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A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 

NAS  RODOVIAS 

 

A manutenção das rodovias representa um dos 

principais desafios para o desenvolvimento 

econômico no país. O escoamento das cargas 

depende 60% do transporte  rodoviário que 

tem seu desempenho afetado pela falta de 

infra- estrutura.  

 

O sistema de redes tem se destacado em 

estudos científicos e nas discussões 

empresarias pela dependência que o sistema 

produtivo tem das operações logísticas e pelos 

altos custos de investimentos que um projeto 

logístico demanda. 

A configuração de uma rede contribui para a 

tomada de decisão quanto á localização de 

instalações, otimização de transportes e 

melhora no nível de serviço à medida que 

possibilita a visualização de fábricas, 

depósitos, rotas, fornecedores e clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEGENDA DA IMAGEM: Máquina Bob Cat/ Mini 
fresa 

 

LEGENDA DA IMAGEM: Trabalhadores em trecho da rodovia BR 364/ 365 conceção ECOVIAS DO 
CERRADO.  

JUNTOS NESTA ESTRADA 

EM 2020 

O ano de 2020 marcou o início de uma nova 

realidade para quem trafega pela BR- 364/ 365, 

em Goiás e Minas Gerais. Desde 20 de Janeiro, 

quando assumiu a administração de 437 km da 

rodovia que interliga Jataí- GO a Uberlândia- 

MG, a concessionária ECOVIAS DO 

CERRADO vem trabalhando com total 

dedicação para transformar e garantir melhores 

condições de tráfego aos usuários.  

Estamos felizes em participar deste processo 

desde Fevereiro de 2020, atuando nas cidades ao 

longo do trecho proporcionando geração de 

emprego, economia e ajudando na conservação 

da rodovia.  

Atualmente contamos com dois engenheiros 

qualificados, além de operadores treinados, 

auxiliares, técnico em segurança do trabalho e o 

administrativo instalado em Uberlândia.  

 

Nosso quadro de funcionários hoje conta com 

um total  de 58 funcionários, totalmente 

habilitados para desenvolver seu trabalho com 

excelência e qualidade.  

Este artigo tem objetivo mostrar a cada edição, 

nossos colegas de cada estado, seus feitos, suas 

conquistas e o que fazem. 

 

Nesta edição iremos apresentar a obra Ecovias do 

Cerrado, onde a COPAVI atua, ao longo das BRs 

364/365 no trecho que compreende os estados de 

Mg e Go. 

 

 

NESTA EDIÇÃO  

OBRAS EXECUTADAS 
 

SAÚDE E 

SEGURANÇA 

PAPO DE 

ENGENHARIA 
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OBRAS EXECUTADAS 
  ECOVIAS DO CERRADO 
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PAPO DE ENGENHARIA  

 

       PEDRO HENRIQUE- SUPERVISOR DE OBRAS/ ECO 135 MG  

Findadas as obras, devido à crise econômica que se 

instalava no país, tive grandes dificuldades para 

conseguir trabalho, porém, após muito esforço e 

procura, consegui me recolocar no mercado de 

trabalho em uma concreteira local, onde 

inicialmente ocupei o cargo de Operador de Central 

de Concreto, e após um longo período, dedicação e 

conclusão do Curso de Engenharia Civil, fui 

promovido a Engenheiro Civil. Durante o período 

que permaneci na concreteira, tive contato com 

grandes obras, como a implantação das praças de 

pedágio da ECO 135, e assim me surgiu o interesse 

pelas atividades movimentadas pela Concessão da 

Rodovia. 

