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Construção civil supera desafios impostos 
pela Pandemia e volta a crescer!

A construção civil é um dos principais setores in-
dustriais do País, contribui para a promoção do bem-
-estar da sociedade, por meio de moradias, edifica-
ções e para o desenvolvimento das cidades com a 
infraestrutura urbana. O setor é um dos principais 
responsáveis por movimentar o Produto Interno Bru-
to (PIB), absorver mão de obra e estimular o cenário 
econômico.

Segundo informações do Perfil Socioeconômico da 
Indústria de Roraima, elaborado com dados dispo-
níveis junto a Receita Federal do Brasil, em Roraima 
existem:

Dados do CAGED/Ministério da Economia apontam 
cerca de 2.500 empregos diretos, podendo chegar a 
mais de 4 mil, se considerarmos os empregos indire-
tos gerados em toda a cadeia da construção.

O setor é responsável por 65,2% da composição do 
PIB da Indústria de Roraima, que corresponde a cerca 
de 8% do PIB Estadual e foi a atividade que mais ga-

nhou participação na indústria do Estado: Aumentou 
13.5 pontos percentuais entre 2007 e 2017. (Fonte: 
Perfil da Indústria nos Estados/CNI 2020)

Com a suspensão dos programas habitacionais do 
Governo Federal (os quais foram recentemente par-
cialmente retomados) e com o início da pandemia, 
houve uma redução das atividades, inclusive nas 
obras particulares, resultando em um número de de-
missões maior do que o de contratações até julho, 
começando uma recuperação das atividades a partir 
de agosto.

No quadro geral de todos os setores, se comparado 
ao mês anterior, em setembro foi registrado um incre-
mento de 119%, e a construção civil foi o setor que 
mais contratou, sendo criados 260 empregos formais, 
o que reflete um reaquecimento do setor.

Este é o resultado de muitas ações de responsabili-
dade social que têm sido desenvolvidas por entidades 
e empresas do setor da construção, como o Sindicato 
da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RR), que 
vem atuando fortemente desde o início da pandemia, 
no suporte às empresas do segmento para fortalecer 
e incentivar a implementação de  ações de segurança 
e saúde do trabalhador nos canteiros para proteger a 
mão de obra e contribuir no esforço pela prevenção e 
contenção do contágio pelo novo Coronavírus.

3.817 empresas industriais ativas

43,49% atuam na construção civil

47,10% estão localizadas em Boa Vista

Indústria da construção reforça proteção 
do trabalhador. Conheça alguns exemplos 

de boas práticas.

“O Sinduscon vem adotando as medidas e orientações disponibilizadas 
pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que tem distri-

buído cartilhas orientativas, feito reuniões com as organizações de saúde do 
nosso país e tem repassado as orientações, tanto via correspondência, como 

disponibilizadas no site, então todas as informações e procedimentos que devem 
ser adotados foram passados para os nossos associados, fizemos reuniões com a 

diretoria específica para isso, disponibilizamos todas as campanhas orientativas da 
CBIC no site do Sinduscon-RR, fizemos a disseminação de boas práticas de combate e 

controle da doença, e as empresas associadas colocaram em prática, o que reduziu muito 
o índice de contaminação e garantiu a continuidade das obras e o crescimento do setor”, 

relatou Clerlânio de Holanda, presidente do Sinduscon-RR.
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Ações que fazem a diferença e protegem a vida!
A construção civil em Roraima adotou novos protocolos sa-

nitários para evitar a disseminação da Covid-19 no Estado. Mas, 
indo além da distribuição de pontos de higienização nas obras 
e controle nas entradas dos canteiros, novos procedimentos 

também dependem da adesão dos trabalhadores do setor, as 
conversas e as brincadeiras entre grupos de colegas no horário 
do intervalo deram lugar ao distanciamento social e a adesão 
aos cuidados para proteger a saúde e a vida de todos.

