
Palavra do Presidente

 Prezados companheiros da Sulcatarinense:

 Devemos reiniciar nesse mês a obra da BR 470. Uma 
estrada importantíssima para o desenvolvimento de SC uma 
vez que atravessa o Vale do Itajaí, uma das regiões mais 
prósperas do país. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar com 
denodo, para imprimir a qualidade da Sulcatarinense e, dessa 
forma, beneficiar o povo de nossa querida Santa Catarina.
 Nesse começo de ano também temos algumas 
modificações na estrutura operacional da empresa. O Dr. 
Célio assume a administração da empresa, o Dr. Fernando 
o jurídico e o Engº Richard as instalações de Biguaçu.
 Continuam nos seus postos o colega Márcio como 
superintendente de obras e a Engª Taís como gerente comercial.
 A eles peço o apoio de nossa equipe. 
Vamos juntos construir uma Sulcatarinense 
mais forte e ajudar nosso país a prosperar, 
construindo obras com qualidade.

 Um forte abraço a todos.

 José Carlos Portella Nunes
 Diretor-Presidente



BR-280
 E os serviços não param na 
Obra de Duplicação da BR-280, Lote 
2.1. Atualmente, os serviços no trecho 

compreendem aterro em solo, colchão 
drenante de areia e camada final de aterro 
em rocha.

OBRAS



BR-282

Atestados por e-mail

 Na Obra de Restauração da Rodovia 
BR-282, no trecho de Lages/SC, será 
utilizado o microrrevestimento asfáltico 
a frio, que consiste em um revestimento 
asfáltico composto basicamente por 
agregados (minerais), cimento asfáltico 
(CAP) e aditivos, possuindo boa aderência 
ao local de aplicação e dispensando o uso 
de pintura de ligação. Esta técnica será 
aplicada devido a sua alta resistência ao 
desgaste por abrasão, essencial em trechos 
com maior fluxo de veículos pesados.

 Para curtir o Carnaval com saúde 
é preciso estar atento à alimentação, ter 
cuidados com a pele e se proteger das 
doenças sexualmente transmissíveis. 
 O excesso de álcool e de sol e 
as noites mal dormidas podem trazer 
consequências graves para a saúde, 
como insolação, inflamação do fígado, 
desidratação, vômitos frequentes e 
desmaios. Assim, para evitar esses 
problemas e aproveitar ao máximo 
os dias de festa, veja a seguir 10 dicas 
para aproveitar o Carnaval com saúde:

- Usar preservativo em todas as relações;
- Evitar beijar na boca de pessoas 
desconhecidas;
- Beber bastante água;
- Evitar ficar exposto diretamente ao sol;
- Usar protetor solar próprio para os 
lábios e para os cabelos;
- Comer de três em três horas; 
- Usar roupas leves e sapatos 
confortáveis;
- Não exagerar nas bebidas energéticas;
- Estar com as vacinas em dia;
- Dormir bem.

 Siga essas orientações e caia na folia!

 De acordo com o SESMT da 
Sulcatarinense, todos os atestados 
que, porventura, são emitidos pelos 
funcionários da empresa, inclusive 
pelos que trabalham nas obras, deverão 
ser digitalizados e encaminhados em 
até 48 horas para o e-mail atestados@
sulcatarinense.com.br, antes mesmo 
de serem anexados à folha-ponto 
e entregues ao RH. Esses atestados 
são necessários para a elaboração do 
Relatório Anual, documento este que 
é fiscalizado pelo MTE anualmente. 
Portanto é de fundamental importância 
que o SESMT tenha acesso a todos os 
atestados por meio do e-mail informado. 
 A Sulcatarinense conta com a 
colaboração de todos os setores para que 
adotem esta prática regular e mantenham 
as documentações atualizadas, em caso 
de fiscalização. Em caso de dúvidas, 
entre em contato com o SESMT: sesmt@
sulcatarinense.com.br / Ramal: 284.

04/02
Dia Mundial de 

Combate ao Câncer 

13/02
Carnaval 

27/02
Dia Nacional do 
Livro Didático

Agenda
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Aniversariantes de Fevereiro

Pedágio do EPI
 Mais uma ação foi promovida 
pelo SESMT da Sulcatarinense, com a 
participação dos colaboradores Michele 
Duarte e Pedro Coelho, que fazem 
parte do Programa Jovem Aprendiz. 

 A ação ocorreu no final do mês de 
janeiro e teve a finalidade de orientar 
motoristas sobre a importância do uso 
de equipamentos de proteção individual 
ao acessar a Área Industrial da sede.

02. Lucas Amorim Corrêa - Técnico em Informática

03. Carlos Alberto R. de Oliveira - Soldador III

06. Luciano Cunha de Souza - Borracheiro

07. Darci Martins de Siqueira - Encarregado de Lubrificação V

12. Sidnei Jochem - Encarregado de Manutenção

13. Anildo Farias - Motorista Distribuidora de Asfalto I

13. Wladimir Ezequiel de Souza - Téc. Segurança do Trabalho III

14. Hiram Gunther - Engenheiro Supervisor de Obras III

17. Maria Datyelly Tavares Machado - Auxiliar de Limpeza

19. Carlos Adriano Manoel - Analista Financeiro

21. André Gomes - Vendedor Interno Jr.

21. Heleomar das C. de Carvalho - Encarregado de Laboratório I

24. Edson Bezerra dos Santos - Operador de Britador


