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Concluímos com sucesso mais um projeto para a BR Properties, o 
BRPR Cajamar I. O condomínio logístico está localizado em uma 
das principais rotas logísticas de São Paulo e foi executado para 
receber a Certificação LEED Gold. O empreendimento conta com:

  Prédio administrativo

  Portaria

  Prédio de reciclagem

  Apoio aos caminhoneiros

  Casa de bombas

  3 cabines de entrada

  Estação de tratamento de esgoto

  Estação de tratamento de água

  Área externa totalizando 492.161 m²

  3 galpões logísticos independentes, sendo:

 Galpão 100: área 56.920 m²

 Galpão 200: área 43.311 m²

 Galpão 300: área 32.855 m²

Destacamos nessa obra a execução dos pisos de concreto dos 
galpões e a estrutura metálica da cobertura, juntamente com su-
portação de tubulações. Outro ponto de destaque, é a execução 
de laje de piso do Galpão 200, sobre estrutura de concreto na 
cota de talude 8 metros abaixo do piso definitivo.

Neste projeto, realizamos o acompanhamento técnico na etapa de 
execução da terraplanagem, drenagem e contenções. Esta solicita-
ção do cliente demonstra a confiança em nossa capacidade técni-
ca, responsabilidade profissional e conhecimento.

Aqui o principal desafio para nossa equipe foi o prazo. O tem-
po se tornou um dos recursos mais urgentes nesse projeto por 
conta de um fator específico do empreendimento: a execução de 

Matéria da Capa
BRPR Cajamar I

Por Paula Habiro

grande parte dos serviços civis acontecendo em concomitante 
com os serviços de terraplanagem.

Neste empreendimento, tivemos uma particularidade: entregas fa-
seadas, sendo a 1ª etapa com prazo de 9 meses, incluindo AVCB e 
Habite-se do Galpão 300 e acessos parciais do prédio administrati-
vo, e na 2ª etapa, os outros 2 galpões, acessos e prédios de Apoio 
e Administrativo, totalizando aproximadamente 150 mil m².

Sobre o projeto, Alessandro Almeida e Gaspar Oliveira nos con-
tam um pouco mais:

Para uma obra de galpões logísticos, os desafios são os 
prazos, a qualidade do piso do concreto e a execução 
da cobertura. Devido ao faseamento, a logística e o 
planejamento foram pontos cruciais, como o aumento 
de equipamentos para todas as atividades totalmente 
distintas nas diversas frentes de serviço, que aconteciam 
ao mesmo tempo, desde fundações até montagem de 
instalações finais e pavimentação.

Alessandro Almeida e Gaspar Oliveira
Coordenadores de Produção
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Características da Obra

Prazo da obra

Tipo de contrato

Gestora responsável 

Área construída

Volume 
de concreto

Colaboradores
no pico

14 meses

PMG

Paula Habiro

138.155,52 m2

- Piso de concreto 22.173,00 m3

- Fundações estacas 4.166,53 m³
- Fundações blocos e sapatas 6.923,70 m³
- Estrutura de concreto 1.090,60 m³

500

Paula Habiro, Gerente de Obra, nos dá uma visão para além da 
técnica:

Com isso, entendemos que o sucesso de um projeto vai além 
de uma execução técnica de qualidade. Relacionamento com 
o cliente e superação de expectativas também contam para a 
excelência.

E excelência é uma palavra que podemos relacionar a esse em-
preendimento!

Foram desafios superados com sucesso pela equipe de aproxi-
madamente 500 pessoas, no pico. É graças ao trabalho de pro-
fissionais como esses que a HTB se torna, a cada dia que passa, 
uma referência no mercado de engenharia e construção. Cliente 
estratégico, execução estratégica e resultado extraordinário.

Nosso grande desafio foi encantar o cliente, superando 
suas  expectativas desde o momento da decisão inicial 
de contratar  a HTB, após visitar uma obra que estáva-
mos executando de porte e complexidade similares.

