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REMOÇÃO DE RESÍDUOS NA ILHA GRANDE DOS MARINHEIROS

Iniciaram‐se os trabalhos de remoção de resíduos na Ilha Grande dos Marinheiros, área de influência
direta da nova ponte do Guaíba.
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REMOÇÃO DE RESÍDUOS NA ILHA GRANDE DOS MARINHEIROS
Uma das comunidades localizadas na área de
influência direta da nova travessia do Guaíba
é a Ilha Grande dos Marinheiros (IGM), em
Porto Alegre.
As famílias que residiam na ilha viviam em
situação de risco social, sem saneamento
básico e qualidade de vida. O principal meio
de subsistência era a coleta de resíduos
sólidos urbanos (RSU) para a separação e
venda do material reciclável.
Os materiais rejeitados no processo de
separação eram depositados a céu aberto,
atingindo as margens dos corpos hídricos e,
em alguns pontos, a Unidade de Conservação
Parque Estadual Delta do Jacuí. Como
resultado, formou‐se um cenário de
degradação, com vários focos de poluição,
tendo a presença significativa de RSU.
Com o reassentamento dessas famílias
através do programa de compra assistida,
iniciou‐se o planejamento para remediar as
áreas
impactadas
pela
disposição
inadequada de cerca de 15 mil toneladas de
resíduos sólidos.
Em agosto os rejeitos começaram a ser
removidos e encaminhados para aterro
industrial licenciado pela Fundação Estadual
de Proteção Ambiental – FEPAM.
Esse material heterogêneo, solo local
misturado com resíduos urbanos, necessita
de um tratamento específico por conter
materiais diversos, portanto será tratado
como resíduos classe II – A.
As atividades realizadas são acompanhadas
pela equipe de gestão ambiental do
Consórcio Ponte do Guaíba por meio de
vistorias diárias, orientação das ações,
controle das remoções e emissão dos
manifestos de transportes de resíduos,
respeitando as condicionantes exigidas no
licenciamento ambiental.

ENTREGA DE DOAÇÕES DA CAMPANHA DO AGASALHO
A Campanha do Agasalho, promovida pelo Consórcio Ponte do Guaíba,
terminou com um saldo positivo: foram mais de 200 peças arrecadadas,
entre roupas, calçados, cobertores e demais agasalhos, que foram
doados pelos próprios funcionários.
No mês de agosto, com o objetivo de distribuir as doações de forma
equilibrada entre os colaboradores do empreendimento, a equipe social
realizou a triagem dos agasalhos doados e entregou as peças
selecionadas para os interessados.
Além de ajudar a aquecer o inverno de outras pessoas, a campanha
estimula a responsabilidade social, que é um dos pilares para a
construção de uma sociedade mais justa.

INTEGRAÇÃO COM VÁRIOS SOTAQUES
A construção da Nova Ponte do Guaíba, um dos
maiores empreendimentos rodoviários do país,
envolve profissionais de diversos lugares do Brasil.
Considerando o aumento expressivo das
atividades na obra e com o objetivo de dar
celeridade ao projeto, o Consórcio Ponte do
Guaíba (CPG) segue realizando contratações e
ampliando a diversidade entre os trabalhadores.
Além da variação de sotaques brasileiros, a obra
vem ganhando novos sotaques. Entre junho e
agosto deste ano, dentre os 307 colaboradores admitidos, 49 são estrangeiros (haitianos e senegaleses),
uma demonstração de inclusão e tolerância com as multiplicidades culturais. Todos os colaboradores que
ingressam no CPG passam pelo processo de integração no canteiro administrativo do empreendimento.
Esse processo é uma forma de acolhida e a ambientação facilita essa interlocução inicial.

EQUIPE DO CONSÓRCIO RESGATA CÃO ATROPELADO
No dia 12 de agosto, um cachorro foi vítima de
atropelamento na BR‐290, em Porto Alegre, na
região da Ilha Grande dos Marinheiros, nas
imediações das obras da Nova Ponte do Guaíba.
Os colaboradores da obra que encontraram o
animal entraram em contato com a equipe de
gestão ambiental do Consórcio Ponte do Guaíba
(CPG) para que o resgate fosse efetuado, o qual
foi prontamente atendido.
O cachorro foi encaminhado para uma clínica
veterinária, onde ficou internado por alguns dias,
realizando exames, cirurgia e acompanhamento
clínico.
Após a melhora do quadro de saúde, o cão foi levado pela equipe do consórcio
para um abrigo, no município de Guaíba. O lar temporário foi indicado pelo grupo
SOS Animais Ilha Grande dos Marinheiros, que atua para ajudar os animais
abandonados pelas famílias que se mudaram devido às obras da nova ponte.
Em conversa com o biólogo do empreendimento, Daniel Sampaio, uma das
integrantes do grupo SOS Animais, relatou que o cachorro atropelado estava
sempre circulando nas ruas da região, por isso o conhecia.
Babu Queiroz, nome dado carinhosamente pelos colaboradores da obra, passa
bem e encontra‐se em recuperação na sede da Associação “Anjos de Quatro
Patas”, aguardando por adoção.
Saiba mais sobre o abrigo “Anjos de Quatro Patas”, lar temporário do protagonista desta história:
A Associação Guaibense Protetora dos Animais “Anjos de Quatro Patas”, fundada em 26 de abril de 2014, é uma
entidade sem fins lucrativos, tendo como principais objetivos acolher, reabilitar e encaminhar para novos lares,
animais domésticos vítimas de abandono e/ou de maus tratos.
A sede do abrigo é um sítio no município de Guaíba.
A “Anjos” abriga, atualmente, 170 cães e dois cavalos.
A manutenção do sítio é feita por meio de doações dos protetores parceiros, por alguns “apadrinhamentos”
voluntários e pela pessoa que gerencia o sítio e ocupa o cargo de presidente na Anjos de Quatro Patas.
Não há nenhum outro suporte financeiro externo público ou privado.
Fonte: Associação “Anjos de Quatro Patas”

Se você tiver interesse em adotar ou ajudar a
associação, entre em contato pelo número:
(51) 98223‐9810

