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GESTÃO AMBIENTAL NA I MOSTRA DE TRABALHOS DO DISTRITO
DOCENTE ASSISTENCIAL IPA/IAPI

A equipe de Gestão Ambiental participou, no dia 10 de novembro, da “I Mostra de Trabalhos: Experiências e
Inovações” na Atenção Básica do Distrito Docente Assistencial. A ação foi realizada por meio da parceria entre a
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre – SMSPA, a Gerência Distrital Noroeste Navegantes Ilhas – GDNNI
e o Centro Universitário Metodista ‐ IPA.
Durante as atividades, foram apresentados diversos trabalhos com temas ligados à prestação de serviços à
população e transformação do bairro e da comunidade. Na ocasião, o representante da Unidade Básica de Saúde
da Ilha Grande dos Marinheiros, senhor José Batista, falou sobre as ações de educação ambiental e social que
foram realizadas na comunidade das Ilhas, em parceria com a equipe de Gestão Ambiental do Consórcio Ponte
do Guaíba.
Um estande também foi montado para divulgar o empreendimento e os planos, programas e subprogramas
ambientais desenvolvidos pelo Consórcio. Foram distribuídos materiais informativos e lúdicos e a mascote
Lontra foi apresentada ao público presente.
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SUBPROGRAMA DE TREINAMENTO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
O subprograma de treinamento, meio ambiente e
saúde está fundamentado no estabelecimento da
sistemática de treinamentos, a partir da
identificação de riscos relacionados às áreas de
segurança, saúde e meio ambiente. Este
subprograma apresenta as diretrizes e os assuntos
que devem ser considerados na elaboração das
orientações e treinamentos admissionais e
periódicos que irão contribuir para o
desenvolvimento dos funcionários. Por meio dos
treinamentos, é possível compartilhar informações
acerca da preservação da saúde e segurança dos
colaboradores, assim como a conservação
ambiental do meio onde o empreendimento está
sendo executado. Dessa forma, o Consórcio busca
garantir que a conduta dos trabalhadores reflita de
forma positiva na execução das atividades

necessárias para construção da Nova Ponte do
Guaíba. Dois dos principais instrumentos do
referido subprograma são: o Diálogo Diário de
Gestão Integrado (DDGI) e o Diálogo Semanal de
Gestão Integrado (DSGI). O DDGI é uma conversa
diária nos canteiros de obras e frentes de serviço.
Já o DSGI trata‐se de uma conversa semanal com os
colaboradores do escritório. O objetivo dessas
ações é informar e capacitar todos os
colaboradores sobre as atividades que irão ocorrer
no dia de trabalho e reforçar orientações acerca
dos cuidados e controles necessários. Essa
ferramenta de comunicação é muito importante,
pois é através desses momentos que os princípios
da área ambiental, de saúde e segurança estão
sendo disseminados e reforçados em toda a
organização.

SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS

O monitoramento e controle dos processos erosivos
na área diretamente afetada pelo empreendimento
é descrita através de um subprograma do PBA –
Plano Básico Ambiental. O material traz
recomendações técnicas e critérios operacionais a
serem adotados durante as obras de instalação do
empreendimento, visando a prevenção e a correção
dos eventos erosivos, oriundos das atividades de
movimentação e remoção de solo das áreas
afetadas por este processo.
A implementação desse Subprograma inicia com o
mapeamento das áreas submetidas a qualquer
atividade que implique em alteração das suas
características originais e ainda que podem se
tornar suscetíveis a processos erosivos dentro da
área de atuação do empreendimento.

Estas áreas foram mapeadas e identificadas, tendo
sido dada atenção especial às margens dos rios
diretamente afetadas pelas atividades, assim como
a área de drenagem, que serve para a estabilidade
destas margens. Em cada mês são percorridos os
pontos já identificados e as áreas de drenagem
incluídas na área de influência do empreendimento.
O objetivo é averiguar se as ações de controle de
erosões foram eficazes e aplicadas para cada tipo de
erosão, levando em conta sua severidade, local de
drenagem, tipo de solo e granulometria. Dessa
forma, é possível garantir que todos os processos
erosivos estejam controlados e, nos locais
suscetíveis à erosão, que sejam aplicadas ações de
prevenção para que pequenos sulcos não se tornem
processos erosivos.
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TREINAMENTO ADMISSIONAL PARA LÍDERES
Com o intuito de garantir o nivelamento e a
qualificação contínua da média liderança, o Consórcio
implementou um processo de integração para os
novos encarregados. A ação inclui também os
colaboradores que já atuam na empresa e que estão
recebendo a oportunidade e a responsabilidade de
ocuparem um cargo de liderança.
Todo encarregado, feitor ou líder de equipe recém
contratado ou indicado ao processo de formação de
líder é submetido a esse processo. Nele, são
abordados temas alusivos às mais variadas disciplinas,
como: especificidades do projeto, os nossos valores,
gestão de pessoas, legislação trabalhista, SGI,
legislação ambiental, normas e procedimentos de SSO
e Compliance.

o final da atividade, os gerentes das áreas de
produção, equipamentos e SGI intensificam a
importância da função do líder dentro do
empreendimento e palestram sobre suas respectivas
áreas, mostrando os processos de interação que
existem no empreendimento, com ênfase na
importância da comunicação e do atendimento aos
requisitos legais.

Todos esses temas são ministrados de forma
direcionada, enfatizando‐se os conceitos aplicáveis no
dia a dia da obra e que estão relacionados com as
atribuições da média liderança. Uma frase de impacto
utilizada no processo traduz a importância e a
responsabilidade assumida pelo profissional que tem
a liderança: “o líder não é apenas mais um colaborador
que possui uniforme e capacete com cor diferenciada”.
Trata‐se de uma pessoa que deve dar exemplos,
motivar a equipe para um mesmo objetivo e
principalmente assumir a responsabilidade junto à
empresa sobre seus atos e atitudes dos integrantes de
sua equipe.
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