Durante minha trajetória profissional fiz grandes 

amigos, e através da indicação de um deles, tive a 

oportunidade de participar do processo seletivo 

para o cargo de Supervisor de Obras da empresa 

COPAVI, consegui a vaga, e aqui já se completa 

um ano de serviços prestados, onde vivi grandes 

experiências como a conclusão do serviço de 

Aceiro, executado pelas Equipes de Conserva do 

contrato com a ECO 135 e a rápida passagem pelo 

contrato com a ECO 101. Com o apoio da empresa 

COPAVI iniciei recentemente o curso de Pós-

Graduação em Engenharia de Pavimentação 

Asfáltica, com o intuito de aperfeiçoar os 

conhecimentos adquiridos sobre o tema e agregá-

los a execução dos serviços realizados por nossas 

equipes. 

Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou mineirinho 

lá de Curvelo sô!  

Ocupo o cargo de Supervisor de Obras, na Empresa 

COPAVI e estou locado no Contrato de 

Conservação e Reparos firmado com a ECO 135, 

venho falar um pouco sobre a minha trajetória 

profissional... 

Iniciei minha vida profissional em um programa do 

governo, o famoso “Minha Casa Minha Vida”, o 

programa financiava a construção de edifícios 

populares, e com a ajuda do meu pai que trabalhava 

na empresa contratada para executar as obras, 

ingressei como Servente de Pedreiro, devido ao 

meu empenho e escolaridade, em pouco tempo fui 

promovido a Apontador, e permaneci no cargo até 

a conclusão das obras. Ainda trabalhando como 

Apontador, consegui ingressar no curso de 

Engenharia Civil, e assim conciliei estudos e 

trabalho durante toda minha trajetória acadêmica.  

Assim que finalizaram as obras do programa 

“Minha Casa Minha Vida”, o governo deu início ao 

programa “Caminhos de Minas”, o mesmo visava a 

implantação e melhoramento da Rodovia LMG-

754 e Avenida Brasil, que ligavam as cidades de 

Curvelo e Cordisburgo. Com muita insistência e 

sem indicações, eu consegui ingressar na empresa 

responsável pela execução das obras como 

Estagiário de Engenharia Civil, e tive o meu 

primeiro contato com obras de construção pesada 

como drenagem, terraplanagem e pavimentação. 

Durante o programa “Caminhos de Minas”, passei 

pelos cargos de Aux. da Qualidade e Aux. de 

Engenharia Civil. 
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PAPO DE ENGENHARIA E ADMINSITRAÇÃO 

BRUNO TEODORO  DA SILVA   

 

Nasci em Belo Horizonte/ MG, no entanto morei até meus 17 anos no interior 

de Curvelo, onde trabalhei na lavoura para auxiliar no sustento da família. 

Com 17 anos me mudei para Belo Horizonte , comecei trabalhar e dar 

segmento em meus estudos. Recordo-me que ganhava $500,00 por mês, no 

qual $210,00 era para pagar as aulas e $150,00 para pagar o transporte que me 

levava até a aula, ou seja, “vendia o almoço para pagar a janta”.  

Com o tempo a situação ficou melhor, passei em  um concurso público, depois 

passei na faculdade de Zootecnia e em Engenharia Civil, ambas em faculdades 

federais. Optei por cursar  Engenharia , o qual me permitiu trabalhar com 

projetos estruturais, elétricos, hidráulicos e arquitetônicos, mas minha paixão 

sempre foram as obras, como meus amigos dizem: “sou do campo”.   

Em 2019 tive a oportunidade de entrar na COPAVI, trabalhar com 

infraestrutura um setor tão promissor no Brasil. Trabalhei na ECO 135 com 

pavimentação e conservação, hoje estou na ECOVIAS DO CERRADO, 

tambem atuando no ramo de conservação e pavimentação de rodovias, na qual 

tive grande crescimento pessoal e profissional onde tive a oportunidade de 

fazer grandes amizades. 

 

 

 

“Hoje quando me deparo com o pavimento degradado, me sinto honrado em 

poder fazer parte da equipe que faz a restauração desse ponto, uma vez que 

somos responsáveis pela manutenção da rodovia, não só disso, mas sim em 

cuidar para que os usuários possam sair e chegar ao seu destino com êxito e 

segurança” 

 

 

 

 

 

 

MARCIANO BERNARDO SCHEIBLER 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS 

 

A pavimentação flexível (asfáltica) é uma estrutura construída por 

sucessivas camadas após a terraplanagem destinada a: resistir e 

distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego. 

Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança, 

resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando a superfície 

mais durável. Os revestimentos em geral, são submetidos a esforços de 

compreensão e de tração devidos a flexão, deixando as demais camadas 

submetidas principalmente à compressão. 

Todo pavimento deve ser dimensionado ao tráfego previsto para o 

período de projeto em que são projetadas para resistirem a numerosas 

solicitações de cargas sem que ocorram danos estruturais ou funcionais 

fora do aceitável e previsto, mesmo estando sujeito a condições 

climáticas desfavoráveis (BENEDETI et al, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BRUNO TEODORO DA SILVA- SUPERVISOR DE OBRA/ 

ECO CERRADO MG 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu nome é Marciano Bernardo Scheibler. Sou natural da cidade de Santa Cruz do Sul/ RS e exerço a função de Supervisor Administrativo na 

Copavi ECOCERRADO com sede em Uberlândia/ MG.  

Trabalhei mais de vinte anos em uma empresa de calçados, onde supervisionava o produto desde sua entrada até a saída final.  

A Copavi me deu uma oportunidade de trabalho que aceitei com muita alegria e com vontade de respirara novos ares. Estou morando em 

Uberlândia desde o dia 15 de Janeiro de 2020, onde cuido do setor financeiro, RH e diga-se de passagem que amo o que faço. 

No começo não foi nada fácil, mas com muito empenho, trabalho, dedicação e não podendo esquecer os auxílios das minhas colegas Cristina e 

Silvia, estamos bem. 

Cada dia aprendo alguma coisa nova  e busco me superar a cada instante. Todo o 

trabalho que é feito com dedicação tem o seu reconhecimento e conquistas, porém não é 

fácil ficar longe de casa, mas isso torna-se consolador quando temos o apoio dos nossos 

colegas. 

Obrigado família Copavi! 

 

MARCIANO BERNARDO SCHEIBLER- SUPERVISOR 

ADMINISTRATIVO OBRA ECOCERRADO/ MG 
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Me chamo Silvia sou 

responsável pelo RH do Grupo 

Copavi. Nesses 3 anos de 

empresa, posos dizer que o 

respeito e integridade são 

codinomes perfeitos que 

representam a Copavi para 

mim. Me sinto honrada em 

fazer parte dessa família, 

principalmente em saber que 

no ramo de atividade da 

empesa, nós mulheres somos a 

minoria, mas que mesmo 

assim somos respeitadas. Por 

isso todas as mulheres que nos 

representam merecem elogios 

por desempenharem muito 

bem seu papel. 
SILVIA P. ROCKENBACH-  

ECOSUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo de força e determinação, emotiva, simpática e repleta de sonhos. Tem como dom a superação. Transforma pedras em flores, ódio em amor, 

reescreve histórias e concede a vida. 

 

  

DE MARÇO 

DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER 

E com vocês, aquelas se dedicam a cada dia  fazendo o seu melhor pela COPAVI.  

"Nesse pouco mais de dois meses 

trabalhando na Copavi, posso 

dizer que me sinto muito feliz. A 

empresa me proporcionou um 

ótimo ambiente de trabalho e com 

a colaboração de uma excelente 

equipe, a sensação é sempre de 

dever cumprido ao final de cada 

dia. Por isso sou muito grata a 

Copavi por me permitir fazer parte 

deste time!" 

 

LISANDRA PADILHA - ECO 

SUL 

Tatiane e Thalita fazem parte do escritorio 

da empresa Copavi de Curvelo MG que 

atuam na ECO 135.Thalita é  responsável 

pelo financeiro da empresa e Tatiane pelo 

setor de recursos humanos.  Fazer parte 

desse time nos trás uma imensa gratidão. 