A Coema Paisagismo Urbanização & Serviços Ltda é 
uma das empresas que tiveram que se adaptar à realida-
de, juntamente com os seus quase 500 colaboradores, 
distribuídos em obras na capital e no interior do Estado. 
De acordo com o técnico de segurança da empresa, Bru-
no Luiz Nogueira do Santos, desde o início da pandemia e 
até agora estão sendo adotadas medidas administrativas 
e medidas de proteção individual e coletiva em conjunto 
com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e parceiros como o 

SESI/RR.
O técnico relatou que a empresa adquiriu, tanto para 

sede, quanto para todas as obras, desinfetantes reco-
mendados para eliminar o vírus para fazer a desinfecção 
do ambiente, passaram a cobrar mais o uso de máscara e 
luva onde necessário, no refeitório da sede das obras foi 
realizado o espaçamento para respeitar o distanciamento 
social com distância de, no mínimo, um metro para cada 
colaborador e com revezamento de horário, limitando o 
número de colaboradores para não haver aglomerações. 

“Foi adotada a aferição de temperatura, antes da jornada de tra-
balho, repassamos muita informação por meio da cartilha fornecida 

pelo SESI e orientamos a todos procurarem o Sesmt em caso de sentir 
algum possível sintoma do vírus”, declarou Bruno. 

Foram atendidos cerca de 350 colaboradores com o 
teste rápido para a Covid-19, em parceria com o SESI na 
capital e no interior.

O Diálogo Diário de Segurança (DDS) passou a ter in-
formações sobre o novo Coronavírus, deixando o fun-
cionário ciente que a empresa não estava apenas se 
preocupando com a segurança dele, mas sim com todos 
os familiares, foram adotadas todas as medidas de pre-

venção para que eles não se contaminassem no traba-
lho e acabassem levando a doença para dentro de casa, 
onde muito possivelmente existem pessoas do grupo 
de risco, como idoso, criança e pessoas com doenças 
crônicas. 

Todas as medidas adotadas desde o início da pande-
mia pela COEMA, continuam em prática, virou um hábi-
to que será mantido.

Registro das medidas preventivas implantadas pela empresa Coema Paisagismo Urbanização & Serviços Ltda.
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A Renovo Engenharia Ltda é uma das empresas do Es-
tado que também vem tomando medidas de prevenção 
desde o início da pandemia, garantindo a proteção dos tra-
balhadores, seus familiares e possibilitando a continuidade 
da produção na empresa. 

O Engenheiro de Segurança, Samuel Costa Souza, re-
latou que a empresa implantou uma Campanha contra 
a propagação do Coronavírus (Covid-19) no canteiro de 
obras, o que gerou um impacto muito positivo, por meio 
das seguintes ações:

Foram fabricados e distribuídos copos com o tema da 
Covid-19 para evitar a propagação do vírus e o uso de co-
pos coletivos; 

Foram espalhadas placas orientativas em todos os can-
teiros de obras, com o tema da campanha e de uso obriga-
tório de Equipamento de Proteção Individual (EPI);

Foi adquirido pela empresa um totem de álcool gel 70%, 
para melhor higienização das mãos, facilitando o uso para 
os funcionários e quem visita o local do canteiro de obras;

Os colaboradores estão sendo monitorados diariamen-

te com medição da temperatura corporal;
A equipe de segurança tem feito um acompanhamento 

diário orientando as atitudes corretas para evitar contami-
nação e garantir o uso correto dos EPIs;

Para os novos colaboradores é realizada a integração 
obedecendo as medidas de segurança desde o primeiro 
momento, como o distanciamento, uso de máscaras e 
cada um recebe um Kit contendo uma bolsa com os EPIs, 
fardamento, álcool gel, máscara e copo personalizado com 
o tema da Campanha de prevenção da Covid-19;

Nos canteiros de obras foram instaladas várias barracas 
de apoio para garantir o distanciamento dos colaborado-
res no momento das refeições, com armários, pia com sa-
bão líquido e álcool gel para higienização das mãos.

O técnico em edificações, Maelson Paulino da Costa, 
que participou da implantação do projeto com a equipe de 
segurança, garante que foi um grande desafio trabalhar a 
conscientização e adaptação dos trabalhadores para essa 
nova postura preventiva contra a Covid-19, mas o esforço 
valeu a pena.

