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Seu serviço e  sua responsabi-
lidade:  

Dezembro Vermelho 
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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:  

Embora ainda inferior a 1% do contingente de trabalhadores, o nu mero de casos 
suspeitos de Covid-19 esta  aumentando nos canteiros de obras. Foi o que consta-
tou a 30ª Pesquisa ‘Conhecendo as Aço es das Construtoras Paulistas no Combate 
a  Covid-19’, realizada semanalmente pelo Sindicato da Construça o Civil do Esta-
do de Sa o Paulo (SindusCon-SP) e Sindicato da Habitaça o (Seconci-SP).  Os casos 
suspeitos mais que dobraram, de 0,10% para 0,23% do nu mero de trabalhado-
res; e os confirmados se mantiveram em 0,05%. Esse aumento acompanha o re-
pique da contaminaça o pelo Coronaví rus no paí s e preocupa bastante. Precisa-
mos reforçar diariamente a orientaça o sobre uso correto das ma scaras, higieni-
zaça o frequente das ma os e distanciamento. E  importante adotar estas medidas 
tambe m fora do trabalho. Na o ceder a uma falsa sensaça o de segurança, propor-

cionada pelas boas notí cias a respeito das vacinas . 

AUMENTAM CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 NAS OBRAS  

DICAS CONTRA COVID -19 AO ENTRAR EM CASA 

 Evite tocar nos mo veis de casa e objetos antes de 
higienizar as ma os.         

 Tire os sapatos ao entrar em casa, e  uma medida 
que ajuda a evitar que voce  leve sujeira a  sua casa.                                                                                                       

 E  aconselha vel lavar a roupa apo s o uso, com sa-
ba o, como de costume. 

 Evite deixar em superfí cies de ambientes coletivos 
os objetos como bolsa, carteira, chaves e outros 
manuseados diariamente. 

 Tome banho ou, pelo menos, lave bem as a reas do corpo expostas. 

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

 Apo s manusear embalagens que trouxe de fora (mercado, por exemplo), higienizar 
as ma os com a gua e saba o. 

 Na o e  preciso usar luvas para faxina, mas, se usar, lave as ma os antes e depois de 
coloca -las Lembre-se que a higienizaça o correta e  a melhor forma de reduzir a chan-
ce de se infectar ou de transmitir a outras pessoas, principalmente sua famí lia. 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

20   CLAUDIO GERMANO DOS SANTOS  
21   BRUNO REIS JARDIM  

21 EZEQUIEL DAVID DE SOUZA  

21 GILDEBAM BRITO DOS SANTOS  

21 ROMULO MENDES NOVAIS  

24 NATALIA COUTINHO DA SILVA  

25 GENILSON NASCIMENTO DA SILVA  

25 NATALIA CONCEICAO SANTOS  

27 IZAIAS CANDIDO DOS SANTOS  

28 ALDEIR VICENTE GOMES DE ARAUJO  

29 JOSE NILSON DA SILVA  

03 EVANDRO FERREIRA RODRIGUES  

03 ETEVALDO BARBOSA DE JES SUS 

05 ELIVANIO ANTONIO DOS SANTOS  

06 IZAIAS MIRANDA DE OLIVEIRA  

11 EDSON NEIJAIR DE LIMA SILVA  

13 GENADIR TERENCIO  

13 JEFERSON LINO DA SILVA  

14 ALCIMAR DE BRITO MUDESTO  

15 ANA PAULA DE SANTANA SILVA  

15 MARCOS CICERO VICENTE DA SILVA  

17 BRUNO SOUZA DA CONCEICAO  

20  ANTONIO CLEMENTINO BEZERRA  

  CAPACETE DE OURO 

  MARIO SÉRGIO CALIXTO / 

LEONARDO  MAGALHÃES     

GASLUB 

JOÃO BARBOSA FERREIRA  

RNEST 

 Parabe ns aos colaboradores por desempenhar suas 

atividade com atitudes seguras. 

DEZEMBRO VERMELHO  
O u ltimo me s do ano 

chegou e, junto a ele, a 

campanha Dezembro 

Vermelho.  No dia 1° de 

dezembro e  comemo-

rado o Dia Mundial de 

Luta contra a Aids e, 

por isso, o me s foi es-

colhido para despertar 

a necessidade da pre-

vença o, promover o 

entendimento sobre a doença e incentivar a ana lise sobre a 

AIDS pela sociedade e governos de todo o mundo. Em 2020, 

ano da pandemia da Covid-19, o Dezembro Vermelho con-

voca para a reflexa o sobre os impactos da crise sanita ria 

nas pessoas que convi-

vem com HIV/

AIDS. Tema adotado nos 

DDS dos nossos canteiro 

de obras. O evento pro-

moveu conhecimento, 

quebrando o preconceito 

sobre um assunto ta o 

importante. Obra RNEST. 

          FESTAS DE FIM DE ANO 

Sem beijos e abraços? Com ma scara e distanciamento? As festas de Natal e Ano-Novo sera o diferentes em 

2020. Isso, e  claro, se voce  seguir todos os cuidados para evitar a contaminaça o pelo Coronaví rus. O ideal, 

inclusive, seria que as famí lias e amigos na o se encontrassem neste ano. A indicaça o e  da pro pria OMS 

(Organizaça o Mundial da Sau de), que disse que a "aposta mais segura" seria na o realizar as reunio es fa-

miliares ta o tradicionais nesta e poca. Seguindo estas orientaço es, na o sera  diferente com a Famí lia CPL, 

nossas tradicional confraternizaça o sera  substituí da por uma ceri-

monia onde sera o entregues os brinquedos e panetones devidamen-

te higienizados aos colaboradores, mantendo o distanciamento soci-

al, utilizando as mascaras de proteça o respirato ria e fazendo o uso 

do a lcool em gel 70%, seguindo a risca os protocolos de Sau de e Se-

gurança definidos pela Organizaça o Mundial de Sau de. Acredite, tu-

do isso vai passar, precisamos mais do que nunca sermos consciente. 


