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CONSÓRCIO LANÇA CAMPANHA PARA INCENTIVAR A LEITURA

Visita da Equipe da Justiça Federal RS
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No mês de abril, a equipe do Consórcio Ponte do Guaíba uniu forças e
lançou uma campanha para fomentar a leitura entre seus colaboradores.
Saiba mais sobre a ação realizada.
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CAMPANHA DE INCENTIVO À LEITURA

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos do Autor é um evento comemorado todos os anos com a intenção de
promover o prazer da leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais.
No dia 23 de abril, homenageiam‐se o livro e também três dos maiores escritores de todos os tempos, pois nessa
data coincidem o nascimento (1564) e a morte (1616) de William Shakespeare, a morte (1616) de Miguel de
Cervantes e o nascimento (1899) de Vladimir Nabokov. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) escolheu essa significativa data para instituir o Dia Mundial do Livro, em 1995.
Com o slogan: “Faça seu livro viver uma história diferente! ”, o Consórcio Ponte do Guaíba (CPG) lançou, no mês de
abril, a Campanha de Incentivo à Leitura. A importância das letras é indiscutível e ações que estimulem a leitura
são sempre essenciais. Dessa forma, por meio da doação de livros, revistas e gibis, a equipe do CPG montou uma
biblioteca comunitária para os colaboradores do empreendimento. O espaço tem como objetivo facilitar o acesso
ao universo literário, aumentar o número de leitores e proporcionar um destino diferente àquele objeto
companheiro de tantas aventuras, sonhos e conhecimento.

VISITA DA EQUIPE DA JUSTIÇA FEDERAL DO RS
Os magistrados da 26ª Vara Federal de
Porto Alegre, juntamente com os servidores
da Justiça Federal, visitaram, no dia 09 de
abril, as comunidades que serão realocadas
em razão da construção da Nova Ponte do
Guaíba. A visita técnica ocorreu na Ilha
Grande dos Marinheiros e Vilas Tio Zeca e
Areia, junto às comunidades próximas à
intersecção das ruas Voluntários da Pátria e
Dona Teodora, local que servirá de acesso à
nova travessia.
Na oportunidade, os juízes conversaram
com representantes do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) e da Construtora Queiroz Galvão a
respeito
das
propostas
para
o
reassentamento das famílias e, ainda,
puderam conhecer o empreendimento.
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No mês de março, a Construtora Queiroz Galvão (CQG) realizou a contratação de 19 jovens para compor o Programa
Jovem Aprendiz do Consórcio Ponte do Guaíba (CPG). Como segmento do processo admissional, os aprendizes
participaram, no mês de abril, da atividade de integração. Esse treinamento aconteceu no canteiro administrativo
do CPG. Na ocasião, a equipe de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) apresentou informações específicas da
empresa, dados do empreendimento, explanou sobre a política do sistema de gestão integrado (qualidade, meio
ambiente, saúde e segurança) e abordou temas referentes ao Programa de Compliance da CQG. Após o
treinamento, o gerente administrativo do consórcio, Rodrigo Premoli, aproveitou para se apresentar, conhecer os
jovens e dar‐lhes as boas‐vindas. Ao final, os aprendizes realizaram uma visita guiada para conhecer mais de perto
as obras da Nova Travessia do Guaíba.

ATUALIZAÇÃO INTEGRADA DAS NORMAS DE SGI
Nos dias 25 e 26 de abril, no empreendimento da nova ponte
do Guaíba, foi realizado o curso de interpretação das normas
de gestão certificáveis referentes aos sistemas de gestão de
qualidade, meio ambiente e de segurança e saúde ocupacional.
A aula foi ministrada pelo Engenheiro José Antônio Poli,
consultor da Construtora Queiroz Galvão, com a participação
da gerência desta obra e dos envolvidos diretos no Sistema de
Gestão Integrado (SGI).
Na ocasião, foram abordados assuntos ligados às revisões da
NBR ISO 9001/2015 e NBR ISO 14001/2015, e as principais
mudanças em relação às antigas versões, como a inclusão da mentalidade de riscos e a modificação de alguns
conceitos e termos, assim como um apanhado da BS OHSAS 18001/2007.
Um diferencial do curso foi a discussão sobre a elaboração dos itens das normas e objetivos da inclusão ou
modificação de cada item, uma vez que o ministrante participou do grupo técnico que realizou as revisões junto à
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, foram realizados dinâmicas em grupo com leitura
individual, resumo geral e apresentação do entendimento e interpretação das normas, para um maior
aproveitamento dos participantes e uma melhor internalização do tema.
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A passarela do Km 95 da Free Way, entre a Arena
do Grêmio e o acesso à Avenida Castelo Branco,
foi interditada no mês de abril. O bloqueio foi
realizado devido às obras da Nova Ponte do
Guaíba, pois a rampa da passarela precisou ser
reposicionada para dar lugar aos pilares do
empreendimento.
Visando a segurança no local, o Consórcio Ponte
do Guaíba (CPG) disponibilizou vigilância 24 horas
por dia nos acessos à passarela, assim como
transporte para as pessoas que cruzaram a
rodovia.

MONITORAMENTO DE OBRAS E INTERVENÇÕES
O Programa de Monitoramento de Obras e Intervenções do Consórcio Ponte do Guaíba (CPG) define a utilização
de dispositivos de sinalização eficientes e dispostos de forma objetiva para possibilitar um trabalho seguro para as
pessoas envolvidas na obra, assim como para os usuários das vias lindeiras.
Os elementos visuais são de extrema importância, pois orientam os usuários quanto às interferências nas vias de
tráfego terrestre e fluvial. A sinalização preserva as condições de segurança e a fluidez no tráfego de veículos ou
embarcações, no caso de trabalhos em água.
Assim, com a abertura de novas frentes de serviço, a equipe de segurança do trabalho do CPG intensificou de forma
expressiva a implantação da sinalização de obras e desvios de fluxo na região.
Uma das principais preocupações do consórcio é manter as comunidades adjacentes ao empreendimento
informadas e protegidas. A sinalização é parte essencial no processo de orientação, pois permite aos moradores o
acesso às mensagens de forma ordenada, didática e interpretativa, assim como garante a segurança e preservação
do local.
Além da implantação do sistema sinalético, a equipe de gestão socioambiental realiza ações de segurança nas
comunidades. A atividade envolve uma conversa porta a porta, com informações sobre atenção às áreas isoladas,
respeito à sinalização e o cuidado com a circulação de crianças e adolescentes entre os materiais e equipamentos
das frentes de serviço.