Paula Habiro
Gerente de Obra
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Como anda a obra
Reassentamento Bento Rodrigues

Por Argeo Costa 

A Fundação Renova foi criada em 2016 por duas gigantes da 
mineração: a VALE e a BHP BILLINGTON. É a entidade respon-
sável pela mobilização para a reparação dos danos causados 
pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

O escopo da HTB compreende a construção de 108 residências, cer-
ca de 70% da infraestrutura do reassentamento (pavimentação, dre-
nagem, redes de esgoto e águas pluviais), e mais 4 bens públicos, 
entre eles uma escola e uma Estação de Tratamento de Efluentes.

É um projeto que alia impacto social e condições desafiadoras em 
diversos níveis. Nas palavras de Tiago Salles, Gerente de Produção:

Podemos destacar como grandes diferenciais neste contrato as 
questões logísticas dentro do canteiro, a gestão dos diversos 
tipos de revestimento e acabamento, visto que cada edificação 
tem um projeto próprio, e a singularidade que esta obra repre-
senta. Além desses, outro ponto vital no projeto é a manutenção 

de uma boa relação com a comunidade local, que sempre foi 
uma grande preocupação da RENOVA, afinal, a comunidade é a 
razão de todo o nosso trabalho.

No que diz respeito aos desafios, podemos destacar:

 Obter mão de obra em quantidade e qualidade desejadas na 
região;

 Lidar com os sentimentos da população local afetada pela tra-
gédia ocorrida;

 A dificuldade inicial em encontrar fornecedores locais para 
atender nossa demanda.

Desafios enormes que exigem esforço estratégico, logístico e 
emocional de todos os envolvidos no projeto, e que proporcio-
nam grandes recompensas.

Características da Obra

Prazo da obra

Tipo de contrato

Gestor responsável 

Área construída

Colaboradores
no pico

Jul-19 a Jan-23

Administração e Empreitada Global

Argeo Costa Neto

19.000 m2

24.000 m3 

1.645

Volume 
de concreto

Estamos participando de um projeto único no mundo, 
reestabelecendo as condições de moradia e convívio 
familiar dos atingidos. Temos o desafio dos prazos, 
complexidade da não padronização das habitações e o 
grande envolvimento emocional da população local em 
relação ao empreendimento, tornando esta obra espe-
cial em vários fatores.

Tiago Salles
Gerente de Produção
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Como anda a obra
Hospital Nora Teixeira - Emergência SUS

Por Ana Cláudia Nunes

Você pode reconhecer uma boa parceria por seu tempo de duração.

Esse é o caso do projeto da TEDESCO em conjunto com a  
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, nas 
obras do Hospital Nora Teixeira.

Ambos vêm trabalhando lado a lado desde 2019, quando se ini-
ciaram as primeiras fases de construção do empreendimento, 
com a terraplanagem, contenções e fundações do prédio. Já em 
2020 foi iniciada a construção do hospital, além da oportunidade 
de participarmos das obras de Modernização do Hospital Dom 
Vicente Scherer. E seguiu a todo vapor nesse ano de 2022.

Recentemente, foi entregue a Emergência SUS do Hospital Nora 
Teixeira. A nova Emergência conta com acesso junto ao portão 
principal do Hospital Santa Clara e dispõe de estacionamento 
para ambulâncias, além de integração com os demais prédios 
do complexo via passarelas internas.

Localizada no subsolo da edificação, a nova Emergência possui 
uma área de atendimento de 2.335 m² que representa quatro 
vezes mais do que a Emergência localizada no Hospital Santa 
Clara. O projeto conta com um aumento importante de leitos fi-
xos na Sala de Observação com boxes individuais, de 13 para 
28 (sendo três de isolamento), além de três salas de estabili-
zação clínica, dois pontos de enfermagem, unidade para casos 
de acidente vascular cerebral (AVC), ampliação do número de 
posições para medicação, salas de acolhimento e consultórios, 
e Centro de Diagnóstico por Imagem para realização de tomo-
grafias, raio X e ecografias.

O projeto do subsolo 01 foi desenvolvido por diversos escritórios 
especializados, sob supervisão da engenharia da Santa Casa, e 
segue o mesmo padrão dos demais pavimentos no que se refere 
às instalações e acabamentos.

O desejo é que possa atender à população de forma individualizada 
e humanizada, garantindo mais agilidade aos serviços prestados e 
qualidade na estrutura para pacientes e profissionais.

