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NESTA EDIÇÃO: 

Residencial  GRAN RESERVA  1 

VILLA VITA Residencial  2 

Seu serviço e  sua responsabili-
dade: Projeto Guia Digital para ges-
ta o da alimentaça o segura e sauda vel  

3 

OUTUBRO  ROSA  

4 

DESTAQUES: 

O objetivo desta publicaça o e  ser 
um meio de comunicaça o entre os 
colaboradores, clientes  e parcei-
ros 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:  

O GRAN RESERVA, e  mais um lançamento da MATRIZ Incorporaço es,  
CPL CONSTRUTORA,  em parceria com a GRA FICO Empreendimentos  e 
INOVA Empreendimentos. “Um projeto cheio de estilo, com estrutura de 
lazer completa e uma localizaça o que equilibra facilidade com tranquili-
dade: No Alto do Imbuí /Salvador/BA.” 

RESIDENCIAL GRAN RESERVA  

VILA VITA RESIDENCIAL 

VILLA VITA RESIDENCIAL 
e  mais um lançamento da 
MATRIZ  Incorporaço es, 
CPL CONSTRUTORA e INO-
VA Empreendimentos. O 
empreendimento residenci-
al esta  localizada na  Vila 
Laura /Salvador/BA. Um 
condomí nio com  torre u ni-
ca, com apenas 40 unidades, 
excelente a rea de lazer, lo-
calizado no melhor da Vila 
Laura. Pro ximo a mercados, 
escolas, academias, shop-
pings e metro . Conheça o 
Villa Vita Residencial e viva 
perto de tudo!"      

    

  

Parabe ns, Eletricistas!      
E vamos a  luta, pois so  
conquista 
quem luta!    

mailto:noticias@cplconstrutora.com.br
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Projeto Guia Digital para 
gestão da alimentação                 

segura e saudável  

Em parceria com o SESI , realiza-
mos a capacitaça o de lí deres pro-
motores de ambiente seguro e 
sauda vel dos canteiros pa      
ra fortalecimento das  aço es do 
projeto, que tem como objetivo 
fornecer alimentaça o segura e 
sauda vel, ale m de desenvolver 
orientaço es reeducaça o alimen-
tar, no me s de setembro realiza-
mos as seguintes aço es atenden-
do os protocolos de prevença o do 
Covid 19:  
·         Inspeço es das unidades de 
alimentaça o e nutriça o 
(fornecedor de alimentos) com 
devolutivas apresentadas aos 
gestores responsa veis; 
 ·         Sistematizamos o atendi-
mento aos canteiros com profissi-
onais nutricionistas para traba-
lhar as oportunidades de melho-
rias indicadas na inspeça o; 
 ·         Esta o sendo realizadas as 
aço es educativas com campanhas 
voltadas para alimentaça o segura 
e sauda vel com os trabalhadores 
com palestras e exposiça o dialo-
gada a exemplo da tema tica “         
A importa ncia do cafe  da manha . 

OUTUBRO ROSA 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

13 THIAGO PEREIRA QUIRINO  

14 ELTON CARLOS CARVALHO  

14 CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA  

16 PAULO HENRIQUE 

16 JOSE JUNIOR  

21 GLEIDSON DOMINGOS SANTOS 

21 JULIO CESAR BUENO 

26 ELTON EMANOEL 

26 MIGUEL SCHETTNI 

27 GENIVAL LUIZ 

31 BRUNO  SILVA 

01 JENATHAN FELIPE  

03 ERASMO PALMEIRA 

04 JESSICA RIBEIRO 

06 DANILO SOUZA SANTOS 

07 EVALDO CARLOS DE LIMA 

07 THAYNA TEIXEIRA 

09 EDUARDO DE ANDRADE  

09 JOSE  MARCONE DE ASSIS  

10 ADEMIR RODRIGUES  

10 WALEXE DE SOUZA 

11 FERNANDO GRIPP 

11  MA RIO SERGIO ALVES 

11 JOELSON DA SILVA  

    CAPACETE DE OURO 

 

  CHRISTIAN C. DA SILVA  

EPC COMPRJ 

  JOSE  DAMIA O DA SILVA        

RNEST 

 Parabe ns aos colaboradores por desempenhar suas 

atividade com atitudes seguras . 

Outubro Rosa e  um movimento internacional de conscientizaça o para o controle do ca ncer de mama, criado no iní cio da 

de cada de 1990 pela Fundaça o Susan G. Komen for the Cure.  Neste Outubro Rosa 2020, a Sociedade Brasileira de Mastolo-

gia (SBM) lança o movimento de conscientizaça o "Quanto antes melhor". A ideia e  chamar a atença o das mulheres para a 

adoça o de um estilo de vida sauda vel no dia a dia, com a pra tica de atividades fí sicas e boa alimentaça o para evitar doenças, 

entre elas, o ca ncer de mama. A SBM quer reforçar que ha  muita vida apo s o ca ncer de mama e que o cuidado com a sau de 

feminina deve ser olhado com atença o, principalmente neste momento em que o rastreamento e o tratamento foram preju-

dicados e ainda esta o sendo retomados por conta da pandemia de Covid-19. 

RNESTE 

EPC—COMPERJ 

SEDE  

https://ww5.komen.org/