Somos desafiados a cada dia  sermos 

melhores, vencer obstáculos, buscar sonhos 

e ter coragem  para enfrentar qualquer 

desafio. Acreditamos muito na cultura da 

empresa , temos admiração e orgulho das 

pessoas que trabalha conosco. 

Compartilhamos o sentimento que juntos 

iremos mais longe, isso é o que alimenta 

nossa paixão pela empresa COPAVI 

THALITA E TATIANE- ECO 135 

Ao longo desses anos , vi a 

Copavi se transformar , crescer e 

hoje me sinto orgulhosa por 

trabalhar em uma empresa que 

tem parte importante na minha 

vida. Me dediquei com todo 

melhor, aprendendo com os erros 

e sempre apoiada em meus 

princípios de honestidade e 

respeito. Sinto-me feliz, 

realizada e agradeço 

imensamente toda a confiança a 

mim repassada. Orgulho-me de 

trabalhar em uma empresa que 

sede lugar para o trabalho 

feminino, somos fortes e 

batalhadoras, nossa luta é diária. 

Parabéns a todas as mulheres! 
CRISTINA SILVA- ECO SUL 

 

Trabalhar na Copavi tem 

sido um grande aprendizado 

profissional, onde todos os 

dias surgem novos desafios. 

A empresa está em nítido 

crescimento e a cada dia nós 

mulheres estamos ganhando 

espaço e conquistando nosso 

lugar. Estamos sendo 

constantemente desafiadas a 

buscar nosso melhor. Como 

mulher, posso falar com 

covicção que somos tratadas 

com respeito e estimuladas a 

crescer na empresa. Nós 

mulheres contribuimos com 

nosso jeito de ser.  
SHANY CALEGARI- 

ECOSUL 

A Copavi vem crescendo a cada dia e 

oferecendo oportunidades para nós 

mulheres atuarmos no ramo da 

pavimentação e conservação de 

rodovias, sendo na parte administrativa 

ou no campo. Me sinto orgulhosa em 

fazer parte dessa equipe de mulheres 

empoderadas que vão a luta todos os 

dias. 

Parabéns para nós mulheres! 
KAUANA GEHRKE- ECOSUL 

NÚBIA- ECO CERRADO 

LISANDRA PADILHA 

THALITA E TATIANE 

CRISTINA, SILVIA, SHANY E KAUANA 
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CONVERSA COM O RH 

Discriminação no ambiente de trabalho, será que ela ainda existe? 

COMO LIDAR COM A DISCRIMINAÇÃO 

Um ambiente harmonioso é fundamental para o sucesso de qualquer 

negócio.Em todas as empresas existem  pessoas de DIVERSAS origens 

sociais, raciais e culturais que,muitas vezes,não tem muito em comum 

além do fato de trabalharem na mesma empresa juntas. A intolerância a 

essas diferenças pode gerar situações de conflito nas equipes, 

discriminação e o próprio preconceito. 

A discriminação no mundo corporativo acontece quando há distinção no 

tratamento ou nas oportunidades dadas a um colaborador  por motivos  não 

relacionados ao desempenho profissional, são o que chamamos de as            

“PANELINHAS”. 

Parece incrível que em pleno ano de 2021, ainda precisemos falar sobre 

preconceitos, principamente no ambiente profissional. Mas a verdade é 

que ele ainda continua vivo em muitas pessoas e, infelizmente, fazendo 

mal a muita gente.Embora venha embalado em um pacote, por meio de 

brincadeiras, piadinhas sem graça e situações duvidosas, contrangimentos, 

são situações em que ainda nos deparamos em alguns ambientes 

coorporativos. 

 

MAS AFINAL, VOCÊ SABE O QUE EXATAMENTE É O 

PRECONCEITO? 

 

São opiniões prévias  que temos sobre uma pessoa, sem ao menos 

conhecer, é a maneira de pré julgar alguém, cuja aparência, classe 

social,religião, sexo ou gênero, onde baseamos nossa opinião em plena 

ignorância, dito de modo simples, quando uma pessoa é preconceituosa 

pelo seu modo de falar e pelas suas ações e gestos. 

