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Estações de Bombeamento de Águas Pluviais de Vitória

Manutenção e operação corretas evitam
maiores transtornos mesmo com chuva recorde
A qualidade do serviço que prestamos
para a Prefeitura de Vitória na operação e
manutenção das Estações de Bombeamento
de Águas Pluviais instaladas na área urbana
da ilha foi fundamental para a redução
significativa de áreas inundadas na cidade,
mesmo com os temporais ocorridos em
dezembro passado. Só para lembrar, foi
o maior volume de chuva já caído em
um mês sobre a capital desde que estes
dados começaram a ser medidos, há 88
anos, de acordo com o Instituto Nacional
de Metrologia, o Inmet. Mas era só a
tempestade amainar para tudo voltar à
normalidade em muito pouco tempo.
Fica claro que também contribuiram para
este sucesso as ações preventivas que a
administração do Município realiza ao longo
do ano, através das suas Secretarias.
Os cerca de 25 mil bueiros e 130
quilômetros de redes e galerias nas ruas e
avenidas são constantemente limpos. E o
funcionamento das Estações Elevatórias
de Águas Pluviais de Bento Ferreira,
Goiabeiras, Praia do Canto, Santa Lúcia
e Santa Luíza é monitorado 24 horas por
dia. Neste caso, nossos colaboradores
tiveram papel importantíssimo, evitando
maiores transtornos e sofrimentos para
os moradores. Só para dar uma ideia, em
menos de uma semana, as cinco Estações de
Bombeamento de Águas Pluviais instaladas
em pontos estratégicos da área urbana da
ilha lançaram ao mar mais de três milhões
de metros cúbicos de águas das chuvas.
Uma quantidade tão significativa que seria
suficiente para abastecer uma cidade com
700 mil habitantes durante um mês inteiro.

Foi o maior volume de chuvas em Vitória em 88 anos

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Doutor
Antônio Ferreira da Silva Pinto, no bairro de Santa Luzia,
tem capacidade de lançar 39 mil metros cúbicos de águas de
chuvas por segundo, no Canal de Camburi

Parabéns aniversariantes de janeiro
Felicidades para os colaboradores aniversariando neste
mês. Aproveitem este momento junto aos familiares,
parentes, colegas de trabalho, amigos e pessoas mais
próximas. Sejam felizes!
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Diálogo Diário de Segurança — DDS

Equipes de Cariacica e Vila Velha adotam novo
hábito e alcançam acidente zero em dezembro

Na nossa edição de novembro passado,
informamos que o Diálogo Diário de
Segurança, conhecido como DDS, é uma
antiga ferramenta de segurança do trabalho
muito usada nas empresas. Bem simples de
fazer, o DDS é um contato obrigatório dos
gerentes, encarregados e líderes com suas
equipes. Ele tem por objetivo despertar e
manter em todos a conscientização para
realizar as atividades do dia a dia sem correr
perigo de acidentes, colocar a saúde em
risco, prejudicar o meio ambiente ou deixar
cair o nível de qualidade.

Nestas fotos, colaboradores dos canteiros de Cariacica e
Vila Velha recebem prêmios pelo acidente zero

Ficamos felizes em informar que as equipes
atuando nos canteiros das cidades capixabas
de Cariacica e de Vila Velha adotaram esta
prática. E mais felizes ainda em anunciar
que isto contribuiu para que alcançassem a
meta de acidente zero no mês de dezembro
passado. Tanto que receberam prêmios
especiais devido a esta conquista. Torcemos
para que este hábito se amplie para todos os
setores da empresa. E que passemos todo o
ano de 2014 sem nenhum problema neste
aspecto. Difícil? Não se todos se envolverem
com vontade.
Afinal, acidentes não são simples obras do
acaso. Podem ser previstos e, neste caso,
evitados. Eles são resultado da combinação
de diversos fatores. E os mais importante são
as falhas humanas. Outra coisa decisiva: não
escolhem hora nem lugar. Pode ser em casa,
no trajeto até a empresa e, principalmente, no
trabalho. Afinal, as atividades profissionais
tomam mais de um terço do nosso dia. Para
evitá-los só há um remédio: prevenção.
Aliás, é como diz aquele ditado antigo,
conhecido por todos: prevenir é melhor que
remediar.

