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Características do Negócio
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Cliente

Unimed Concórdia

Construtora

TEDESCO

Prazo da obra

16 meses

Gestor

Pedro Peres

Área construída

15.000 m²

“Aqui, podemos exercer nosso papel em
busca de uma sociedade melhor.
Estamos construindo obras e
reconstruindo vidas.”
Supervisor de Segurança do Trabalho,
Marion Sattes

“Um projeto histórico: a reconstrução de
uma cidade!
É um enorme desafio para a equipe
de projetos compatibilizar e detalhar
mais de 200 casas, onde cada projeto
é único, visando resgatar a memória
de cada atingido e propiciar a cada um
deles um futuro digno. E ver a evolução
desse processo, com algumas casas e bens já
tomando forma e um pedaço do futuro dos atingidos sendo
reestabelecido, é o que mais nos gratifica.”
Coordenadora de Projetos, Elaine Diniz

É gratificante fazer parte deste time, pois
além de todos os desafios técnicos,
o projeto traz também uma carga
emocional muito grande.
A equipe da HTB não tem medido
esforços para atender às expectativas dos
futuros moradores de Bento.”
Coordenadora de Contratos, Silvia Saita

Características do Negócio
Cliente

Renova

Construtora

HTB

Gestor

Argeo Costa

Área construída

12.000 m² - bens públicos
40.500 m² - residências
Total - 52.500 m²

Colaboradores no pico

2.700 trabalhadores
mão de obra direta
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Cliente

União Sul Brasileira de Educação e
Ensino (USBEE)

Construtora

TEDESCO

Prazo da obra

29 meses, dividido em 2 fases

Gestor

Sérgio Brito

Área construída

24.000 m²

Tipo de Fundação

Estaca Raiz

Tipo de Estrutura

Pré-moldada

Etapa atual da obra

1ª fase: final da supraestrutura
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Cliente

Messe Frankfurt

Empresas contratadas

ZECH Bau e ROM

Tipo de edificação

Centro de Exposição

Área construída

18.000 m²

Prazo

28 meses
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Nos refeitórios, marcação nas mesas para que as pessoas mantenham a
distância. Turnos para as refeições, para evitar aglomerações..
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Na mesa

Na poltrona

O corpo precisa ficar próximo da mesa.
50 a
70 cm

90°

Deixe o antebraço a 90°, sendo a
maior parte (dois terços) apoiada na
mesa.

Se precisar, enrole um cobertor ou uma toalha para servir de
apoio à lombar.

Permita um espaço entre a parte de
trás do joelho e a cadeira, para não
prejudicar a circulação.

Procure apoiar o laptop em uma bandeja ou travesseiro, para
dar mais estabilidade.

Seu quadril precisar ficar mais alto do
que os joelhos.

Os joelhos precisam ficar mais baixos do
que os quadris em um ângulo de 90 graus.

Mantenha os pés no chão apoiados
no chão. Se não conseguir, use um
apoio.
90°

Ajuste a abertura do laptop até conseguir uma leitura
confortável. Se necessitar, aumente a letra do texto.

O joelho deve estar em um ângulo de
90° em relação ao assento da
cadeira.

Mantenha o mouse próximo do teclado e mova o
antebraço, não o pulso. Se você tem ombros mais
largos, use um teclado maior.

Os pés têm de encostar
totalmente no chão. Use apoio
para pés se houver distância
deles para o chão.

90°

Deixe um espaço entre a parte
de trás do joelho e a poltrona,
para não prejudicar a
circulação sanguínea.

Os exercícios abaixo podem ser realizados na posição em pé como sentado, com os pés bem apoiados no chão, a
coluna deve estar ereta, a duração de cada exercício é de trinta segundos e deve ser repetida três vezes cada membro.
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Relaxe os músculos do pescoço
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Rolagem de ombro
Com os braços soltos e com as mãos apontando
para baixo, execute um movimento giratório nos
ombros para frente e para trás por três vezes.

Rotação de antebraço
Levante os braços estirados, com as palmas das
mãos voltadas para cima, até a altura dos ombros.
Gire os braços lentamente para dentro até
que os dorsos das mãos fiquem de frente
um para o outro.
Gire os braços novamente, retornando-os à
posição inicial.

12

4

Incline a cabeça para a esquerda, para a direita, para
frente e para trás. Mantenha cada
posição por alguns segundos.
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Rotação de punho
Com os braços retos e para os lados, gire
lentamente as mãos em círculo, trabalhando
os punhos.

Alongamento e descompressão
dos dedos

Com as mãos para frente e as palmas voltadas
para baixo, estire os dedos o quanto puder,
mantenha-os nesta posição por alguns segundos,
em seguida feche as mãos com toda a força.
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Flexões das pontas dos dedos
Com a mão direita estendida, dedos juntos e
palma voltada para baixo, force os dedos contra
a palma da mão esquerda, mantenha a posição
por alguns segundos e solte-os suavemente.
Repita as flexões nos dedos da outra mão.
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Observação: Todas as fotos, com pessoas próximas umas das outras, foram tiradas antes da pandemia de Coronavírus.
Expediente: TAPUME, publicação interna para os colaboradores da HTB. Coordenação: Carina Labbate. Comissão editorial: Ana Paula Reis, Fátima Idogava,
Luiz Nunes, Thomas Diepenbruck, Videllenia Sousa.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - São Paulo. Layout/Diagramação: Ana Paula Reis.
É permitida a reprodução das matérias, desde que seja citada a fonte. Tiragem: 1.000 exemplares. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br
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