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Saúde e Segurança
SIPAT Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no
Trabalho.
Semana da Saúde
Escritório Central.

Direto da Obra:
Conclusão da Ponte Suruí,
parte da obra Petrobrás Comperj.
150 dias sem acidentes
Obra: Nexa Vazante
Prêmio Yara/Galvani
1° lugar em Segurança
Obra Serra do Salitre

Obras

Aniversário da

A Construcap ﬁnalizou em agosto a construção da Ponte Suruí,
parte da obra Petrobrás Comperj. A ponte, de 177 metros, é a
primeira ponte executada pela empresa usando método de balanço
sucessivo e foi escolhida pelo menor impacto ambiental. A
preocupação com o meio ambiente também foi fundamental na
supressão de vegetação para a obra. A Construcap realizou um
censo ﬂorestal prévio e conseguiu reduzir drásticamente o impacto
na Mata Atlântica. A novidade foi anunciada no Dia da Árvore,
comemorado dia 21 de setembro.

Construcap
Experiência e solidez:
As chaves do sucesso da Construcap
A história da Construcap vai muito além dos seus 74 anos de atuação. É a história de
muitas pessoas que fazem ou que já ﬁzeram parte deste time. Uma empresa forte e sólida
é construída por gente de valor e que veste a camisa!
Apesar de todos os desaﬁos e obstáculos que temos enfrentado, este último ano tem sido
importante para demonstrar ao mercado a nossa resiliência em lidar com a grave crise
econômica e instabilidade institucional e jurídica sem precedentes que se abatem sobre
nosso país.

Direto da obra

150
dias

A obra Nexa Vazante completou em 1 de setembro, 150 dias sem a
ocorrência de acidentes. Para comemorar a marca, cerca de 200
colaboradores da obra posaram para uma foto realizada por um
drone, formando a inscrição NEXA CCPS 150 DIAS, em alusão ao
período sem ocorrências. Parabéns aos funcionários e que esta
marca se multiplique.
A equipe da obra Galvani/Serra do Salitre conquistou o campeonato
Craques da segurança Yara/Galvani - referente aos meses maio,
junho, julho e agosto. A Construcap foi a melhor empresa em
Gestão de Segurança, Meio ambiente e Saúde no projeto CMISS –
YARA GALVANI. A entrega do prêmio foi realizada pelo cliente com
reconhecimentos e gratidão aos trabalhos realizados pela equipe de
mais de 700 colaboradores da Construcap. Parabéns!

Graças a vocês, a Construcap comemora mais um aniversário ﬁgurando entre as 10
melhores empresas do setor da construção no ranking da revista IstoÉ Dinheiro e
considerada pelo jornal Valor Econômico, a empresa com maior solidez ﬁnanceira e com
maior sustentabilidade de crescimento, em comparação às outras empresas de construção
que atuam no Brasil.
Esses resultados nos enchem de orgulho, principalmente porque foi construído por vocês,
colaboradores que no dia a dia colocam em prática nossos valores básicos: Integridade,
Segurança e Excelência.

Uma parceria entre a Construcap e
a Federação das Indústrias do Rio
de janeiro (FIRJAN), por meio do
Sesi, está possibilitando o retorno
aos estudos para 31
colaboradores.
O EJA, Educação de Jovens e
Adultos, é voltado para jovens que
não puderam concluir seus
estudos.
O programa desenvolve
conhecimentos, habilidades e
atitudes que ajudam o aluno a lidar
com as questões cotidianas que
surgem na vida pessoal e
proﬁssional.
O programa adota o ensino
presencial, com aulas duas vezes
na semana, para alunos
trabalhadores e seus familiares.

O curso é oferecido com material
em plataforma digital, e os 31
alunos matriculados, incluindo os
colaboradores e seus familiares,
tem acesso à um netbook durante
as aulas, o que contribuirá também
para o acesso a inclusão digital.
Programa de Trainees
O programa de trainee é uma
grande aposta da Construcap e tem
como objetivo desenvolver jovens
proﬁssionais para apoiar as
demandas das obras em todo o
país e formar futuros líderes.
A empresa contratou recentemente
oito jovens proﬁssionais de
Engenharia Civil, Engenharia
Mecânica e Administração de
Empresas.
O processo contou com a
participação de mais de 2 mil
candidatos inscritos.