“A adaptação nesse momento de pandemia foi e está sendo um desafio, pois mu-
dar costumes e hábitos não é fácil, nós encontramos grandes barreiras e essas bar-

reiras são de uma forma individual, cada ser humano reage de uma maneira diferente 
com essa nova realidade. Então a empresa, como um corpo em si, tem que trazer essa 

realidade para que os trabalhadores possam estar sendo inclusos nela, dia após dia, essa 
é a resposta, é um dia após o outro, tendo bastante DDS, no nosso caso as segundas, quar-

tas e sextas-feiras, nós estamos influenciando esses trabalhadores a estarem fazendo parte 
dessa realidade. Então nessa conversa, nesse diálogo que é diário e reforçado no decorrer do 

dia, nós estamos sempre enfatizando a necessidade, tanto do distanciamento quanto do uso 
de máscaras, como dos demais EPIs e temos alcançado um ótimo resultado”, enfatizou Maelson.

Registro das medidas preventivas implantadas pela empresa Renovo Engenharia Ltda.

Para o empresário Clerlânio de Holanda, na Renovo 
foram adotadas e implantadas sistematicamente boas-
-práticas, pois considera que em primeiro lugar vem a 

saúde do colaborador, porque eles são fundamentais 
para o funcionamento da empresa.

“Desde o início da pandemia adotamos muitas medidas de prevenção, uma das primeiras ações foi a imunização contra H1N1, 
realizada em parceria com o SESI/RR, em todos os colaboradores, uma forma de deixá-los menos vulneráveis para outras doenças 
e também para a Covid-19. Contratamos profissionais habilitados para dar palestras em todos os canteiros de obras esclarecendo 
as maneiras de prevenção frente aos riscos que estão expostos e todas as recomendações como o distanciamento, isolamento, 
orientações para os cuidados desde o deslocamento de casa para o trabalho, seja em transporte público ou individual, esclarecen-
do os cuidados que deveriam ter, além das medidas adotadas nos locais de trabalho como a determinação do uso obrigatório de 
máscaras, disponibilização do álcool em gel e pias para higienização das mãos. Isso diminuiu bastante a probabilidade de contami-
nação, não chegou a zerar, tivemos alguns casos, mas de maneira que não atrapalhou o andamento da grande maioria das obras. 

A importância dos trabalhadores é primordial para a empresa, porque em primeiro lugar vem a 
saúde deles, a gente tem que conciliar a saúde, as prevenções e os atos. As empresas que tinham 
funcionários que eram do grupo de risco ou pessoas idosas, todas foram trabalhar em home office, 
muitos ainda estão trabalhando dessa maneira, tendo em vista a vulnerabilidade de seus casos, a 
gente procurou passar as informações mais precisas e mais corretas possíveis para todos os colabo-
radores. Nesse processo de conscientização usamos a estratégia da informação aliando qualidade + 
quantidade, para que eles saibam evitar a contaminação, seja no trabalho, seja na sua própria casa 
ou no momento de lazer, evitando trazer para empresa ou de levar da empresa para casa essa do-
ença”, afirmou. 
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Entre as principais ações para prevenção ao 
Coronavírus dentro das obras da EDS Constru-
ções Ltda estão a distribuição de máscaras, dis-
ponibilização de álcool gel e orientações para o 
distanciamento.

O Engenheiro Civil, coordenador das obras, 
Antônio Luiz de Pinho Bezerra Junior, o Luizi-
nho, como é chamado por todos, descreve como 
a empresa tem priorizado o cuidado para evitar 
contaminação por Covid-19.

“As medidas principais que estamos tomando são: Sempre deixar 
sabão líquido nos banheiros, disponibilizar copos descartáveis, más-

caras em todas as obras, álcool em gel para garantir não só a segurança 
deles, mas também a nossa, porque nós visitamos todos os canteiros e 

podemos pegar o vírus em um e levar para o outro e assim, acabar infec-
tando a empresa inteira. Nós prezamos pela saúde dos funcionários, seus 

familiares e a nossa. Queremos preservar o bem-estar de todos. A empresa 
EDS Construções se preocupa muito com isso e a gente vai continuar sempre, 

sem deixar esfriar essas precauções”, relatou.

O empresário Edgilson Dantas Santos, falou sobre 
as principais dificuldades enfrentadas para adaptação  

nesse período de pandemia e como foi possível con-
tornar.

