
 

 

CAMPANHA: 

Campanha de Promoção à Saúde  - Movimento VECTRA + 

 
INTRODUÇÃO: 

Preocupados com os diversos desdobramentos apresentados pela pandemia do COVID - 19, 
a equipe da empresa Vectra Engenharia desenvolveu uma nova campanha de saúde, sendo 
essa proposta denominada como MOVIMENTO VECTRA +. 

Esta campanha surgiu da necessidade de um NOVO estilo de vida através do incentivo à  
criação de hábitos mais saudáveis e à prática de esportes para melhoria da qualidade de  vida 
de toda sua força de trabalho, estendendo também aos seus familiares.  

Conforme monitoramento realizado pela nossa equipe, o efetivo Vectra em Urucu atingiu em 
01/09/2021, 100% dos colaboradores vacinados com a 1ª dose da vacina contra a COVID-19, 
com previsão de imunização completa da 2º dose ao final do mês de Outubro de 2021.  
 
 

 

Nesse período de pandemia, foi dado atenção muito especial aos grupos de risco, dentre eles, 
a obesidade, diabetes e hipertensão entraram no requisito de antecipação da vacina por 
serem um dos fatores de agravamento da Covid-19. 

De acordo com estudos realizados pela empresa entre os colaboradores embarcados em 
Urucu, temos 26% de colaboradores dentro da normalidade e 74% apontam a necessidade 
da perda de peso. Sendo, 1% com obesidade de grau II, 28% com obesidade de grau I e 45% 
com sobrepeso.  

É importante destacar que com os últimos dados publicados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), apontam que  em 2019 
o número de obesos no país atingiram a marca de 26,8% e quando falamos acima do peso 
os dados são alarmantes, sendo 60,3%, correspondente a 96 milhões das pessoas adultas..     

 

 

 

 



 

 
SOBRE O PROJETO: 
 
Dentro do contexto descrito acima, a VECTRA preocupada com a saúde física e mental de 
seus colaboradores, durante e após o período de pandemia, estará lançando no Amazonas, 
com foco inicial na BOGPM (Urucu), a campanha Vectra +.  
 
Esta campanha desafia seus participantes a abandonarem o estilo de vida sedentário e tem 
como objetivo chamar a atenção da população para a necessidade da criação e fortalecimento 
de hábitos mais saudáveis, tais como: alimentação mais saudável, prática de atividade física, 
controle de hipertensão, do diabetes, da obesidade, prevenção ao tabagismo e ao alcoolismo, 
manutenção da saúde mental e melhora na qualidade do sono. 
 
No decorrer da Campanha, serão divulgados semanalmente todos os temas abordados no 
projeto através do Blog vectramais.vectraengenharia.com.br. 
 
Neste sentido, será lançado um desafio aos participantes inscritos na Campanha, que terão 
como meta percorrer 300 km na modalidade caminhada/corrida até o final de 90 dias.  

Praticar exercícios físicos regularmente é fundamental para a manutenção de todos os 
aspectos de nossa saúde. A atividade física faz bem para nossa saúde mental e prevenir 
quadros de depressão e ansiedade, além de estimular a produção de endorfina - substância 
responsável por promover o bem-estar no organismo.  

 
SOBRE O DESAFIO VECTRA +: 

A adesão ao desafio VECTRA + será realizada através de inscrição voluntária. 
Para participar, o colaborador preencherá de forma voluntária um termo com as regras gerais 
do desafio. 
 
Para realizar o registro da atividade, o participante deverá baixar, de forma gratuita, na loja de 
aplicativos do seu celular o app “strava” (Correr e Pedalar). Será divulgado no blog o passo a 
passo para baixar e utilizar o aplicativo.  
 
Neste app serão registrados todos os eventos de caminhada/corrida, utilizando-se do GPS, 
sem necessidade de acesso à internet. Torna-se indispensável o registro das atividades 
praticadas/percursos percorridos, para que seja possível o monitoramento e ranqueamento 
dos participantes, pela coordenação da campanha. 
Ao realizar uma atividade, as informações deverão ser enviadas através do grupo exclusivo 
da campanha no whatsapp, este envio deverá ser feito até 48 horas após o desembarque do 
participante. 
 
Com base nessas informações, será elaborado pela coordenação da campanha um planilha 
contendo a soma dos km percorridos por cada participante, sendo enviada e postado 
semanalmente no blog da Campanha para que todos os participantes possam acompanhar  
 
 



 

 
as metas atingidas, pois somente desta forma o participante estará apto ao sorteio de brindes 
que serão realizados no decorrer da campanha.    
 
