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O impacto da pandemia do  na 
construça o civil. 
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Aço es de prevença o nos cantei-
ros de obras. 
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Seu serviço e  sua responsabili-
dade : dicas contra o Covid –19 
antes de entrar em casa 
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Juntos contra o Covid - 19 

4 

 
 
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 122ª ediça o CPL Notí cias desta-

ca: O impacto da pandemia na 

construça o covil; Aço es de preven-

ça o nos canteiros de obras; Seu 

serviço e  sua responsabilidade - 

dicas contra o Covid - 19 antes de 

entrar em casa; Todos juntos con-

tra o Coronaví rus. 

EDITORIAL: 

O impacto da pandemia do novo Coronaví rus na 
atividade da indu stria da construça o do Paí s foi 
imediato, violento e ine dito. Em março, quando 
as primeiras medidas de enfrentamento da pan-
demia estavam sendo decididas e implementa-
das pelas autoridades brasileiras, a retraça o da 
atividade da indu stria da construça o foi a mais 
ra pida e abrupta de toda a se rie da pesquisa Son-
dagem Indu stria da Construça o, realizada men-

salmente pela Confederaça o Nacional da Indu stria (CNI). Infelizmente estamos 
sob uma ameaça que afetou diretamente nosso dia a dia, e cujos impactos diretos 
e indiretos ja  sa o muito fortes em praticamente todos os setores da economia 
mundial.  O setor da Construça o Civil, assim como outros setores industriais, na o 
foi paralisado. Grande parte dos canteiros de obra continuam firmes na linha de 
frente em operaça o, mas com o andamento dos trabalhos seriamente comprome-
tido, seja por diminuiça o de efetivos, dificuldades decorrentes de falta de trans-
porte pu blico, escalonamento de turnos etc. Na o sabemos ainda qual sera  o hori-
zonte desta crise, mas uma coisa e  certa: ela passara  e teremos que retomar fir-
mes e forte. Dentro deste cena rio, a CPL Construtora esta  em discusso es intensas 
junto a alta direça o, clientes, parceiros e equipe de QSMS, estudando diariamente 
soluço es e estrate gias para reduça o dos impactos negativos nas obras, principal-

mente no que tange a preservaça o da vida de seus colaboradores.     Fonte: Estadão  

O IMPACTO DA PANDEMIA NA CONSTRUÇÃO  

AÇÕES DE PREVENÇÃO NOS CANTEIROS DE OBRAS  

A CPL Construtora adotou uma se rie de medidas de segu-
rança e prevença o em todos os seus canteiros de obras, a 
fim de contribuir contra a disseminaça o do Covid - 19.     
Dentre essas orientaço es destacam –se:  
Instalaça o de lavato rios com a gua e saba o e papel toalhas 
nas entrada e saí da dos canteiros, ale m de pontos estrate gi-

cos com instruço es sobre a higienizaça o correta das ma os; Fornecimento de 
a lcool em gel 70% em diversos pontos da obra; Fixaça o de cartazes, distribui-
ça o de folhetos, cartilhas e utilizaça o de todos os canais de comunicaça o da em-
presa, como forma de sensibilizaça o dos funciona rios; Orientaça o dos colabora-
dores sobre a necessidade de distanciamento fí sico e social dentro e fora da 
obra; Treinamentos  e DDS com orientaço es de higiene e 
informaço es de prevença o para os trabalhadores; Intensi-
ficaça o da higienizaça o de equipamentos e a reas comuns, 
feita com a lcool 70%, pelo menos tre s vezes ao dia, inclu-
sive maçanetas de portas; Mediça o dia ria e sistema tica de 
temperatura de todos os trabalhadores, realizando os pro-
cedimentos adequados se houver alguma alteraça o. 

mailto:noticias@cplconstrutora.com.br
https://cte.com.br/blog/atualidade/coronavirus/
https://cte.com.br/blog/qualidade-e-desempenho/construcao-civil-como-a-qualidade-pode-ajudar-a-retomar-o-crescimento/


CPL Notícias - 122ª edição - Maio/ 2020   

 

SEU SERVIÇO É SUA RESPONSABILIDADE   
   ANIVERSARIANTES: MAIO E JUNHO 

    UTILIZE A CAIXA DE   

            SUGESTÕES     

                                     CPL Notícias 
Periodicidade: mensal 

Disponibilização: www.cplconstrutora.com.br  

Fechamento da Edição: 10/05/2020 

Diretor Operacional: Marcos Aurélio Fernandes 

Diretor Logística: Luiz Augusto Castro de Oliveira 

Diretor de Obras: José Agnaldo Ramos 

 