“As principais dificuldades encontradas foram aquisição de material, com a pan-
demia os materiais, além da escassez, subiram muito de preço. Com relação aos 

nossos servidores, graças a Deus, poucos foram contaminados, até porque a gente 
toma muita precaução, com máscara, com álcool em gel, distanciamento, inclusive, 

mandando para casa os mais idosos e os trabalhadores do grupo de risco. Fizemos o 
distanciamento colocando, por exemplo, um pintor distante do outro, o pedreiro longe 

do outro para se ter o menor contato possível. Colocamos pias com sabão para higieniza-
ção das mãos e fizemos muita orientação, entregamos uma cartilha e explicamos que se 

tivessem algum contato, e se sentissem algum sintoma, nos informassem imediatamente.
Com isso, graças a Deus, nós fomos um segmento que não parou, continuamos trabalhan-

do durante a pandemia, com poucas baixas, houve até um crescimento da construção civil, 
porque as pessoas em casa acabaram querendo reformar ou mudar de casa, ou realizar algum 

outro empreendimento”, declarou.

Registro das medidas preventivas implantadas pela empresa EDS Construções Ltda.
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Ações preventivas também foram prioridade no cantei-
ro de obras da Face Engenharia Ltda. Há mais de 15 anos 
no mercado de Roraima, a empresa atua no segmento de 
obras públicas, com diversos empreendimentos impor-
tantes já executados e entregues e, na iniciativa privada, 
executa construções próprias e em parceria com clientes, 
sempre cuidando da segurança e saúde dos trabalhadores.

No canteiro de obras, durante a pandemia, muitas mu-
danças na rotina dos trabalhadores foram implementadas, 
passaram a compor o kit dos EPIs, o álcool em gel e más-
cara, além disso, a empresa fez palestras para orientação 
e conscientização sobre as formas de prevenção da Co-
vid-19. Outras medidas como a aferição de temperatura, 

distanciamento, instalação de lavatório do lado externo 
com sabão líquido e papel toalha para higienizar as mãos 
antes de entrar no refeitório, também foram implementa-
das pela empresa.

Orientações e cuidados que são reconhecidos pelos 
trabalhadores, mesmo sendo um desafio a adaptação 
para essa nova realidade, onde a aproximação deu lugar 
ao distanciamento; as brincadeiras da hora do almoço, 
deram lugar ao descanso sem aglomerações; onde o 
cumprimento, que antes era com um aperto de mãos e 
um abraço, agora deram lugar a um ‘oi’ de longe, ações 
que mudaram a rotina e modo de trabalho dentro do 
canteiro de obras. 

“Com certeza foi difícil mudar a nossa rotina e jeito de tra-
balhar, houve uma certa resistência, mas isso foi superado, a 

gente que trabalha na construção civil, aprende a se adaptar 
com mudanças que vão acontecendo e são necessárias, é como 

ocorre durante a execução de uma obra, assim foi com essa do-
ença, a empresa tem feito palestra, orientado os funcionários, in-

clusive uma médica foi contratada para fazer uma palestra e nos 
ensinar todos os cuidados que devemos tomar para nos proteger. 

Isso é muito legal! ”, destacou o mestre de obras da Face Engenharia, 
José Ferreira dos Santos Júnior.

Registro das medidas preventivas implantadas pela empresa Face Engenharia Ltda.
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Aprendizados construídos nos canteiros de 
obras são aplicados em família.

As informações recebidas sobre os cuidados e formas de pre-
venção do contágio pelo novo Coronavírus não ficam restritas 
apenas aos canteiros de obras. O encarregado de obra, Raimun-

do Rodrigues de Araújo, por exemplo, diz que sua rotina foi bas-
tante impactada tanto dentro, como fora da empresa. 

“Antes eu não tinha a preocupação de higienizar as mãos com tanta frequência, não 
usava o álcool gel, não pensava que um simples aperto de mãos poderia contaminar 
uma pessoa. Agora, vendo esses cuidados que a empresa tem com a gente, o que é 
muito importante, entendi que se preocupam porque sabem que se a gente se conta-
minar, vai levar para casa e, graças a Deus não tivemos nenhum problema, o que eu 
aprendo de cuidados e prevenção aqui, com certeza aplico na minha casa”, afirmou.

O pedreiro Walter do Nascimento, 49 anos, é casado e mora 
com a esposa e os filhos, falou sobre o que aprendeu na em-

presa que também leva para casa. 