Todos os participantes serão pesados no início e no término da campanha para elaboração 
de dados estatísticos, que ao final da Campanha serão contabilizados individualmente o 
percentual de perda de peso e os km percorridos por cada participante. 
 
PÚBLICO ALVO: 

- Campanha: Almejamos alcançar o quantitativo de  1700 mil funcionários 
embarcados em URUCU, impactando diretamente na qualidade de vida dos 
colaboradores e seus familiares.  

- Desafio: Será aberto inscrição para apenas 200 participantes, abrangendo 
funcionários Vectra e empresas atuantes em Urucu, inclusive funcionários próprios 
da Petrobrás e Fiscalização. 

 
PERÍODO DA CAMPANHA: 
 
Terá duração de 03 (três) meses, iniciando em 12/10/2021 e terminando em 12/01/22.  
 

REGULAMENTO: 

A prática das atividades físicas propostas na campanha deverá ser realizada respeitando 
estritamente todos as regras estabelecidas pela Petrobras/Vectra, a seguir: 

1. Não praticar os exercícios de forma coletiva, será permitido somente de  forma 
individual e mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metros do colega. 

2. Somente praticar as atividades físicas portando uso de máscaras descartáveis 
fornecidas pela empresa. 

3. Sempre utilizar roupas e tênis adequados para a prática das atividades. 
4. Realizar alongamentos antes e após o início das atividades. 

5. A prática de atividades em Urucu deverá ser realizada no complexo Hoteleiro Vitória 
Régia - Pista de caminhada  e sempre cumprindo toda a regra do local. 

6. Para prática de atividades físicas  em Manaus, sugerimos que as atividades físicas 
sejam realizadas de forma on line, pois serão disponibilizados no decorrer da 
campanha vídeos e acessos a plataforma de atividades físicas, dessa forma 
continuará com o corpo em movimento não sendo necessário sair do conforto de seu 
lar, evitando a propagação do vírus. Sugerimos alguns parques da cidade para práticas 
ao ar livre: Parque do Idoso, Mindu, dos Bilhares, Praia de Ponta Negra, Vila Olímpica. 
Mas caso opte praticar as atividades em academias de ginástica, sugerimos a parceira 

deste projeto: Academia CALI FIT, com unidades no bairro Cachoeirinha, Djalma 
Batista,  Ponta Negra e Shopping Manaus Via Norte.  

7. Manter a hidratação diária do corpo, ingerindo pelo menos 1500 ml de água por dia. 



 

 

Para interação, postagens e troca de informações relativas a Campanha, deverá seguir as 
seguintes regras: 

1. Todos os temas abordados nesta campanha serão postados no Blog 
vectramais.vectraengenharia.com.br, onde os participantes poderão comentar as 
postagens e tirar as possíveis dúvidas. 

2. Será criado o Grupo 01 de Whatsapp Movimento VECTRA + para a divulgação dos 
links de acesso ao blog dos temas abordados na semana. Neste grupo será liberado 
permissão para postagem dos conteúdos somente para os organizadores da 
campanha.  

3. Será criado o Grupo 02 de Whatsapp Desafio VECTRA + para que os participantes 
efetuem a postagem dos registros dos exercícios propostos no desafio. Será permitido 
apenas um único registro diário por participante, que poderá ser realizado através de 
print da tela do aplicativo “strava” com o registo da atividade realizada e que servirá 
para contabilizar os KM pré estabelecidos nas metas do desafio. É extremamente 
proibido qualquer outro tipo de postagem no grupo.  

 
INSCRIÇÃO: 

Período para ser realizada a inscrição:  

● 01/10/21 a 05/10/21 exclusivamente para funcionários da VECTRA; 
● 06/10/21 a 09/10/21 será aberta as inscrições para todo o efetivo de Urucu, limitada a 

quantidade de vagas proposta na Campanha. 
● Local: Canteiro Vectra Urucu/Escritório de Apoio em Manaus-Am.  
● Vagas limitadas: 200 participantes; 

Todos preencherão a ficha de inscrição do desafio Vectra + de forma voluntária e  a próprio 
punho. 

As fichas de inscrição serão enviadas ao médico do trabalho da empresa, com a finalidade de 
checar as informações descritas e analisar em conjunto com os exames periódicos do 
funcionário a liberação ao exercício de atividades físicas moderadas. 

