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TOP de Segurança: 25 empresas
inscritas
A terceira edição do Prêmio TOP S de Segurança
conta com a participação de 25 empresas da
construção civil capixaba.
O prêmio é uma realização do Sinduscon-ES e do
Seconci-ES e tem a co-realização do Sesi.
Das empresas inscritas, 16
concorrem na categoria
mercado imobiliário, 05 na
de obras públicas e 04 na de
obras privadas. Desse total,
14 empresas são de médio
porte, 10 de grande porte e
01 de pequeno porte.
Nesta edição o regulamento
sofreu algumas alterações e será premiada a
empresa que obtiver a pontuação exigida em cada
categoria.
Nos próximos meses acontecem as auditorias e o
resultado do prêmio será anunciado em
novembro, na abertura da Qualicon. Ao lado as
empresas inscritas no prêmio.

Empresas participantes do
TOP S de Segurança
A.Madeira Indústria e Comércio
AMG Engenharia
Barbosa Barros Construtora e Incorp.
Cobra Engenharia
Construtora Canal
Construtora e Incorporadora M.Santos
Construtora Épura
Construtora Sá Cavalcante
D'Angelo Incopar Construtora e Incorp.
Duto Engenharia
Espaço Arquitetura e Construção
Estrutural Construtora e Incorporadora
Fortes Engenharia
Galwan Construtora e Incorporadora
GS Empreendimentos e Construção
Ibeza Incorporadora e Construtora
Lorenge S.A
MASB 20 Empreendimentos Imobiliários
Mazzini Gomes Construtora e Incorp.
Metron Engenharia
Morar Construtora e Incorporadora
Orion Engenharia
Pretti Arquitetura
San Juan Empreendimentos Imobiliários
Viga Empreendimentos

Doenças respiratórias aumentam no inverno
Treinamento
para operador de No inverno, estação mais fria do ano, acontece um aumento considerável
na incidência de doenças respiratórias, como por exemplo, a pneumonia.
betoneira
De acordo com especialistas, é natural um aumento de 30% dos casos.

Inscrições abertas
para o treinamento de
operador de betoneira
previsto para
acontecer no dia
10 de agosto.
O treinamento tem
3 horas de aula
teórica
e uma hora de aula
prática.

As doenças de inverno mais comuns são as que atingem a garganta e o
aparelho respiratório. Seus alvos são em geral as vias respiratórias
superiores (o nariz), a garganta, os ouvidos e os pulmões. Se tratadas
adequadamente, essas doenças não têm maior gravidade, embora
tragam grande desconforto. Mas, quando se complicam, podem levar à
morte.
Pneumonia

A mais grave de todas as doenças respiratórias é a pneumonia. Uma
infecção que pode atingir todo o pulmão ou parte dele, deixando os
alvéolos pulmonares cheios de pus e de líquidos, o que impede a
respiração correta. Normalmente, é consequência de infecções
O treinamento é dado
respiratórias, bronquites, resfriados e gripes causadas por vírus e/ou
pela equipe de
bactérias e fungos.
Segurança do
Dicas de prevenção
Trabalho do
Seconci-ES.
Ÿ Mantenha as mãos limpas
Informe-se:
3323-5551.

Ÿ Evite locais aglomerados e ambientes fechados
Ÿ Evite o cigarro

