INFORME
Ano 5 – edição 45 – maio de 2018

REUNIÕES COM AS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROJETO DA
NOVA PONTE DO GUAÍBA
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No mês de maio, começaram as reuniões com os moradores das
comunidades lindeiras ao empreendimento, para tratar de
assuntos relativos ao processo de reassentamento.
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REASSENTAMENTOS – NOVA PONTE DO GUAÍBA
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), através do Consórcio Ponte do Guaíba (CPG), iniciou,
no mês de maio, os trabalhos de convocação das famílias
cadastradas nas comunidades beneficiadas pelo programa
de reassentamento da Nova Ponte. A intenção desta
convocação é validar o cadastramento realizado em 2014 e
apresentar o “status” dos processos de reassentamentos.
Alternadamente, os moradores da Ilha Grande dos
Marinheiros e das vilas Tio Zeca e Areia (TZA) estão
comparecendo no Canteiro Administrativo do CPG,
divididos em grupos de até 30 famílias e são recepcionados
pela equipe social do Consórcio, juntamente com
representantes do DNIT e da Justiça Federal.
Na oportunidade, por meio de uma apresentação sucinta, as famílias relembram como foi o processo de
cadastramento e são esclarecidas novamente sobre as modalidades de reassentamento, com ênfase no processo
de compra assistida.
O programa de compra assistida tem como objetivo reduzir o tempo de realocação dos moradores e possibilitar a
escolha das novas moradias pelos beneficiados em qualquer cidade dentro do Estado do Rio Grande do Sul.
Após a reunião, as famílias passam por entrevistas individuais para a atualização de seus dados cadastrais e escolha
entre as modalidades de reassentamento oferecidas pelo DNIT.

MODALIDADES DE REASSENTAMENTO
COMPRA ASSISTIDA: Consiste na aquisição de moradias regulares e disponíveis no mercado imobiliário do Rio
Grande do Sul, com orientação e condução pela Justiça Federal.
INDENIZAÇÃO: No caso de opção pela indenização, ou nos casos em que a família cadastrada não se enquadra
nas demais modalidades, caberá ao DNIT promover a avaliação das benfeitorias conforme encontravam‐se na
época do cadastramento, não sendo levado em conta o terreno, uma vez que este não é de propriedade do
morador, com orientação e condução pela Justiça Federal.
UNIDADE HABITACIONAL: Trata‐se da construção de loteamentos e condomínios contendo casas e
apartamentos projetados com base nos padrões estabelecidos no Programa Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal, com orientação e condução pela Justiça Federal.

CAMPANHADDE
PROTEÇÃO
DAS MÃOS
PLATAFORMA
IGITAL
DO EMPREENDIMENTO

As mãos do ser humano são responsáveis por várias atividades do dia a dia. O movimento de pinça e a capacidade
de pegar objetos são funções extremamente importantes para qualquer pessoa.
Apesar disso, poucos se preocupam com a proteção das mãos. Perder os movimentos ou o tato dos dedos é algo
que pode alterar profundamente a vida de um indivíduo. Além disso, várias atividades laborais são realizadas
por estas ferramentas preciosas: as mãos. Por isso, elas merecem toda a atenção e cuidado.
Com o objetivo de reforçar a importância dessa parte do corpo, durante o mês de maio foi realizada a Campanha
de Proteção das Mãos com os colaboradores do Consórcio Ponte do Guaíba (CPG). Além dos treinamentos
itinerantes e das dinâmicas lúdicas nas frentes de serviço, a equipe de Segurança Ocupacional distribuiu
materiais informativos alusivos ao tema.

GERAÇÃO POSITIVA: EU ENXERGO VOCÊ!
“Gentileza gera gentileza”. É muito comum ouvirmos essa frase em diferentes momentos de nossas vidas. Ela
reforça a ideia de que agir de forma educada e cordial com o próximo traz uma série de vantagens.
No ambiente corporativo, a gentileza é uma atitude capaz de melhorar as relações de trabalho, proporcionando
mais respeito e estimulando um convívio melhor.
Dessa forma, no mês de maio, a Construtora Queiroz Galvão implementou a campanha “Geração Positiva: Eu
Enxergo Você”! O projeto tem como objetivo gerar ações positivas de integração, melhorando o clima no
ambiente de trabalho, promovendo um lugar mais agradável, leve e bom de se estar.
A equipe do Consórcio Ponte do Guaíba (CPG), engajada na campanha, realizou atividades com os
colaboradores para disseminar o projeto e reforçar o quanto é importante o indivíduo se colocar no lugar do
outro, respeitando as diferenças e enxergando quem está por trás das funções.
Além das conversas e palestras nos Diálogos Diários de Gestão Integrada (DDGI), a equipe realizou a Dinâmica
das Palavras Mágicas, que visa trabalhar a gentileza e o respeito, ressaltando as boas maneiras e a educação.

PROJETO
ECOMUNDO
– JOVENS
APRENDIZES
PLATAFORMA
DIGITAL DO
EMPREENDIMENTO
No mês de maio, como forma de avaliação do curso
de assistente administrativo, os jovens aprendizes do
Consórcio Ponte do Guaíba (CPG) realizaram o evento
Ecomundo, na sede do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), local em que os
jovens estão realizando sua formação teórica.
Na ocasião, foram realizadas as seguintes atividades:
palestra sobre descarte de resíduos com o
Departamento Municipal de Limpeza Urbana
(DMLU), palestra sobre a Gestão Ambiental da Nova
Ponte do Guaíba com a equipe de meio ambiente do
Consórcio, oficinas de reciclagem, jogos educativos e
apresentação da banda Recycle Music com os
aprendizes da instituição.
Aproximadamente, 600 pessoas participaram do
evento e puderam prestigiar as ações realizadas pelos
jovens.
De acordo com Fernanda Stracioni, Instrutora de
Educação Profissional: “nosso objetivo com o evento
é, principalmente, fazer com que todos repensem
seus atos e ideias relacionados ao meio ambiente, e
assim transformar a realidade à nossa volta. Desse
modo, gostaríamos de passar o máximo de
conhecimento sobre uma vida sustentável, a fim de
juntos arquitetarmos novos horizontes, com novos
hábitos e ideais, que irão nos proporcionar uma visão
mais crítica do que realmente fazemos com o mundo
à nossa volta”.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Para responder com transparência sobre seus serviços, o
andamento das obras e a evolução do projeto de
reassentamento para as comunidades beneficiadas, o
Consórcio Ponte do Guaíba (CPG) disponibiliza diversos canais
de comunicação e ouvidoria.
Os instrumentos utilizados têm como objetivo estabelecer
diálogos construtivos e entendimento entre os públicos
afetados direta e indiretamente pela construção da ponte e os
responsáveis pelo empreendimento.
Além do endereço eletrônico (www.pontedoguaiba.com.br),
do e‐mail e do telefone de ouvidoria, está disponível o contato
via WhatsApp, recentemente implantado para a população
obter informações. Este novo canal visa otimizar os
atendimentos, tendo a agilidade como uma das principais
características.