Uma obra complexa como essa sempre traz desafios. Nesse caso, 
eles vieram na forma de melhorias ao projeto, que foram sendo 
inseridas no decorrer da execução e exigiram uma comunicação  
assertiva e constante entre as equipes TEDESCO e Santa Casa. 
Os envolvidos trabalharam de forma conjunta para chegar às me-
lhores soluções técnicas, definições e esclarecimentos de esco-
po em prol da evolução da obra. Foram indispensáveis consultas  
técnicas frequentes, reuniões semanais e encontros diários das en-
genharias em campo, para garantir o alinhamento de informações 
e entrega do projeto final que atendesse às expectativas do cliente.

A Santa Casa exerce um papel fundamental para a saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul. A TEDESCO tem trabalhado com 
a expertise adquirida em projetos similares, atuando proativa-
mente de modo a atender às demandas do cliente com total  
excelência para garantir a entrega de um produto final diferen-
ciado do qual toda a comunidade gaúcha poderá desfrutar.

Simone Paludo e equipe
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Nova obra HTB Fit
Alife Group

Por Guilherme Su

A HTB Fit conquistou um novo contrato com a Alife Group, 
um grupo especializado na operação de bares e restauran-
tes que conta com diversas bandeiras, entre elas o Tatu Bola,  
Porto Luna, Boteco Boa Praça, Eu Tu Eles e Nino Cucina,  
espaços feitos para entreter clientes e gerar boas memórias.  
 
Nesse contrato, a HTB Fit é responsável desde as licitações e ges-
tão de obras, até a inauguração dos novos bares e restaurantes. 

O contrato iniciou em agosto de 2022 e atualmente conta com 6 
obras simultâneas nas cidades de Recife, Campo Grande, Nite-
rói, Fortaleza, Salvador e São Paulo.

O principal desafio do time da HTB Fit foi atender as inaugu-
rações dos bares para a Copa do Mundo. Afinal, qual bar não 
fica cheio de torcedores no maior evento de futebol do planeta? 
Assim, todo o planejamento de contratação e de gestão da obra 
levou em conta esse evento.

Devido ao rápido crescimento do Alife Group e da necessidade 
de expansão, a HTB Fit contribui com a sua expertise e auxilia o 
cliente na tomada de decisão com mais assertividade.
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Marco Contratual
CT Barra Futebol Clube 

Por Francisco Canzian 

Foi dado o pontapé inicial na obra do Centro de Treinamento do 
Barra Futebol Clube. A primeira estaca foi executada, marcando 
o início dos trabalhos.

O contrato, conquistado recentemente pela TEDESCO, engloba 
a construção de um completo e amplo complexo esportivo loca-
lizado no município de Itajaí, Santa Catarina.

A primeira fase da obra contempla um total de 800 estacas, com 
a previsão de conclusão para o mês de Fevereiro de 2023, e 
em seguida será iniciada a montagem dos pré-moldados. Esse 
é mais um desafio que temos o compromisso de entregar com 
qualidade e excelência em todos os detalhes.

N
e
g
ó
c
io

s

Pesquisa de Clima
Edição 2022

Por Ana Paula Pinheiro

Em dezembro de 2022, realizamos a Pesquisa de Clima “Fala 
pra Gente”, em parceria com a consultoria GPTW. Pelo quarto 
ano consecutivo, fomos reconhecidos e certificados como um 
excelente lugar para trabalhar!

Com a participação de nossos colaboradores, foi possível avaliar o 
quanto as nossas práticas de trabalho estão contribuindo para um 
ambiente saudável, além de proporcionar uma visão da satisfação 
dos colaboradores em relação ao Grupo HTB.

Este reconhecimento demonstra que as ações de melhoria que 
foram colocadas em prática ao longo de 2022 foram percebidas 
como positivas pelos colaboradores.

Agradecemos a todos pela participação e pela confiança. Esse é 
um orgulho de todos nós!
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Pedro Peres e equipe
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Melhoria Contínua
Diretrizes do Sistema e Gestão Contratual e Custos

Por Bruna Kamei

Com o objetivo de manter e garantir uma melhoria contínua nos 
nossos processos, foi elaborado um conteúdo orientativo com 
informações detalhadas das atividades pertencentes ao Sistema 
HTB de Gestão Contratual e Custos.

