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Seu serviço e  sua responsabili-
dade: Cuidados com as ma os 

3 

Juntos contra o COVID- 19 
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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 123ª ediça o CPL Notí cias desta-

ca: EPC COMPERJ—Obras inicia-

das, Campanha Coronaví rus x taba-

co, seu serviço e  sua responsabili-

dade: Campanha cuidados com as 

ma os, Todos juntos contra o Coro-

naví rus. 

EDITORIAL: 

A CPL Construtora firma mais um contrato com  

Petrobra s. Trata-se de fornecimento de bens e 

serviços relativos a verificaça o da consiste ncia 

da documentaça o do projeto ba sico , elabora-

ça o do projeto executivo, complementaça o da 

construça o civil. O escopo do trabalho inclui 

montagem eletromeca nica e comissionamento. 

pre -operaça o, partida e operaça o assistida do 

Laborato rio, Almoxarifado S1, Interligaço es 

Fase II, Heliponto, Centro de Respostas a  Emer-

ge ncia , Inspeça o de Caminho es, Portaria Con-

vento e Oficina de Manutença o. A CPL Constru-

tora contara  com sua equipe de profissionais 

capacitados para mais uma realizaça o de      

ENGENHARIA COM QUALIDADE E SATISFAÇÃO. 

OBRAS INICIADAS - EPC COMPERJ 

CORONAVIRUS X TABACO, ESSA RELAÇÃO NÃO DA CERTO 

Fumar danifica os pulmo es e outras partes do cor-
po. Ale m disso, aumenta o risco de desenvolvi-
mento da forma GRAVE da COVID-19 . Neste sen-
tido, a CPL Construtora atrave s do contrato da 
obra RNEST promoveu no canteiro de obra a cam-
panha  Coronavirus x tabaco, essa relação não 
da certo. Quando o assunto é  tabagismo, o risco 
de adoecer as vias ae reas aumenta. Muito se fala 
sobre o surgimento do ca ncer, mas o cigarro tam-

be m esta  associado a doenças respirato rias como asma, enfisema pulmonar, 
bronquite cro nica e a doença pulmonar obstrutiva (DPOC). Tratar sobre os ma-
lefí cios do cigarro nos ajuda a entender por 
que os fumantes esta o mais vulnera veis ao 
agravamento da infecça o por COVID-19, uma 
vez que a doença acomete o sistema respirato -
rio. Fica um alerta quem fuma faz parte do 
grupo de risco do COVID 19, Por tanto, na o 
deixe  o tabaco tirar seu fo lego, escolha a sau -
de e proteja quem voce  ama. 
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CUIDADOS COM AS MÃOS 

Voce  ja  tentou realizar uma simples 

tarefa como colocar a gua em um copo, 

mas sem usar uma das ma os? Ou enta o 

vestir uma camisa? No s na o sabemos a 

real importa ncia das nossas ma os para realizar atividades do 

dia a dia ate  que algo aconteça – desde um pequeno corte, 

uma fratura ou ate  algo mais grave, como a perda de movi-

mentos de um ou mais dedos. As ma os destacam-se como um 

dos membros que esta o mais vulnera veis e suscetí veis a aci-

dentes de trabalho. Por isso, e  fundamental que sejam adota-

das medidas de proteça o especialmente para elas.  A CPL 

Construtora atrave s do contrato COMPERJ, promoveu  uma pa-

lestra sinalizando a importa ncia dos cuidados que devemos to-

mar diariamente com as nossas ma os. Utilizar corretamente os 

EPI’s e equipamentos fornecidos pela empresa, ainda e  a melhor 

maneira de se evitar acidentes e leso es, o manuseio apropriado 

de materiais tambe m e  de suma 

importa ncia. Os cuidados abrangem 

tambe m a adequada higienizaça o 

que deve ser feita com a gua corren-

te e saba o neutro e quando necessa -

rio, utilizar a lcool em gel 70%. 

JUNTOS CONTRA O COVID –19 

SETEMBRO AGOSTO 

Treinamentos sobre a prevença o do COVID 19, teste ra pido COVID 19, verificaça o da temperatura dos colaboradores, 
higienizaça o do canteiro, higienizaça o das ma os nas pias vivas, higienizaça o dos o nibus que transporta os colaboradores, 
distanciamento social no onibus. Mesmo em tempos de pandemia na o podemos esquecer de homenagear os pais  do contrato 
RNEST. Os colaboradores que sa o  pais,   foram presenteados com desenhos feitos pelos seus respectivos filhos demonstrando 
força, apoio e carinho nesse momento de enfrentamento ao COVID 19.   

01  JOÃO BARBOSA FERREIRA  

03  GENÉSIO E. DO NASCIMENTO 

07  CLODOALDO LIMA BARROS 

07  MARCIO GOMES ARAUJO  

09  JOEL FERNANDES  

11  LUIZ AUGUSTO C. DE OLIVEIRA  

15 DANIEL PARAISO  

15 ELIAS SILVA 

17  JOSÉ AGNALDO LIMA RAMOS 

17  LOUISE STEPHANIE LIMA SOARES  

22  IVO LOPES DE SANTANA 

23  WILLAMS JOSÉ ARAGÃO 

25  RENATO DA SILVA  

05 TELMA YURIE SALGADO TAKO 

06 ROMILSON DA S. NASCIMENTO  

07 JOÃO BATISTA DE ARRUDA   

07 RONALDO MOREIRA SANTOS  

08 MARCONE JOSÉ DE AZEVEDO  

09 SHEILA BATISTA DA S. MOURA  

12 JOCINEI DA S. SANTOS JUNIOR  

14 ERINALDO MANOEL DA SILVA  

14 VINICIUS S. DOS SANTOS MOURA  

15 NATANAEL RUFINO  

17 ARILSON MOREIRA PEREIRA 

18  FRANCISCO DA CRUZ SOARES 

20 JORGE MÁRIO ROCHA CECILIO  

21 JOSÉ S. DOS S. RODRIGUES  

25 WELINGTON NUNES  

26 THIAGO SOARES DE OLIVEIRA  

26 ROSILENE DE OLIVEIRA ALVES 

28 AUBENIR JOSÉ MARCAL 

29 JOSÉ ROBERTO CORREA DE SÁ  

30 LUIZ CLAUDIO F. DA SILVA 

31 RUBEM GUEDES 