SIPAT no Comperj

Saúde para todos

A obra Petrobrás Comperj recebeu
entre os dias 10 e 14 de setembro as
atividades da SIPAT – Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
no Trabalho. Entre as iniciativas os
colaboradores contaram com
palestras sobre álcool e drogas,
violência doméstica e direção
defensiva, entre outros temas.

Entre os dias 17 e 21 de setembro, a
saúde foi foco do Escritório Central,
em São Paulo. A Semana da Saúde
contou com palestras, informativos e
atividades sobre a importância do
exercício físico, ginástica laboral,
ergonomia, distúrbios do sono,
depressão, coração saudável, câncer
de pele, dicas de nutrição, testes de
glicemia e aferição de pressão
arterial.

Córrego Cordeiro alerta
sobre o tabagismo

Setembro amarelo

Cerca de 90 colaboradores
participaram da Campanha sobre
Tabagismo realizada no dia 8 de
agosto na obra Córrego Cordeiro.
Foram distribuídos folders sobre os
problemas trazidos pelo tabaco e
palestra sobre as consequências do
tabagismo, entre outros pontos.

Setembro foi o mês de falar sobre um
problema que afeta cada vez mais a
sociedade moderna: o suicídio. A
campanha mundial foi criada para
esclarecer, conscientizar e estimular
a prevenção. Fique atento a sua volta
e, percebendo sinais de que uma
pessoa próxima está com ideias
suicidas, procure ajuda. O CVV
(www.cvv.org.br) é uma das
entidades mobilizadoras do Setembro
Amarelo no Brasil. Entre em contato
através do telefone 188, e-mail ou
chat.

Levar trabalho para casa não é um problema para o colaborador
Cosme Cipriano, inspetor de qualidade da obra Petrobras Comperj.
Para ele isso é um hobby. Depois de concluir um curso de
ediﬁcações, Cosme passou a construir maquetes, sempre com a
ajuda da esposa Giovana. “Minha esposa sempre participa nas
montagens. Gostamos também de confeccionar casas
personalizadas para pets”, diz.
Desde 2012 na Construcap, Cosme já fez a reprodução das obras da
Estação de Bombeamento e Captação de água do Rio Santa
Bárbara, do cliente Samarco, da Ponte Suruí e um canteiro de
concretagem de tubos em Mauá, distrito de Magé, no Rio de Janeiro.
“Já são 7 anos desde que começamos acompanhar a Construcap e
rodar pelo país, quem sabe por muitos anos ainda”, ﬁnaliza.

Responsabilidade Social Empresarial
O que são os direitos e deveres do cidadão? Aliás, o que é ser um cidadão?
O cidadão é aquele que se identiﬁca culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres
estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e o
correto sejam colocados em prática.
Os direitos e deveres não podem andar separados. Aﬁnal, quando cada um cumpre com suas obrigações, permite que outros
exercitem seus direitos.
Veja alguns exemplos dos direitos e deveres do cidadão:
Deveres
Ÿ
Votar para escolher nossos governantes.
Ÿ
Cumprir as leis.
Ÿ
Respeitar os direitos sociais de outras pessoas.
Ÿ
Educar e proteger nossos semelhantes.
Ÿ
Proteger a natureza.
Ÿ
Proteger o patrimônio público e social do País.
Ÿ
Colaborar com as autoridades.
Direitos
Ÿ Igualdade entre homens e mulheres.
Ÿ Saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à
maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança,
lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos dos cidadãos.
Ÿ Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei.
Ÿ Ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano
ou degradante.
Ÿ A manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato.
Ÿ A liberdade de consciência e de crença é inviolável.

A Constituição de 1988, completou 30 anos,
reserva cinco capítulos aos direitos fundamentais
do cidadão, com várias categorias sobre os
direitos individuais e coletivos.
Também existem leis importantes que não podem
deixar de ser conhecidas como o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso.