O documento traz diretrizes das melhores práticas para condu-
ção das atividades, promovendo o compartilhamento do conhe-
cimento técnico e a uniformidade na condução dos processos.

Para facilitar a busca por informações, as diretrizes do Sistema 
do Grupo HTB de Gestão Contratual e Custos estão separadas 
em quatro capítulos:

Além disso, foi realizado um Workshop com a equipe de contra-
tos e gestores das obras com o intuito de explorar e repassar os 
principais pontos das diretrizes do Sistema. 

Diversas ferramentas citadas neste material possuem vídeos 
explicativos no Portal de Treinamentos do Grupo HTB e seus 
modelos estão disponibilizados na rede corporativa.

Não deixe de checar!

Contratos de Construção

Resume conceitos como formas de remuneração, abran-
gência de escopo e pontos de atenção para um bom an-
damento do contrato de construção para as partes.

Gestão de Custos

Explica os processos para a gestão de custos, fechamen-
to mensal e gestão das chances e riscos no Grupo HTB.

Conceitos Básicos da Gestão Administrativa 
e Financeira 

Informa alguns dos principais conceitos e documentos 
contábeis utilizados nas obras.

Gestão do Contrato - ATEF e Encerramento 
de Obra

Explica os pontos principais sobre o Acompanhamento 
Técnico, Econômico e Financeiro (ATEF) e sobre o encer-
ramento da obra.

O processo de melhoria deve ser contínuo, e cada um de nós é 
responsável para que isso aconteça.
O desenvolvimento desse conteúdo é mais um passo nesse 
processo, e tem por objetivo trazer o alinhamento e a unifor-
midade das informações entre os profissionais do Grupo HTB.

Alexandre Safar de Oliveira
Diretor de Operações

Com o desenvolvimento deste material e o investimento em tre-
inamentos, estamos aprimorando os controles de gestão con-
tratual e custos aplicados na origem do processo, ou seja, nas 
obras. Informações de qualidade e assertivas são fundamentais 
para o sucesso dos projetos, além de garantir transparência e 
confiabilidade na consolidação dos resultados do Grupo HTB.

Luigi Crincoli
Diretor Corporativo
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1. No Plano de Desenvolvimento Individual: indicando aos 
seus gestores uma ação de melhoria que pudesse ser implan-
tada em suas atividades.

2. Plantão de dúvidas – Protagonismo e Inovação: esclare-
cendo dúvidas das ações de melhorias das suas atividades. 
Podendo ser uma ideia incluída no PDI com o gestor ou uma 
nova ideia de melhoria ainda aplicada.

3. Inscrição de Ideias – Protagonismo e Inovação: registrando 
e compartilhando uma ideia de ação de melhoria de ativida-
des, podendo ser a incluída no PDI com o gestor ou uma nova 
ideia.

Dentre todas as ideias inscritas, foram premiadas as três me-
lhores: 

Inovação na prática

Campanha do mês

Protagonismo

Outubro Rosa e Novembro Azul

Por Shirlei D’Amico

Por Agnes Leite
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A Pesquisa de Clima gera planos de ação, e os planos de ação 
mudam nosso dia a dia. Esse foi o caso do treinamento sobre 
Protagonismo e Inovação, que nasceu do desejo de disseminar 
a cultura da inovação no Grupo HTB, e ocorreu entre os dias  23 
e 31 de agosto, em formato on-line.

Os treinamentos foram iniciados com Ana Pinheiro (RHU) e Shir-
lei D’Amico (INO), introduzindo os colaboradores na jornada do 
Protagonismo e Inovação, e em seguida, contou com o apoio de 
uma consultoria, que direcionou o grupo em realizar atividades 
diárias com maior protagonismo e enxergando possibilidades de 
inovação.

Ao todo, foram 9 turmas de treinamento totalizando 200 colabo-
radores, com carga horária de três horas.