Após análise do médico do trabalho, será emitido declaração atestando a aptidão física dos 
funcionários para a prática das atividades propostas na campanha.   

Para aqueles inscritos que não fazem parte do quadro de funcionários da Vectra, deverá ser 
apresentada uma declaração médica liberando a prática de atividades físicas. Ressaltamos 
que na ficha de inscrição haverá informações para a declaração do estado de saúde e que 
deverá ser preenchido pelo próprio candidato.  

 

 

 



 

 

METAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SORTEIOS: 

Tomando como base a nova orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
novembro de 2020, é recomendado que todo adulto pratique pelo menos 300 minutos de 
atividades físicas por semana, o que equivale a 1 hora de exercícios ao longo de 05 dias ou 
40 min diários.  

Para atingir os níveis propostos no desafio, a Comissão da Campanha sugere que o 
participante realize no decorrer da Campanha em média 3,3 km/dia, o que na prática equivale 
a 30 minutos de exercícios todos os dias. 
 
Participará do sorteio os inscritos que atingirem os níveis a seguir: 

Etapa Meta a ser 
atingida 

Prazo Brindes (almejados)  

 
Nível 01 

 
30 Km 

 
Sem prazo 

Todos os participantes ganharão Camisa, pulseira do 
Movimento VECTRA + e porta lixo para carro.  

Nível 02 100 km 13/11/2021  
- Sorteio de 15 pacotes para acesso livre na Academia 
CALI FIT válidos por 1 mês, uso limitado até dez/21.  
- Sorteio de 30 squeeze de 500ml Vectra + 
- Sorteio de 10 bonés Vectra+ 
- Sorteio de 20 chaveiros Vectra. 

 
 
 
 
 
Nível 03 

 
 
 
 
 
150 km 

 
 
 
 
 
28/11/2021 

- Sorteio de três pacotes gratuitos de 04 aulas de 
Tênis em grupo com o Prof. Railander. 
- Sorteio de 3 acessos gratuitos para prática de 
atividades online no programa Ciclo 21, da educadora 
física Jussara Thomaz, válidos por 1 mês. 
- Sorteio de 50 chaveiros Vectra. 
- Sorteio de 30 squeeze de 500ml Vectra + 
- Sorteio de 20 pochetes porta celular  

 
 
Nível 04 

 
 
200 km 

 
 
13/12/2021 

- Sorteio de um pacote de  4 Consultas terapêuticas 
com 75% de desconto com a Psicoterapêuta Edneia 
Toledo; 
- Sorteio de 20 sandálias Vectra+ 
- Sorteio de 30 porta documentos de couro Vectra. 
- Sorteio de 20 chaveiros Vectra; 

 
Nível 05 

 
250 km 

 
28/12/2021 

- Sorteio de 30 cordões para crachá Vectra+; 
- Sorteio de 20 canetas personalizadas Vectra +; 
- Sorteio de 14 copos long drink Vectra; 

Nível 06 300 km 12/01/2022 - Sorteio de 10 chaveiros Vectra. 
- Sorteio de 10 porta documento Vectra 
- Sorteio de 20 squeeze de alumínio Vectra +. 
- Sorteio de 1 acesso gratuito para prática de 
atividades online no programa Ciclo 21, da educadora 
física Jussara Thomaz, válidos por 60 dias. 
 

*Os prêmios poderão sofrer alterações.  

 

 
 
 



 

 
Como forma de incentivo e continuidade da prática de atividades esportivas, a Vectra 
Engenharia também premiará as pessoas que tiverem o melhor desempenho ao final da 
Campanha conforme tabela abaixo:  
 

 
*Os prêmios poderão sofrer alterações.  

*Nessa premiação, caso aconteça da mesma pessoa atingir mais de um nível, ganhará somente um prêmio, 

sendo repassado ao participante subsequente. 

 
OBSERVAÇÕES: 

Esclarecemos que em conformidade com nosso Programa de Integridade, a participação 
do público interno Petrobrás e fiscalização do Contrato terá apenas carater representativo 
e não concorrerão aos brindes relacionados ao desafio, farão parte apenas do 
ranqueamento e os prêmios serão concedidos apenas aos funcionários Vectra e 
terceirizados. 

Informamos que todos os participantes da campanha que alcançarem o Nível 1 receberão 
brinde de camisa e pulseira do movimento Vectra +, que classificamos como item de 
caráter geral, ou seja, será utilizado apenas como divulgação da Campanha de Promoção 
à Saúde.  

 

 


