
 
 

>>> COMUNICADO -5- DA PRESIDÊNCIA <<< 
 
Caros Associados, queridos amigos(as) e companheiros(as).  
Como anunciado pelo Governador, a intenção é que as atividades retornem de forma controlada ao fim 
da vigência dos decretos de paralisação, caso não haja recomendação contrária.  
O nosso setor da construção além da oferta e manutenção de empregos para um segmento social carente 
de apoio, deve contribuir de forma efetiva para conter a propagação do vírus. Assim, torna-se 
indispensável que tenhamos um procedimento conjunto, potencializando nossas ações. 
Após vários debates sobre o tema, recomendamos às empresas o seguinte: 
 
1. Plano de Contingência: Que cada empresa elabore ou revise o seu, se valendo Nota Conjunta de 
18/03/2020,  acrescentando  recomendações pertinentes com as características do seu canteiro de obras, 
observando as várias diretrizes gerais de conduta fartamente divulgadas por órgão de saúde e entidades, 
muitas delas disponíveis no site da CBIC.   
2. Transporte: As empresas que possuem obras em um mesmo Bairro, formem um pool para contratar 
ônibus para circular nos Setores de moradia dos operários para transportá-los às obras nos horários 
estabelecidos, mantendo distanciamento seguro entre eles, eliminando a possibilidade de exposição nos 
terminais e transporte coletivo. Tais ônibus deverão ser diariamente higienizados seguindo protocolo e 
recomendação do serviço de saúde. Iremos informar àquelas empresas que possuem obrasl; 
3. Comunicação: Cada empresa montar em cada obra que tiver, Grupo de WhatsApp de todos os seus 
colaboradores e operários, inclusive terceirizados.  O grupo deve ter preferencialmente como 
administrador o Técnico de Segurança ou Administrativo da Obra ou Apontador, ou outro que a empresa 
assim entender. O importante é que seja um grupo no qual só o administrador possa enviar mensagem. 
Aquele membro que necessitar se comunicar, que o faça pelo canal particular com o Administrador. O 
objetivo é orientar e difundir: 

a. Informações adequadas e corretas de procedimento de prevenção individual no canteiro de obras;  
b. Idem de comportamento em suas casas, com familiares, principalmente do grupo de risco;  
c. Orientação para que promovam a difusão das informações junto ao seus parentes, vizinhos, 

grupos de amigos, etc... Temos que promover a multiplicação das informações confiáveis; 
d. Ser um canal de envio de mídias educativas selecionados criteriosamente de acordo com o nível 

de cognição do grupo. Este trabalho de seleção será feito pela equipe do Sinduscon, Seconci, 
Ademi e Sesi/Senai; 

e. Idem de entretenimento, conscientização e esclarecimento de eventuais Fake News; 
f. Incentivar e proporcionar elementos para que utilizem o tempo em casa para aprimoramento de 

boas práticas de convivência, para o crescimento pessoal em todos os aspectos; 
g. O nosso setor da construção tem uma capilaridade bastante ampla na base da pirâmide social. 

Temos como dever de cidadania, orientá-los e apoiá-los física e emocionalmente nesse momento 
de pandemia e incertezas. 

4. Kit de Higiene: Fornecer nas obras, a cada operário para que leve para sua casa um ou mais Kits de 
Higiene que conterá: cartilha de orientação de conduta, sabonete ou sabão de coco, máscara para ser 
usada exclusivamente em seu parente do grupo de risco e outros que cada empresa julgar necessário; 
 
5.  Finalmente, a Caixa Econômica Federal nos disponibilizou através da Superintendência Executiva de 
Habitação um canal de atendimento. Aqueles que necessitarem, contatar a Hallene no Sinduscon-Go. 
 
Que Deus nos proteja, nos dê a calma, a lucidez e a sabedoria necessária para conduzir nossos destinos.  
Abraço a todos.   
Eduardo Bilemjian Filho (Bilé)                  Go. 30/03/2020 