Após o treinamento, todos os colaboradores foram convidados a 
dar o próximo passo na jornada do protagonismo, onde tiveram a 
oportunidade de participar diretamente em projetos de melhorias 
para o Grupo HTB. O processo ocorreu da seguinte maneira:

Os meses de Outubro e Novembro são dedicados para desper-
tar a atenção da sociedade para o combate ao câncer.

O Outubro Rosa busca conscientizar as mulheres sobre a im-
portância de cuidar da saúde e agir de maneira preventiva no 
combate ao câncer de mama, afinal, um diagnóstico que detecta 
a doença mais cedo pode garantir até 95% de chances de cura.

Já o Novembro Azul é uma campanha que tem como objetivo 
conscientizar os homens sobre a prevenção ao câncer de prós-
tata. As campanhas são essenciais por contribuirem na quebra 
de tabus, além de divulgar informações importantes sobre a 
doença.

Esses dois movimentos não passaram despercebidos em nossa 
organização! Colaboradores do Grupo HTB vestiram as cores 
rosa e azul e foram incentivados a tirar fotos em apoio a essas 
causas.

Além disso, a TEDESCO participou de uma ação com a insti-
tuição IMAMA, patrocinando a Caminhada das Vitoriosas sob 
a liderança da Doutora Maira Callefi, Mastologista no Hospital 
Moinhos de Vento, que faz um brilhante trabalho no diagnóstico 
precoce e apoio ao Câncer de Mama.

Apoiamos toda ação de conscientização que leve a uma vida 
mais saudável e feliz!

Treinamentos estimulam a reflexão e geram ações concretas 
para a transformação.

A caminhada é contínua, e continua!
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Grupo Zech
Sustentabilidade 

Por Julia Weiβ  / Tradução: Brazil Translations 
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Desde o mês de agosto de 2022, o Grupo Zech vem trabalhando 
na criação de um novo departamento de Desenvolvimento de 
Sustentabilidade. A equipe, liderada por Katharina Kleinschrot, 
gerente do departamento, vem elaborando o projeto em estreita 
cooperação com Olaf Demuth, memobro da diretoria do Grupo 
Zech.

O objetivo da área é desenvolver novas oportunidades de negó-
cios no campo da sustentabilidade, no contexto de um ambiente 
em rápida mudança. Para o Grupo Zech, operar seus negócios 
de forma sustentável não é apenas um requisito imperativo, mas 
também a base para a viabilidade futura do Grupo. Além dis-
so, irá fomentar a comunicação direta e o intercâmbio entre as 
várias empresas operacionais e os respectivos departamentos 
de sustentabilidade, além de orquestrar suas atividades e ini-
ciativas.

Para isso, a equipe está em processo de criação de uma plata-
forma para conectar diferentes partes e projetos envolvidos no 
desenvolvimento sustentável do Grupo Zech. As atividades tam-
bém serão visíveis em um relatório que atende às necessidades 
de informações de nossos stakeholders, e também aos requisi-
tos regulatórios da legislação da União Europeia e da Alemanha.

 

Após um mapeamento inicial, o departamento conseguiu 
executar uma avaliação de materialidade, estabelecendo os 
primeiros passos elementares na preparação da futura estru-
tura de relatórios do Grupo. Como resultado, será publicado 
um primeiro documento de política sustentável, que fornecerá 
uma visão geral das realizações na área de desenvolvimento 
da sustentabilidade, respondendo também às perguntas mais 
frequentes.

No Grupo HTB, criamos um comitê ESG multidisciplinar, atuante 
desde junho de 2022, liderado por Adriana Machado e acompa-
nhado por uma consultoria especializada no tema. 

Assim como no Grupo Zech, foi realizada uma Pesquisa de Ma-
terialidade junto à stakeholders, na qual serão publicados os 
nossos principais indicadores e compromissos, visando a me-
lhoria contínua e o alinhamento com as necessidades desses 
temas atuais e urgentes.

Para mais informações contate: adriana.machado@htb.eng.br
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Reconhecimento Suzano
Obra Secagem Cerrado

Por Luiz Nunes

A HTB participou com a Suzano, e outros players, da Align  
Meeting do Projeto Cerrado. 

