Muito do que 
se considera lixo pode ser reutilizado 
ou reciclado, desde que os materiais 
sejam adequadamente tratados. Além 
de gerar emprego e renda, a reciclagem 
proporciona uma redução da demanda 
de matéria-prima, diminuição dos lixões, 
preservação ambiental e queda de riscos 

à saúde pública.
Portanto, é de grande importância a 
conscientização e um maior conheci-
mento de todos os agentes envolvidos 
na degradação do meio ambiente de 
forma a propiciar ações de mitigação dos 
impactos, garantido a verdadeira aplica-
ção do desenvolvimento sustentável.

Daniela Sabino é Psicóloga, Especialista 
em Gestão de Recursos Humanos pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV e com 
formação em Gestão Responsável para 
a Sustentabilidade pela Fundação Dom 
Cabral. É professora universitária nas 
disciplinas de Comportamento Organiza-
cional e Sustentabilidade. Proprietária da 

TRANSFORMMARE CONSULTORIA.

Qual o objetivo de uma empresa? Criar riquezas? Dinamizar a economia? Criar empregos? Atender as necessidades da sociedade? Sim! Mas 
há mais o que fazer.  O objetivo � nal de qualquer atividade humana é criar uma ordem ética mundial. 

VOCÊ SABIA?
Resíduo é tudo aquilo que não é aprovei-
tado nas atividades humanas, provenien-
te das indústrias, comércios e residências.
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

COMEÇOU 2010. 
PASSADAS AS COMEMORAÇÕES de � nal 
de ano e o Carnaval, 2010 en� m 
começou para os brasileiros. 
Muitas expectativas no cenário 
mundial, com várias especulações 
sobre a zona do Euro, catástrofes 
em alguns países vizinhos e, no 
nosso querido Brasil, vivemos um 
momento especial de ano eleito-
ral. As campanhas já começaram. 
Novidades no nosso segmento; 
algumas gigantes se juntaram e 
se tornaram maiores ainda.
Nós, da Rio Branco, iniciamos 
o ano otimistas, como sempre. 
Crescemos acima de 20% nos 
dois primeiros meses, chegamos 
ao posto de número cinqüenta 
e contratamos nosso primeiro 
posto no estado de São Paulo. 
Renovamos e ampliamos nossa 
frota – a mais moderna da região. 
Lançamos nossa loja de con-
veniência Full Time e nossa obra 
em Betim está a todo vapor. 
Isso nos motiva a acelerar � rme 
em busca de um ano especial 
para todos, sem esquecer que, 
para nós da Rio Branco, um ano 
para ser especial não basta ter 
apenas crescimento econômico. 
É preciso ter também, e acima de 
tudo, crescimento pessoal para os 
nossos colaboradores e parceiros. 
Levar sempre adiante aquela que 
já se tornou a nossa marca regis-
trada – Responsabilidade Social.

Boa Leitura!

Fábio Rios – Presidente da Rio Branco

Abastecendo ideias é uma publicação periódica da distribuidora Rio Branco de Petróleo - Dis-
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34 3661-3034 | Endereço para correspondência Av. Rio Grande, 5000 Bairo Industrial III Ube-
raba/MG | Fone 34 3336-5394 | distribuidora@riobrancopetroleo.com.br   

EXPEDIENTE

PALAVRA DO

NOVA FASE NA COMUNICAÇÃO
PARCERIA

A FUTURACOM é a nova agência responsá-
vel pela comunicação da Rio Branco. A 
parceria � rmada em fevereiro deste ano 
conta com diretrizes e ações estratégi-
cas visando uma comunicação integra-
da. O objetivo é satisfazer as exigências 
do mercado e consolidar a identidade 
corporativa da Distribuidora. 
De acordo com a Diretora da agência, 
Neire Castfer, a Rio Branco evidenciará, 

através da comunicação, que a sua 
preocupação vai além do fornecimento 
de um produto de qualidade, com o 
compromisso de perpetuar e multipli-
car os seus valores.
A FuturaCom está há 16 anos no mer-
cado uberabense e tem know how em 
planejamento e e� cácia em comunica-
ção.   