Editor Chefe: Luiz Augusto Castro de Oliveira 

Editora:  Sueli Araújo / Marlucia Maia  

Endereço: Av. Anita Garibaldi, 1247, S/302, Edf. Anita Garibaldi, 

Ondina - CEP 40.210-904 

Telefone: 71 30823082   

E-mail:jornal@cplconstrutora.com.br                                  

 
DICAS CONTRA O COVID - 19 ANTES DE ENTRAR EM CASA 

 
Se possí vel, tire os sapatos ao entrar, e  uma medida que aju-
da a evitar que voce  leve sujeira e bacte rias para dentro de 
casa;  

Evite tocar nos moveis de casa e objetos antes de higienizar 
as ma os; 

Abraçar a famí lia , somente depois de total higienizaça o; 

Na o toque nos olhos, nariz e boca antes da higienizaça o das 
ma os, pois sa o as vias imediatas de contagio. 

Evite deixar em superfí cies de ambientes coletivos, como a 
mesa por exemplo bolsas, mochilas, chaves e outras objetos 
que foram manuseados diariamente; 

Reserve um local para deixar as roupas utilizadas durante o 
dia. 

Tome banho, higienizando primeiramente as ma os, lavando 
bem estre os dedos. 

Limpe seu celular com a lcool 70% e os o culos com saba o e 
a gua. 

Lembre-se que a higienizaça o correta e  
a melhor forma de reduzir a chance de 
se infectar ou de transmitir a outras 
pessoas.   

Lembre-se, sua famí lia e  seu bem maior 
e agindo corretamente retornaremos a 

normalidade mais rapidamente. 

JUNTOS CONTRA O COVID 19 

JUNHO 

        MAIO 

17 ALAN GARCIA DE SOUZA  

18  EDMAR DA SILVA 

18 LUCAS MACIEIRA RAMOS  

19 CELSO BARBOSA DE M. NETO  

19 HELIO HENRIQUE DA C. SOARES  

19 WAGNER ANDRADE DOS SANTOS 

20 LUIS ALEXIS SILVA SALAZAR  

21 CHARLES BARBOSA SILVEIRA 

25 DOUGLAS GUIMARÃES BERBERT 

26 MARCOS AURELIO F. DOS SANTOS  

27 GERALDO R. DE ALBUQUERQUE 

29 PEDRO ISRAEL L. CALDAS 

30 WANSERLEI DE OLIVEIRA 

31 EPITACIO DONATO SOBRINHO 

 

  

 

02  VALDIR SILVA DE SÁ  

05  SYLVIO HENRIQUE T. DE OLIVEIRA 

05  LUIZ CLAUDIO ABRAHÃO  

06  FABIO ADRIANO S. BARROS  

07  EBER DE SOUZA SILVA  

08  JEONISS PEDRO DAA SILVA  

09  CLICIANE NEVES DOS SANTOS  

09  JOSÉ CARLOS N. DE SOUZA 

09  WILLIAM FRANCISCO DA SILVA  

10  THIAGO MARTINS BARBOSA  

13  JOSÉ ROBERTO M DE MOURA PINTO 

14  JORGE LUIZ GONCALVES 

14  WELLINGTON M. DA C. SOARES  

01 ALEXANDRE S.  DE SANT ANNA 

01 ANA CLAUDIA LOPES JACOMO  

01 EDGAR ERNES D. DE MOURA  

02 JOILSON BARROS MENDONÇA  

03 ARTHUR ALMEIDA VIANA  

06 BRENDA K. BORGES CASTRO  

06 DAVID PEREIRA DE FREITAS  

10 VALDEMIR DOS SANTOS PAULO  

11 MAGNO DA COSTA FONSECA  

14 CHRISTIAN RIAN C. DE JESUS  

15 CARINA RAMOS DE OLIVEIRA 

16  ANTONIO MARCOS DA S. VIEIRA 

16 SHEILE DA SILVA MOURA  

18  MARLUCIA MAIA DA SILVA  

18  ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS  

20  BRUNO SOUZA MOURA  

20  FRANKLIN LIMA DA SILVA  

21  WANDERSON DIAS DA SILVA  

21  CARLOS E. DE PAULA DE SOUZA  

24  ROBSON R. DE CARVALHO  

26  ADILSON TIBURCIO DOS SANTOS  

26  EDIVAN M. DE A. FERREIRA  

27  JOSÉ GILMAR R. DA SILVA  

28  EDESIO DE SOUSA FILHO  

28  JOÃO BATISTA MENDONÇA  

30  CARLOS F. ABREU COSTA  