A boa notícia é que esta realidade está mudando. Empresas com sua visão 

sistêmica no mundo moderno, já perceberam e entenderam a vantagem 

competitiva que a diversidade em suas empresas trazem, seja ela, raça, 

cultura, religião, gênero ou opção sexual.Muitas corporações, algumas 

delas multinacionais, já adotaram em sua extrtutura organizacional 

eventos regulares, treinamentos e interações para agregarem maior valor á 

sua cultura e elegem líderes com inteligência emocional e empatia para 

atuarem no ambiente interno , promovendo o respeito as diferenças. 

Mesmo que você não seja um líder, ajude a reduzir  o preconceito no seu 

local de trabalho, participando de ações de colaboração que tenham por 

objetivo esclarecer as pessoas sobre o que é o preconceito e como esse tipo 

de atitude prejudica o clima organizacional em uma empresa. 

A pandemia do coronavírus é avassaladora, não temos dúvida, mas existe 

um lado positivo em tudo isso, “A EMPATIA” que foi despertada em 

muitas pessoas. Transfira esse sentimento para o seu ambiente 

profissional, se coloque no lugar do outro, pense em quanto é desagradável 

ser vítima de piadas, brincadeiras sem sentido e até agressões verbais.  

Seja um multiplicador de diversidades. 
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22 DE 

MARÇO 

 

 

 

No dia 22 de Março é comemorado o dia mundial da água, o tema 

escolhido para o ano de 2021 foi “Valorizar a água”, onde seu 

objetivo é promover a conscientização sobre a relevância da água 

para nossa sobrevivência e de outros seres vivos. A data é um 

momento para lembrarmos da importância do uso sustentável 

desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos 

ambientes aquáticos, evitando a poluição e a contaminação. 

 

POR QUÊ VALORIZAR A ÁGUA? 

Como todos nós sabemos, sem água não existiria vida, sendo ela 

essencial para o funcionamento adequado do corpo dos seres 

vivos. No que diz a respeito dos seres humanos, a água participa 

de uma série de processos importantes, tais como: a regulação da 

temperatura corpórea e a eliminação de substâncias tóxicas por 

meio da urina. Além disso, a água atua como solvente (dissolvendo 

várias substância). É importante para: preparar alimentos, fazer a 

higienização da casa e do próprio corpo, irrigação de plantas e nas 

atividades industriais.  

Diante da grande importância da água para nossas atividades 

diárias e o funcionamento do nosso corpo, é fundamental que 

cuidemos desse recurso hídrico. Para isso é fundamental 

comprometermo-nos a economizá-la nas nossas atividades diárias 

e que façamos a nossa parte para evitarmos a contaminação dos 

ambientes aquáticos. 

 

 

 

Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. 

97,5% da água do nosso planeta é salgada e não pode ser usada 

para consumo humano. 

Uma pessoa, necessita de, pelo menos, 40 litros de água 

diariamente para fazer suas atividades, como bebê-la, tomar 

banho e cozinhar. 

4,5 bilhões de pessoas não tem acesso a água potável em casa. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 

Importante destacar que o ser humano é formado em grande parte 

por água (cerca de 70% do nosso corpo). Para além disso, a 

superfície terrestre é formada aproximadamente de 70% de água. 

Grande parte dela é água salgada dos mares e oceanos (cerca de 

97%), restando cerca de 3% de água doce (dos rios), onde apenas 

0,01% é considerada apropriada para consumo. Se observarmos 

do espaço fica complicado entender porque o planeta Terra possui 

essa denominação. Isso porque as porções de água são imensas, o 

que nos leva a ver um planeta azul, ou seja um "planeta água". A 

água, portanto, faz parte do nosso dia-a-dia, sendo elemento 

essencial para todos os seres vivos do planeta pois colabora com a 

manutenção da biodiversidade. De acordo com a ONU, a cada 20 

anos o consumo mundial de água duplica. Isso pode gerar uma 

enorme crise de abastecimento que atingirá cerca de 2,8 bilhões de 

pessoas a partir de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

“ ÁGUA É O VEÍCULO DA NATUREZA” 
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                                              HTTPS://COPAVIRS.COM.BR/ 

 
 

Venha conhecer nosso site 
No segundo semestre de 

2020, criamos o nosso site. 