O objetivo da reunião foi mostrar os avanços dos últimos meses 
e alinhar o andamento das obras de construção da Nova Fábri-
ca de Celulose.

Durante o evento, a HTB foi premiada como Empresa Destaque 
em Segurança, Saúde e Meio Ambiente - SSMA do projeto. 

Agradecemos a todas as pessoas que se dedicam diariamente 
para o sucesso desse projeto.

Programa de Desenvolvimento
de Líderes (PDL)
Treinamentos

Por Ana Paula Pinheiro

Ao longo do ano de 2022 o PDL – Programa de Desenvolvimen-
to de Líderes, realizou ações para capacitar e desenvolver os 
líderes do Grupo HTB.

Iniciamos o ano realizando treinamentos para relembrar e refor-
çar os conceitos que foram desenvolvidos em 2021, tais como 
segurança psicológica, feedback e relacionamento interpessoal. 
Na sequência, oferecemos aos gestores recém-contratados e 
promovidos à liderança o curso Conversas Cruciais, fazendo 
com que ficassem alinhados com os demais gestores que rea-
lizaram o treinamento no ano anterior. O curso apresenta uma 
série de técnicas que podem ser facilmente aplicadas em mo-
mentos em que o gestor lida com situações de conflito, pressão 
ou divergência de ideias.

Mais uma ação foi realizada no segundo semestre: um workshop 
de formação de mentores. Esta foi uma capacitação que prepa-
rou alguns líderes para atuarem em um programa de mentoria, 
para orientar e acompanhar colaboradores recém formados que 
estão participando do programa Jovens Profissionais.

O PDL também promoveu alguns treinamentos que focaram no 
tema Perfil Comportamental DISC, uma poderosa ferramenta 
de autoconhecimento que, por meio de um teste, avalia tendên-
cias comportamentais no ambiente de trabalho. O objetivo desta 
ação foi explorar o potencial de cada perfil aplicado a gestão de 
pessoas, principalmente quando falamos de feedback, comuni-
cação e reconhecimento profissional.

Para explorar esta ferramenta da melhor forma, trabalhamos 
de duas maneiras distintas e complementares. Em um primei-
ro momento, realizamos workshops com todas as lideranças, 
em parceria com uma consultoria externa, alinhando conceitos 
e explorando as características de cada perfil DISC. Em segui-
da, oferecemos a todos os gestores uma sessão individual de 
coaching para uma discussão personalizada sobre seu perfil e 
como aplicá-lo da melhor forma na gestão da equipe. 

Essas ações reforçam a riqueza que existe entre os estilos com-
portamentais e, com esse entendimento, é possível reconhecer 
e explorar ao máximo o potencial das equipes.

A
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Tempo de casa
Divulgamos os homenageados de outubro a dezembro:

Por Agnês Leite

André Luiz Trindade da Silva
Tempo de HTB: 10 Anos
Função atual: Analista De Recursos Humanos
Unidade atual: Socicam Coa Sinop
Outras funções ocupadas: Assistente e Auxiliar de Recursos Humanos
Unidades onde trabalhou: Bento, Porto de Itaqui, Basílica do Divino Pai 
Eterno, UTE Porto de Sergipe, Edifício 1° de Março, Confidere CN5

Luigi Crincoli Filho
Tempo de HTB: 20 Anos
Função atual: Diretor Corporativo
Unidade atual: Diretoria Corporativa
Outras funções ocupadas: Superintendente Administrativo 
e Financeiro, Gerente Financeiro, Coordenador Financeiro, 
Analista de Controlling, Analista Financeiro.
Unidades onde trabalhou: Financeiro e Controlling

Camila Daniel Rufino
Tempo de HTB: 10 Anos
Função atual: Analista de Controlling
Unidade atual: Controlling e Finanças
Outras funções ocupadas: Analista Financeiro, Assistente 
Financeiro e Auxiliar Financeiro
Unidades onde trabalhou: FIN

Valesca Souza Rembowski Castro
Tempo de Htb: 10 Anos
Função atual: Gerente de Qualidade, Segurança,
Saúde e Meio Ambiente.
Unidade atual: SSM
Outras funções ocupadas: Coordenadora de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente,
Unidades onde trabalhou: CMPC Turbo Gerador

Campanha
Campanha Comportamento Seguro - Ações de QSM

Por Felipe Brito

Nossa preocupação com a segurança dos colaboradores está 
no topo da nossa lista de prioridades, e para nós, acidentes de-
vem ser evitados a todo custo.