DEMANDA LEVA DISTRIBUIDORA
A COMPRAR MAIS CAMINHÕES
A EMPRESA ADQUIRIU recentemente sete 
caminhões, sendo um Scania G-380 e seis 
Volkswagem Constellation 24.250. O au-
mento da frota vai melhorar o atendimento.

RIO BRANCO INVESTE EM 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DE OLHO NO MERCADO

O MERCADO DE TRABALHO exige, 
cada vez mais, a capacitação 
dos pro� ssionais. Pensando 
nisso, a Rio Branco investe fre-
quentemente em seu quadro 
de funcionários, promovendo 
a quali� cação pro� ssional e, 
ao mesmo tempo, um apren-
dizado mútuo entre funcioná-
rio e empresa. 
Nos dias 28 e 29 de janeiro deste ano, a 
Analista de Gestão de Pessoas, Ketiuce 
Helena dos Santos, participou do treina-
mento da SER em Campinas, nos módu-
los SEPAT e HCM. Os módulos estudados 
dão apoio para medir a performance 
individual dos colaboradores e relacionar 
os dados obtidos para a identi� cação de 
talentos. 
“Esse treinamento irá auxiliar no desen-
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COM A AJUDA DO Programa Viver 
Bem, o Assistente Administrativo 
da Rio Branco, Urias Alexandre 
Gonçalves, conseguiu largar de 
vez o cigarro. 
De acordo com o colaborador, 
deixar o vício não é fácil, mas, 
com determinação, força de 
vontade, apoio dos familiares e 
colegas de trabalho é possível. 
“Graças a esse programa maravi-
lhoso, alcancei essa vitória. Foram 
longos quarenta anos de fumante 
e hoje posso dizer que tenho qua-
lidade de vida, vontade de viver e 
disposição. Me sinto outra pessoa 
e estou muito bem.”, ressaltou 
Urias. 

ANTITABAGISMO:
COLABORADOR DEIXA DE 
FUMAR DEFINITIVAMENTE

MAIS ENERGIA PARA O UBERABA SPORT CLUB
ESPORTE

A DISTRIBUIDORA Rio Branco, em parceria 
com seus Postos Bandeirados de Ube-
raba, assinou o patrocínio do Uberaba 
Sport Club em janeiro deste ano.
O time tem tradição na cidade e partici-
pa de competições expressivas como o 
Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.
Segundo o Consultor de Negócios da Rio 
Branco, João Tiveron Neto, esse patrocí-

nio associa a imagem da Distribuidora 
a valores do esporte, como competi-
tividade, disciplina, espírito de equipe, 
superação e garra. Além disso, fortalece a 
marca tanto em Uberaba (para os postos 
locais) quanto em nível regional e nacio-
nal (Distribuidora).
O patrocínio conta com ações no estádio 
e nos postos Rio Branco Uberaba. 

 KETIUCE HELENA DOS SANTOS, 
ANALISTA DE GESTÃO DE PESSOAS

JOÃO TIVERON E GUSTAVO, O MEIA 
DIREITA DO UBERABA SPORT CLUB

nisso, a Rio Branco investe fre-

de funcionários, promovendo 

dizado mútuo entre funcioná-

volvimento dos colaboradores da em-
presa. Entendo que as pessoas quali� ca-
das e motivadas têm mais interesse em 
crescer.”, diz Ketiuce. A analista acredita 
que essa iniciativa é muito interessante, 
pois, assim os colaboradores têm a certe-
za do seu real valor e importância dentro 
da Rio Branco.
O Plano de Qualificação Profissional foi 
criado pela Distribuidora para aten-

der à demanda de profissionalização 
e estabelecer uma articulação entre 
trabalho, educação e qualificação so-
cial e profissional como um direito do 
trabalhador e instrumento indispen-
sável para a sua jornada no mercado 
de trabalho. Dentre os treinamentos 
ofertados pela Rio Branco, tiveram des-
taque os cursos de Excel e Matemática 
Financeira.


