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Em 2015, foram realizadas nas unidades da ECB ações voltadas à conscientização ambiental, saúde dos 

colaboradores e envolvimento social com as comunidades vizinhas onde a empresa tem atividades. A 

ECB acredita que tem um papel decisivo no processo de construção de uma sociedade baseada nos 

princípios de responsabilidade e de desenvolvimento humano. A empresa apoia e incentiva ações 

socioambientais. 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A ECB acredita que ações comunitárias empresariais estimulam os nossos colaboradores e a própria 

comunidade onde estamos inseridos a acreditar num mundo melhor, com mais oportunidades e maiores 

conquistas. 

Baseado neste pensamento apresentamos as ações sociais realizadas em 2015: 

 

 Disponibilização de veículo para entrega de doações para os desabrigados do 

desastre de Mariana.  

O colaborador da ECB Gustavo Oliveira – Auxiliar de Engenharia coordenou a entrega de doações, sendo 

utilizado veículo disponibilizado pela ECB. A logística organizada por Gustavo proporcionou um pouco 

mais de conforto e esperança para os moradores de Bento Rodrigues, um dos municípios de Mariana – 

MG atingidos pela onda de lama e dejetos. 

 

 

Foto: Colaborador Gustavo Oliveira – Auxiliar de Engenharia do escritório sede organizou logística de doações a 

vítimas da tragédia de Mariana – MG com ajuda de veículo disponibilizado pela ECB. 
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 Doação de uma cadeira de rodas a Julia Stefany, filha do colaborador Deivid 

Alexandre Ribeiro – Operador de Escavadeira da 204 – Consórcio ECB / Mota-Engil / 

Concresolo – Caeté / Minas Gerais  

Julia Stefany de 8 anos é portadora de paralisia cerebral. Em carta de agradecimento enviada à obra 

204, Deivid enfatizou que a cadeira de rodas foi de grande importância, pois a mesma faz parte do 

tratamento da filha e veio na obra certa! 

 

 

Foto: Julia Stefany de 8 anos e seu pai Deivid Alexandre – operador de escavadeira obra 204 – Consórcio 

ECB / Mota-Engil / Concresolo – Caeté / Minas Gerais. 

 

 Doação de materiais pétreos a prefeitura de Nova União – MG, município abrangido 

pela obra 204 – Consórcio ECB / Mota-Engil / Concresolo – Caeté / Minas Gerais. 

No total foram doados à prefeitura do município de Nova União100 toneladas de bica corrida e 100 

toneladas de pedras para calçamento produzidas no britador da obra que foram destinados a 

recuperação de vias urbanas e rurais do município. 

 

 Entrega de presentes e cestas de Natal a Comunidade Serra da Mantiqueira, 

comunidade próxima à obra 217 – TIPLAM Santos – SP. 

Ao todo 35 crianças receberam os brinquedos e 30 famílias foram contempladas com cestas básicas.  
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Seguindo o gerente de contratos Pedro Gavinhos o que motivou a ação foi poder contribuir para alegrar 

o Natal de famílias e crianças. Foi uma festa de muita alegria e satisfação para todos da comunidade. 

Ao todo foram investidos R$ 3700,00 nas doações. 

 

 

Foto: Pedro Gavinhos – Gerente de Contrato – Obra 217 TIPLAM fazendo a entrega dos presentes 

às crianças 

 

  

Fotos: Cestas e presentes de Natal doados pela obra 217 à comunidade Serra da Mantiqueira – Santos / São Paulo 

 

 Entrega de Entrega de Brinquedos nas comunidades Água Branca e Água Preta, 

Cariongo II, Bubasa – comunidades de Vitória do Mearim – Maranhão. 

Ao todo foram distribuídos 640 brinquedos, que foram comprados com donativos doados pelos 

próprios colaboradores da obra 221 Duplicação Linha Carajás - Lote A2 em Vitória do Mearim / MA. 
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Além dos brinquedos, as crianças puderam se deliciar com os lanches preparados pelos 

colaboradores da obra 221. 

 

 

 

Foto: Entrega de Brinquedos nas comunidades Água 

Branca e Água Preta. 

 Foto: Entrega de Brinquedos na comunidade de Cariongo II. 

 

 

AÇÕES AMBIENTAS 

Reduzir, reutilizar e reciclar são ações práticas que visam estabelecer uma relação mais harmônica entre 

consumidor e Meio Ambiente. Adotando estas práticas, é possível diminuir o custo de vida (reduzir 

gastos, economizar), além de favorecer o desenvolvimento sustentável (desenvolvimento econômico 

com respeito e proteção ao meio ambiente). 

 

 Reutilização de efluentes 

Em 2015 foram reutilizados 26,4 m3/dia de efluente tratado resultante dos processos de bate lastro das 

usinas de concreto e dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários, sendo o mesmo reaproveitado 

para umidificação de acessos para controle de poeira, eliminado a utilização de água para este fim. 

