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O objetivo desta publicaça o e  ser um 
meio de comunicaça o entre os 
colaboradores da CPL CONSTRUTORA,  
por isso participe, este espaço e  seu. 
Encaminhe suas sugesto es para o e-
mail:  

 
noticias@cplconstrutora.com.br 

CARTA AO LEITOR:  

A 120ª ediça o CPL Notí cias desta-
ca: Publicada nova redaça o da NR 18 
que trata do trabalho na construça o; 

COMPLIANCE; Seu serviço e  sua res-
ponsabilidade - Auditoria interna e 
Geladeira organizada e  questa o de 
sau de 

EDITORIAL: 

A Secretaria Especial de Previde ncia e Trabalho do 
Ministe rio da Economia publicou nesta terça-feira 
(11), no Dia rio Oficial da Unia o (DOU), a Portaria nº 
3.733, de 10 de fevereiro de 2020, que aprova a nova 
redação da Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18) 
– Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da 
Construção. A Portaria entra em vigor um ano apo s a 
data de sua publicaça o. Apo s o amplo processo de revi-
sa o e modernizaça o da primeira norma setorial, que 
envolveu governo e representantes dos trabalhadores 
e empregadores, a NR 18 agora dispo e de um texto 
mais enxuto, desburocratizado, com regras mais claras 
e objetivas, de fa cil consulta e entendimen-
to, mantendo e reforçando os princípios de segu-

rança a serem adotados nos processos construtivos para a prevenção de 
acidente do trabalho. 
A NR 18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 
organizaça o, que visam a  implementaça o de medidas de controle e sistemas pre-
ventivos de segurança nos processos, nas condiço es e no meio ambiente de tra-
balho na indu stria da construça o. Veja a íntegra da Portaria 3.733/2020 

PUBLICADA NOVA REDAÇÃO DA NR 18 QUE TRATA 

DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO 

 

COMPLIANCE, em termos dida ticos, 
significa estar absolutamente em li-
nha com normas, controles internos e 
externos, ale m de todas as polí ticas e 
diretrizes estabelecidas para o seu 

nego cio. E  o compromisso pelo qual 
assegura que a empresa esta cum-
prindo a  risca todas as Leis, Normas, 
Regulamentos, Instruço es Normati-
vas, dentre outros, emanadas pelos 
o rga os de regulamentaça o, diante 
dos padro es exigidos do seu segmen-

to. E isso vale para as esferas trabalhista, 
fiscal, conta bil, financeira, ambiental, jurí -
dica, previdencia ria, e tica, etc. No ano de 
2017 a  CPL Construtora criou  Departa-
mento de Compliance, instituindo o Manual 
de E tica e Compliance. Em Janeiro de 2020 
o Manual E tica e Compliace foi implemen-
tado, revisando os  controles internos refe-
rentes a Normas e Procedimentos em to-
dos os departamentos.  

COMPLIANCE 

Treinamento realizado na sede - E tica e Compli-
ance (24.01.2020)  

Treinamento realizado na sede  pela Con-
sultora Larissa Alencar - E tica e Compliance 

mailto:noticias@cplconstrutora.com.br
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2020/02/PORTARIA-N%C2%BA-3.733-DE-10-DE-FEVEREIRO-DE-2020-PORTARIA-N%C2%BA-3.pdf
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AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015 

Em um mundo corporativo onde as empresas cada vez mais 
sa o exigidos a lidar com requisitos de clientes, atendimento 
as leis e portarias e normas internacionais, e  de extrema im-
porta ncia que as organizaço es tenham o total controle do que 
acontece dentro em seus processos. Uma das formas de avali-
ar o cumprimento dessas exige ncias, e  atrave s da realizaça o 
de auditorias internas. Geralmente, no s temos o costume 
de atribuir objetivos errados a s coisas, com as auditorias na o 
e  nada diferente. Tem gente que acha que elas servem para 
atrapalhar a vida das pessoas, para atrapalhar o dia de traba-
lho e ate  mesmo para pegar no pe  dos colaboradores.                                           
Entretanto, a norma deixa bem claro o papel das auditorias 
internas: auditoria serve para prover informaça o. Ela na o vai 
tornar seu Sistema de Gesta o conforme ou na o, so  ira  analisar 
o funcionamento dos seus processos e a qualidade com que 
eles sa o executados. As auditorias (sejam elas internas ou 
externas) sa o ferramenta importantes para promover a me-
lhoria continua. Com elas e  possí vel fazer uma avaliaça o geral 
da empresa, olhando de dentro dos processos para os pontos 
que precisam de ajustes. Abaixo alguns benefí cios que a 
realizaça o da auditoria interna proporciona: 

 Padronizaça o de processos; 

 Maior produtividade e Reduça o de custos; 

 Funciona rios mais qualificados e com treinamento adequado; 

 Definiça o de responsabilidades; 

 Melhorias contí nuas no produto, serviço e processo; 

 Satisfaça o de clientes internos e externos;  

 credibilidade junto aos clientes e fornecedores. 

