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EMPREENDIMENTO NOVA PONTE DO GUAÍBA DESENVOLVE CAMPANHA DE
COMBATE AO USO DE ÁLCOOL E DROGAS COM OS COLABORADORES

Consórcio Ponte do Guaíba realizou um ciclo de palestras sobre prevenção ao uso de álcool e drogas para os
colaboradores do empreendimento. Saiba mais sobre as ações realizadas.
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ÁLCOOL E DROGAS NÃO SÃO HÁBITOS, SÃO ÓBITO!

O caminho mais eficaz para combater o consumo do álcool e das
drogas é a educação e a informação. Assim, no mês de agosto, o
Consórcio Ponte do Guaíba promoveu uma campanha de combate
ao uso destas substâncias psicoativas nos canteiros de obra. Na
oportunidade, a psicóloga Ana Paula Souza Oliveira conversou com
os colaboradores e explicou sobre os diversos malefícios do uso e
abuso das drogas lícitas e ilícitas no funcionamento mental. Segundo
a especialista, as chamadas substâncias psicotrópicas são
classificadas em três grupos: depressoras, estimulantes e
perturbadoras.
Além desta atividade, o ciclo de palestras contou com a participação de membros do Grupo de Alcoólicos Anônimos
ou A.A. de Porto Alegre. O grupo falou de suas experiências e abordou a problematização dos fatores envolvidos
na dependência, com ênfase no processo de tratamento pela qual está passando.
No final da ação, os 368 partícipes receberam materiais informativos alusivos ao tema.
O uso de drogas e álcool no ambiente de trabalho é mais comum do
que imaginamos. O risco de se trabalhar sob efeitos de alguma
substância que altere as condições normais de uma pessoa podem ser
fatais em razão da exposição aos possíveis riscos ocupacionais.
Dependendo da função exercida, pode haver queda na produção,
comprometimento dos resultados e demissão, além de todos os
diversos problemas inerentes ao desemprego.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 10%
das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem abusivamente substâncias psicoativas,
independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. Uma tendência mundial aponta para o
uso cada vez mais precoce de substâncias psicoativas, incluindo o álcool que é responsável por cerca de 1,5% de
todas as mortes no mundo.

PREVENÇÃO DE ACIDENTE
O Brasil foi o primeiro país a ter um serviço
obrigatório de Segurança e Medicina do Trabalho em
empresas com mais de 100 funcionários. Este passo
foi dado no dia 27 de julho de 1972, por iniciativa do
então ministro do trabalho Júlio Barata, que publicou
as portarias 3.236 e 3.237. Ambas regulamentavam a
formação técnica em Segurança e Medicina do
Trabalho, atualizando o artigo 164 da Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT). Por isso, a data foi
escolhida para ser o Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.
Desta forma, a equipe de Segurança do Trabalho do
Consórcio Ponte do Guaíba realizou uma campanha
de prevenção de acidentes com os colaboradores do
canteiro administrativo, canteiro industrial 1 e
canteiro industrial 2.
O objetivo da campanha foi informar e sensibilizar
sobre a importância da prevenção e da redução dos
acidentes de trabalho. Além de conversar com os
funcionários sobre as maneiras de evitar os
acidentes, a equipe também distribuiu panfletos
sobre a temática proposta.
Segundo o Ministério do Trabalho, ocorrem no Brasil,
em média, mais de 2.800 mortes de trabalhadores
por ano, oito por dia, uma a cada três horas. Cada
acidente de trabalho é catastrófico em termos
individuais, familiares e sociais. Portanto, vamos
manter em alta a nossa consciência preventiva.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O trabalho social do Consórcio Ponte do
Guaíba tem por objetivo proporcionar a
execução de um conjunto de ações de
caráter informativo e educativo junto as
famílias lindeiras ao traçado da obra.
A equipe mantém uma rotina diária de
atendimento nas comunidades que
serão beneficiadas pelo projeto de
reassentamento da Nova Travessia.
Dentre as atividades executadas, uma
das principais ações consiste em dar
assistência aos residentes, nos processos
burocráticos para aquisição/confecção
de documentos pessoais.
O reassentamento será efetivado a partir
do Programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo as suas diretrizes, deve haver
um dossiê de cada grupo familiar com uma série de documentação para posterior regularização em termos fundiários
ou de direitos sobre a modalidade habitacional definida. A equipe social do Consórcio Ponte do Guaíba identifica,
direciona e auxilia no deslocamento dos moradores que precisam fazer ou solicitar a segunda via de documentos nos
órgãos competentes. O trabalho técnico social também informa e orienta os moradores quanto aos projetos sociais,
atuando como facilitador para que as famílias sejam contempladas por políticas públicas. Ainda encaminha os
moradores, sempre que há necessidade, às instâncias de apoio social como o Centro de Atenção Psicossocial, Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS), Posto de Saúde da Família, entre outros.
De 2014 até agosto de 2017 foram encaminhados em torno de trezentos cadastrados para inscrição no CadÚnico –
Cadastro Único Do Governo Federal para possibilitar a participação nos Programas Sociais. Outras trinta e oito
pessoas foram direcionadas para o registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Identidade/Registro
Geral (RG) e Certidão de Nascimento.