 

  

Fotos: Reutilização de efluente gerado no bate lastro (lavagem de caminhão betoneira) para controle de poeira em vias. 
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 Reutilização e reciclagem dos resíduos: 

A opção pelo tratamento dos resíduos da construção civil acarreta benefícios não só de ordem 

econômica, mais também social e ambiental. A substituição dos materiais convencionais por entulho, 

por exemplo, resulta em economia na aquisição de matéria-prima. Com a reciclagem, há ainda a 

minimização da poluição causada pelos resíduos, que podem causar enchentes e o assoreamento de 

rios e córregos. É importante destacar que o descarte incorreto também traz sérias consequências para 

o ambiente urbano, sendo ambientes que propiciam doenças como dengue e febre amarela e chamariz 

de roedores e insetos. 

 

Pensando nisto, a ECB tem como objetivo aumentar a reciclagem e reuso dos resíduos nas obras. 

Nossa meta este ano é reaproveitar/reciclar no mínimo 80% dos resíduos passíveis de reciclagem.  

 

Nossas ações e resultados em 2015: 

 Reciclagem/reuso de 71,74% dos resíduos gerados em obras passíveis de reciclagem/reuso  

 

Incentivamos mais do que a minimização do descarte de resíduos através da reciclagem e reutilização, 

ações de melhorias são implantadas nos sistemas de produção visando reduzir o desperdício. 

 

 

 

Fotos: Reutilização de verso de impressões para visualização internas e papel reutilizado (cortados) e disposto nas mesas 

administrativas para anotações internas. 
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Fotos: As madeiras provenientes de obra passam por uma triagem e as recicláveis serão reutilizados para bancos de 

madeiras, suporte para garrafão de água, corrimão ou passarelas. 
 

 

 

 

Foto: Reutilização de trilhos para delimitação de vagas para 

estacionamento.   

 Foto: Reutilização de copos descartáveis para 

confecção de cocadas em concreto para utilização 

em obra.    
 

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL  

Semana do Meio Ambiente 

Na primeira semana do mês de junho realizamos em todas as obras da ECB a semana do meio ambiente. 

Nesta semana foram realizadas pequenas palestras sobre o tema meio ambiente, enfatizando quais são 

os controles operacionais aplicados às atividades de modo a prevenir a ocorrência de um impacto 

ambiental. 

 

A Obra 217 TIPLAM em Santos / São Paulo promoveu um concurso de fotografia com o tema “Bom 

Exemplo Ambiental”. O intuito do concurso foi que nossos colaboradores demonstrassem na prática 

como contribuem com o meio ambiente. 
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Fotos: Celso Leão – Auxiliar de laboratório, foi a vencedor do concurso de fotografia. Sua fotografia mostra como faz em sua 

casa a separação do óleo usado de cozinha, evitando que o mesmo seja descartado na pia, contaminando nossos cursos 

d’água. O prêmio foi uma TV 32 Polegadas. 

 

A obra também premiou o segundo e terceiros colocados. O segundo lugar ficou com Rodnaldo Silva, 

Marteleteiro, ganhador de um micro-ondas, e o terceiro lugar com Jeferson Luiz de Araújo, Ajudante, 

ganhador de uma bicicleta. 

 

 

Fotos: Ganhadores do Concurso de fotografias Celso Leão – Auxiliar de laboratório, 

Jeferson Luiz de Araújo – Ajudante e Rodnaldo Silva – Marteleteiro. 
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Foto: Rodnaldo Silva, Marteleteiro, segundo 

colocado no concurso. A fotografia mostra 

Ronaldo e sua família realizando a coleta 

seletiva e plantando uma árvore em sua 

casa.  

 Foto: Jeferson Luiz de Araújo, Ajudante,  foi com 

o terceiro lugar. Fotografou sua responsabilidade 

no trabalho em manter a utilização de contenção 

para os equipamentos abastecidos com 

combustível. 
 

A obra 221 - Duplicação Linha Carajás - Lote A2 em Santa Inês – MA além das palestras sobre o tema 

meio ambiente, distribuiu mudas de árvores frutíferas aos colaboradores.  

 

 

Foto: Distribuição de árvores frutíferas aos colaboradores da obra 221 - Duplicação Linha Carajás 

- Lote A2 em Vitória do Mearim / MA. 
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CAMPANHAS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO COLABORADOR 

 Campanha contra a gripe. 

A prevenção da contaminação pelo vírus influenza contribui para que ocorram menos faltas ao 

trabalho ou queda de produtividade, devido ao mal estar e desconforto causado pelos sintomas da 

gripe. Pensando nisto nas obras e sede foram realizadas campanhas para vacinação dos 

colaboradores.  

  

Foto: Vacinação contra a gripe na obra 221 - Duplicação 

Linha Carajás - Lote A2 – Vitória do Mearin – MA. 

Foto: Na obra 222 - Duplicação Linha Carajás - Lote 

A3/A4, além da vacina contra a gripe foram 

disponibilizadas as demais vacinas do cartão de 

vacinação. 

 

 Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. 

Profissionais da área de Saúde da ECB destacaram a importância da prevenção contra o câncer de 

mama e de próstata. Foram realizadas palestras, distribuídos panfletos informativos e distribuídos 

brindes para reforçar a importância da realização dos exames para detectar o câncer na sua fase 

inicial, quando a possibilidade de cura é grade. 

  

Foto: Campanha Outubro Rosa na obra 221 - Duplicação 

Linha Carajás - Lote A2 – Vitória do Mearin – MA. 

Foto: Campanha Outubro Rosa na obra 222 - 

Duplicação Linha Carajás - Lotes A3/A4 – Santa Inês 

– MA. 
 