                             GELADEIRA ORGANIZADA É QUESTÃO DE SAÚDE 

FEVEREIRO 

        MARÇO 

01  RENATO SILVA GUIMARÃES 

03  EDIMORAES DE JESUS NASCIMENTO 

03  SANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

04  GILBERTO DA ANUNCIAÇÃO 

06  JOSÉ REGIS GONZAGA DOS SANTOS 

06  JOÃO DAMASCENO DOS SANTOS 

06  JOSEVAL DOS SANTOS 

07  ANDRÉ DUARTE DA SILVA 

08  ANDERSON CAVALCANTE DE MOURA 

09   MARCIO ANELOTE RODRIGUES 

11  ALDAIR DA SILVA GOMES 

12  RENIVALDO LEITE 

13  EVANDRO MARCOS FELIZ 

13  FABIO JORGE DOS SANTOS 

13  GABRIEL GOMES RIBEIRO 

14  VALDOMIRO F. DA CONCEIÇÃO 

12 ELIOSVALDO DE JESUS ALMEIDA  

13 ANDRIELE KELLY CRUZ SANTOS  

13 LUIZ JOSE RIBEIRO JUNIOR  

14 EDILENE RODRIGUES PEREIRA 

16 ILARIO DE SANTANA  

16 SEBASTIAO DE OLIVEIRA  

18 EDVANDO DE JESUS BRAGA  

19 CANDIDO JOSE DA SILVA NETO  

21 ALEX FARIA DA ROCHA  

27 ERALDO PASSARELI PIMENTEL  

28 ALLAN CERQUEIRA DE ALMEIDA  

29 EDMILSON DAMACENO DOS SANTOS  

Geladeira bem organizada e  uma questa o de sau de e tambe m de economia. Quantas ve-
zes voce  ja  perdeu alimentos ou foi obrigado a jogar itens no lixo por ter perdido o prazo 
de validade so  pelo fato de ter esquecido que ele estava la  no fundinho da prateleira? 

Ale m de ser uma questa o de sau de, a organizaça o perio dica da geladeira influencia dire-
tamente na praticidade do dia a dia, na economia da casa, ja  que mantendo-a sempre 
limpa e com os itens arrumados voce  acha tudo de maneira muito mais fa cil na hora de 
cozinhar e evita desperdí cios. 

Partindo desse principio, siga as dicas do SESI e mantenha seus alimentos sempre fres-
cos e sauda veis par ao consumo. 

CUIDADOS BÁSICOS: 

Alimentos devem ser acondicionados em embalagens  fechadas; 

Evite guardar alimentos em recipientes de alumí nio, ferro e madeira; 

Na o coloque forros nas prateleiras , isso evita que o ar circule; 

Alimentos enlatados apo s serem abertos, devem ser retirados de suas embalagens de 
origem, os mesmos devem ser colocados em vasilhames apropriadas  e  etiquetados com a data de validade; 

Lave sua geladeira 2x por me s, com agua e  a gua clorada (1L de a gua /1 colher de substa ncia clorada). 

 

15  FABIO JORGE DOS SANTOS 

15  JOSÉ MARCOS S. DOS SANTOS 

15  SANDRO NASCIMENTO BARBOSA 

20  RAFAEL CORDEIROS ROSA 

20  SEVERINO TEODOZIO DE OLIVEIRA 

21  GILSON SANTOS DE SOUZA  

21  MARCO AURELIO DOS S. SOUZA 

23  EDIRCEU DE SOUSA LIMA 

23  GILDO ALVES DOS SANTOS 

24  DIEGO DE SOUZA PINTO 

25  CARLOS ROBERTO DA SILVA 

25  FELIPE GABRIEL DA SILVA 

25  REINALDO LESSA OLIVEIRA 

27  BRUNO DE ALCANTRA CIPRIANO 

27  RAQUEL HOCH 

28  CLEMILTON GOMES DA SILVA 

28  MARCIO RANGEL DA SILVA 

03 LUIS CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS    

04 CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS 

06 CLAUDEMIRO RIBEIRO DA SILVA FILHO  

06 DIOGENES TENORIO DO NASCIMENTO  

06 RONIVON TELES BATISTA  

07 IEGO CASTRO GONCALVES  

07 JOSE DAMIAO DA SILVA  

08 IGOR GARCIA DOS SANTOS  

08 VALDINEA SAO PEDRO DOS SANTOS  

09 LUCIANA DA SILVA MUNIZ PAIVA  

10 ANTONIO RICARDO DA SILVA            

11 GENESIS CORREA PIMENTA  

https://blogdaqualidade.com.br/definicao-da-politica-e-dos-objetivos-da-qualidade/
http://www.ferramentasdaqualidade.org/?utm_source=blogdaqualidade&utm_medium=iso-90012015-a-importancia-da-auditoria-interna-na-busca-pela-excelencia