“Ah, eu achei muita coisa importante, porque é o seguinte, eu vi 
aqui o que nunca tinha visto em muitas obras por aí onde já trabalhei, 
aqui tem um relacionamento e cuidado com a gente, a higiene é me-
lhor, eles não deixam faltar máscara, acompanham se estamos usan-
do os equipamentos de proteção, isso ajuda a nos proteger, aprendi 
a me prevenir ao máximo no canteiro de obras para não contaminar 
minha família, isso é muito bom, me sinto mais seguro”, disse.

Para Rafael Pereira Carvalho, ajudande de serviços gerais, 
que tem dois filhos, um de cinco e outro de dois anos, os cui-

dados da empresa e o repasse de informações são muito im-
portantes.

“A gente aprende a se cuidar, cuidar da higiene, usar máscara, isso traz segu-
rança para nossa família, o que é essencial. Já consigo ensinar os meus filhos a 
usarem a máscara corretamente, a importância de manterem as mãos limpas e 
assim fico mais tranquilo”, afirmou.

José Ferreira dos Santos Junior, trabalha como mestre de 
obras, há seis anos, tem dois filhos, um de onze e outro de 

quatorze anos, relata o que mudou no trabalho e em casa. 

“A gente fica com medo, principalmente no serviço, estou trabalhando, mas sempre tendo os 
cuidados necessários, lavando bastante as mãos, passando álcool, para não infectar a família. 
Os cuidados que a empresa tem adotado aqui, para mim, está sendo ótimo, porque disponibi-
liza todos os equipamentos de segurança, tudo que a gente precisa para a nossa proteção, e o 
principal são as informações que nos passam, porque assim eu aprendi como proteger a minha 
família, antes eu gostava de chegar e conversar um pouco antes de tomar banho. Agora, mu-
dou bastante. Já chego e tiro a roupa ao entrar para não ter perigo de levar o vírus para dentro 
de casa. Isso eu considero que seja importante para proteger a minha família se a gente não 
tomar cuidado somos os primeiros a levar a doença para dentro de casa”, detalhou.

O senhor José Frazão, que tem 56 anos e trabalha há dezoito 
anos como operador de betoneira, falou como tem sido o tra-
balho nesse período de pandemia. Ele é um dos mais velhos no 

canteiro de obra, é a voz da experiência, um exemplo para os 
colegas de trabalho, que considera também sua família.

“Desde o início da pandemia eu venho me dando muito bem, porque a em-
presa passa as orientações e eu sigo todas, a gente só tem o que agradecer, 
porque nenhum companheiro sofreu nada de grave até agora. Todo mundo 
se respeita, tem as brincadeiras, mas ficamos um longe do outro e, se vejo 
alguém fazendo algo fora do procedimento, já dou alguns conselhos para 
que nenhum corra o risco de ser contaminado e nem contamine alguém da 
obra.  Só tenho que agradecer a Deus porque está tudo bem! ”, completou. 
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Defende os interesses das empresas: O 
sindicato mostra a força e a representatividade 
das empresas em questões que dependem da 
articulação como governo, seja municipal, 
estadual e até federal, pois ele pode atuar 
sozinho ou em conjunto com a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER) e a 
Confederação Nacional da Industria (CNI);

Lidera as negociações coletivas junto a 
sindicatos laborais: A empresa associada pode 
participar diretamente das negociações se for 
de seu interesse;

Pesquisa dados importantes para o setor: 
Publica mensalmente as informações referentes 
ao CUB (Custo Unitário Básicoda Construção) 
elaborado em parceria com a FIER/SENAI/IEL;

Divulga informações locais e nacionais: Por 
meio do seu site www.sinduscon-rr.org.br com 
informações sobre a construção civil no Estado 
de Roraima, cursos, eventos, notícias do setor, 
etc...;

Apoia eventos para os trabalhadores das 
empresas: Empresas filiadas têm prioridade na 
articulação do sindicato para o Dia Nacional da 
Construção Social–DNCS, evento realizado em 
parceria com a CBIC/SINDUSCON/SESI, com 
atendimentos de saúde, educação e cidadania 
gratuitos para os trabalhadores.

Boas razões para a sua
empresa fazer parte do

sindusconrr@gmail.com

Parceiros:


