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O objetivo desta publicaça o e  ser um 
meio de comunicaça o entre os 
colaboradores da CPL CONSTRUTORA,  
por isso participe, este espaço e  seu. 
Encaminhe suas sugesto es para o e-

mail: 
noticias@cplconstrutora.com.br 
 

CARTA AO LEITOR:  

A 112ª ediça o CPL Notí cias desta-

ca:  Setor da construça o civil gera 

14 mil empregos formais; Proteça o 

auditiva - Voce  cuida da sua?; Seu 

serviço e  sua responsabilidade: 

Importa ncia da informaça o docu-

mentada; Campanha de vacina-

ça o contra a gripe. 

EDITORIAL: 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) de abril 2019, divulga-
dos em (24/05) pelo Ministe rio da Economia, 
revelam que o setor da construça o apresentou 
saldo positivo de 14 mil vagas formais no me s 
de refere ncia. O setor foi o terceiro que mais 
gerou vagas no me s, perdendo para o de Servi-
ços e Transformaça o. Em abril, todos os seto-
res pesquisados apresentaram saldo positivo 

de vagas. Na construça o, o saldo de vagas na base anual e  positivo em 33 mil, 
inferior a igual perí odo de 2018 (37 mil). 

A grande alteraça o se da  na base acumulada em 12 meses, que mostra que o 
pior ficou para tra s, pois em abril do ano passado o saldo era negativo, em mais 
de 47 mil vagas, e em abril de 2019 e  positivo em quase 11 mil vagas. 
“Entretanto, o ritmo ainda e  fraco diante das perdas observadas ao longo dos 
u ltimos anos”, destaca o economista da Ca mara Brasileira da Indu stria da 
Construça o (CBIC), Luí s Fernando Melo Mendes. 

    SETOR DA CONSTRUÇÃO GERA 14 MIL EMPREGOS FORMAIS  

    PROTEÇÃO AUDITIVA — VOCÊ CUIDA DA SUA? 

Os problemas auditivos sa o causados, na maioria das vezes,  por exposiça o 
prolongada a volumes altos. Lamentavelmente, a vida moderna e  muito baru-
lhenta. Costuma-se na o perceber a importa ncia da audiça o em nossas vidas, a 
na o ser quando começa a faltar a no s pro prios. Um dos causadores de tal pro-
blema e  a poluiça o sonora. Embora a poluiça o sonora na o se acumule, como 
outro tipo de poluiça o, causa va rios danos ao corpo e a  qualidade de vida das 
pessoas. A construça o civil e  considerada o ramo de atividade que mais pode 
afetar a audiça o de seus trabalhadores. Para combater essa estatí stica, a CPL 
Construtora toma as seguintes algumas precauço es: 
 Avalia periodicamente a exposiça o dos colaboradores aos ruí dos; 
 Conscientiza os colaboradores sobre a importa ncia do uso do protetor audi-

tivo; 
 Realiza exame auditivo perio dico;  
 Treina quanto ao uso e higienizaça o dos protetores auditivos; 

 Lembre-se que usar corretamente o EPI é preservar a vida. 
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SEU SERVIÇO É SUA RESPONSABILIDADE        Aniversariantes: Junho e Julho 

    UTILIZE A CAIXA DE   

            SUGESTÕES     

A aproximaça o do inverno exige atença o especial em relaça o a uma doença muitas vezes 
subestimada pela populaça o em geral: a gripe.  Apesar de parecer simples, a doença, em suas 
mais diversas variaço es de ví rus, pode trazer complicaço es e levar a o bito, daí  a importa ncia 
de se prevenir da doença, principalmente por meio da vacinaça o. A vacinaça o anual e  a me-
lhor forma de prevenir eficazmente a gripe . Por via da vacinaça o e  possí vel interromper a 
cadeia de replicaça o do ví rus e controlar a doença.  A CPL Construtora, obra REDUC/RJ, dis-
ponibilizou a seus colaboradores a vacina contra a gripe influenza. A vacina  e  a principal 

medida preventiva da enfermidade.                                                                                 

As medidas gerais de prevença o das gripes e resfriados, ale m da vacinaça o,  largamente difundidas pelo Ministe rio 
da Sau de e pela Direça o-Geral da Sau de, sa o as seguintes:  

  Evitar o contato muito pro ximo com pessoas que apresentem sintomas de gripe; 

 Lavar frequentemente as ma os com a gua e sabonete lí quido, ou uma soluça o de base de a lcool; 

 Limpar com maior assiduidade, com os comuns produtos de limpeza, objetos sujeitos ao manu-
seamento muito frequente de va rias pessoas – por exemplo, maçanetas das portas, puxadores 
de gavetas, corrimo es de escadas, telefones, teclado e mouse dos computadores. 

  Arejar frequentemente os espaços fechados, seja a sua casa, o local de trabalho ou escola.                                         
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   INFORMAÇÃO  DOCUNENTADA                                    

Conforme a ISO9001:2015  
o conceito de informaça o 
documentada engloba aqui-
lo que anteriormente era 
conhecido como documen-
tos e registros. O controle da 
informaça o documentada é 
um ponto crucial para 
manter o sistema de ges-
tão ativo e funcionando 

corretamente. E  por meio dele que informaço es impor-
tantes da empresa sa o registradas, como o contexto da 
organizaça o, a politica integrada, cadastros de fornece-
dores, registro dos colaboradores e clientes, solicitaça o 
de material feita conforme descrito nos procedimentos, 
notas carimbadas e assinadas atestando a conformidade 
dos materiais e registro de na o conformidades. A Gesta o 
da Qualidade listou abaixo alguns aspectos ba sicos,  que 
ajudam a manter o controle da informaça o documenta-
da mais consistente:  

 Conheça os procedimentos e processos da CPL; 

 Seja organizado, faça rastreabilidade da documenta-
ção e as arquive periodicamente; 

 Tenha maior atenção com controle, revisões e pa-
drões; 

 Cuidado com a segurança da documentação; 

Junho 

03    JOSE  ANTONIO DA SILVA 

05   LUIS CLAUDIO ABRAHAO 

05   LUIS CARLOS LOPES FELIX 

06   FABIO ADRIANO SANTOS BARROS 

06    JOSE ROBERTO B.  DOS SANTOS 

12    LUIS EGIDIO T. DOS SANTOS 

13    ANTONIO ERIVAN DA SILVA 

13    JOSE  ROBERTO M. DE M. PINTO 

13    ROBERTO LOPES CHAGAS 

14    JORGE LUIS GONÇALVES 

18    MARLUCIA MAIA DA SILVA 

20    FRANKLIN LIMA DA SILVA 

22    JOA O CARLOS DA CONCEIÇA O 

26    ADILSON TIBURCIO  SOS SANTOS 

 

Julho 

01    ANTONIO DA SILVA 

01    DIEGO BARBOSA GUIA 

01    LEONARDO LUIZ R. LUCINDO NEVES 

02    JOSE  DOS SANTOS LIMA JUNIOR 

03    PAULO SERGIO ALVES  DA SILVA 

04    JOSE  CLEVERTON FERREIRA DOS SANTOS 

05    RONALDO SILVA GUIMARA ES 

08   LUIS HENRIQUE TELES PORTUGAL 

08   WELLINGTON  DELGADO DA  LUZ 

10    DIOGO DA CUNHA OLIVEIRA 

10   MANOEL EXPEDITO DOS SANTOS 

10  WAGNER PEREIRA MENDES 

11   RODRIGO GIL FERREIRA BASTOS 

13   DANIEL PARAISO SANTOS 

13   JOA O SANTOS DOS  ANJOS 

13   RENAN FRANCISCO CRUZ DOS SANTOS 

14   VALMIR BARBOSA DIAS 

18   ROBERTO DE SOUZA SILVA 

19   IRADILSON SIMA O 

19   JOSE  EDSON DE VIEIRA 

19   RAMON ISIDIO DA SILVA 

21    IURI LANE R. PEREIRA MAGALHA ES 

22    KALLINY SAMARA DE SOUZA MOURA 

23    ALESSANDRO DE SOUZA LOPES 

24    DIEGO BARBOSA DOS SANTOS 

24    LEANDRO MOURA DE FREITAS 

26    JONATHAS BERNARDO T. FREITAS 

26    GRACIELE DOS SANTOS BITENCURT 

31    ADELMO SANTOS ARAUJO 

31   MESSIAS COSTA DA CONCEIÇA O 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO 

https://blogdaqualidade.com.br/informacao-documentada-registro-ou-documento/