A Campanha Comportamento Seguro, realizada na obra Se-
cagem Cerrado e voltada para a prevenção de acidentes, teve 
como objetivo despertar nos colaboradores a importância de 
executar suas atividades de forma segura, fazendo com que 
compreendam que a segurança do trabalho é um valor para o 
Grupo HTB, afinal, ela anda de mãos dadas com a excelência, a 
produtividade e o bem-estar de todos.

A Campanha foi ministrada por um profissional externo especia-
lizado em treinamentos de comportamento seguro e por profis-
sionais da área de segurança do trabalho, contando ainda com 
o apoio e participação dos nossos clientes Andritz e Suzano.

A campanha contou com comunicações visuais especialmente 
instaladas no canteiro de obras e nas áreas de vivência, além da 
utilização de recursos de áudio e vídeo. 

Campanha para conscientizar, transformar e  proteger!
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Nas horas vagas
Nesta ediçao, a colaboradora Giani Pfister, Superintendente 
Comercial, compartilha seu hobby: Corrida de Rua

Por Fátima Idogava

Qual é o hobby? Como funciona?

Meu hobby é o esporte, em particular a corrida de rua. Ele entrou 
na minha vida muito cedo, porque meu pai foi esportista profis-
sional. Descobri no exercício não um hobby, mas sim um estilo 
de vida. O esporte precisa de dedicação, de disciplina, de esfor-
ço, como tudo na vida. É assim que a corrida funciona para mim.

Deixe uma mensagem para as pessoas que querem iniciar uma 
atividade, mas acham que não tem tempo.

Se você quer mudar, comece a correr. Se quiser se transformar, 
corra uma maratona. E, na linha de chegada, comece tudo de 
novo. O tempo é só uma referência de espaço.

Alguma curiosidade ou momento marcante para compartilhar?

Todos os momentos das provas, das competições, são marcan-
tes, especialmente quando atravesso a linha de chegada, todas 
elas representam uma nova superação.

Quais os aspectos positivos do hobby?

Falar do aspecto saúde seria muito pouco e muito óbvio. O es-
porte, muito além de saúde, é qualidade de vida, nos traz disci-
plina. A corrida é estruturante, conecta corpo e mente. Muitas 
vezes, corro com a cabeça. O esporte ajuda a organizar as ou-
tras partes da vida.

Há quanto tempo pratica? 

Sempre me interessei por esportes, fosse ele de qualquer natu-
reza. Era participativa desde criança, principalmente em ativida-
des coletivas. A corrida, embora coletiva, é o que mais depende 
de você mesmo. Comecei a correr em 2008, na época meu ob-
jetivo era condicionamento físico e emagrecimento, no entan-
to, descobri que era muito mais do que eu estava buscando. O 
esporte é transformador. A corrida é libertadora, é onde me en-
contro, me perdendo nos meus pensamentos e me desafiando 
sempre. Porque eu sou o meu maior desafio.

Com qual frequência você pratica?

Treino praticamente todos os dias. A corrida requer disciplina e 
uma integração de outras atividades, como musculação e um 
outro tipo de esporte que condicione sua musculatura. Gosto 
tanto de esporte que em 2019 me graduei como professora de 
Educação Física. Outra paixão minha é o ciclismo off road, que 
pratico frequentemente.
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Já participou de campeonatos ou competições?

Participei de mais de 600 competições entre provas de 5km, 10km, 
15km, meia maratonas (21km) e maratonas (42km). Minha meta 
é completar as 6 maiores maratonas do mundo, as chamadas Six 
Majors: Berlin, Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tokyo. Para 
isso, é preciso muita dedicação. Conciliar trabalho, família e treinos, 
ou seja, é um desafio gigante.

Maratona de Berlim - 42.195 Km - 2019

Maratona de Chicago - 42.195 Km - 2022
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Tapume
Confira na
próxima edição!

Novo
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