Nele você poderá conhecer 

um pouco mais sobre nossa 

história, nossa missão, 

visão e valores. 

Todos vocês fazem parte 

desta história, vocês 

poderão acompanhar o 

andamento das obras, os 

novos contratos, as 

campanhas sociais , todos 

os serviços que prestamos e 

as ultimas notícias sobre a 

empresa. 

Nesses 10 anos de empresa, sempre procuramos evoluir, nos sentimos honrados pelas conquistas  e  apoio 

de todos os nossos colaboradores. 

Queremos sempre continuar a trazer benefícios aos nossos colaboradores e a sociedade em geral e  prezar 

pelo bem estar de todos os usuários que trafegam por onde atuamos. 

 

 

                                                                                                                                   #somostodoscopavi 

Rua Esplanada,nº33 -Bairro 

Jardim Paraíso  

Rua José Alves Garcia,nº 144 – 

Bairro Brasil  

Rua Felipe dos Santos, nº 61 -Bairro 

Parque Res.Laranjeiras  

RST 130 KM 72,nº 4200 – Linha Dom Pedro II 
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ABRIL LARANJA 

O que é Abril Laranja? 

 

O abril Laranja foi instituído 

pela ASPCA, sigla em inglês 

que significa Sociedade 

Americana para a Prevenção 

da Crueldade contra os 

animais, em 2006, para alertar 

as pessoas sobre os maus-

tratos. Após o lançamento, 

diversas outras cidades no 

mundo aderiram à campanha 

e utilizam o mês para ações 

de conscientização. As 

práticas que se enquadram na 

categoria de maus-tratos são 

abandonar, ferir, manter preso 

permanentemente em 

correntes, em locais pequenos 

e sem higiene, não abrigar do 

sol, da chuva e do frio, não 

dar comida e água 

diariamente, entre outras. 

Vale lembrar que os maus-

tratos  

aos animais configuram crime 

previsto pela lei ambiental 

desde 1998.  

Sempre nos sensibilizamos ao ver 

quase que diariamente animais sendo 

vítimas de maus-tratos e abandono, a 

empresa COPAVI 

PAVIMENTAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 

LTDA, passa a promover ações em 

defesa dos animais. O intuito é 

conscientizar as pessoas sobre a 

importância da proteção, controle de 

natalidade e zoonoses em animais.  

Praticar maus-tratos contra os 

animais é crime previsto no artigo 3º 

do Decreto Federal 24.645/34 e no 

artigo 32º da lei de crimes 

ambientais 9.605/98. Quem maltrata 

ou abandona um animal, pode ser 

condenado a multa e detenção, de 

três meses a um ano. Quem 

presenciar cenas de maus-tratos ou 

abandono pode denunciar na 

delegacia mais próxima. 
 

As Denuncias podem ser feitas pelos 

telefones: 

181 DE QUALQUER LUGAR DO 

BRASIL 
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NOSSOS MELHORES AMIGOS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSSOS MELHORES AMIGOS! 

Shany e Meg /RS 
Rudinei e 

Fiona/ RS 

Washington e Zeisa/ ES 

Wenderson 

e Spaik/ ES 
Lisandra e 

Morena/ RS 

Marcelo e Asafre, Dudu, Theo, Tonico, José e 

Zaquel/ MG 

 

Kauana e 

Sula/ RS 

Zucky e  Kira os mascotes da COPAVI/ RS 

 

Wallace e 

Bili/ ES 
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 KAUANA GEHRLE 

  

Bruno Teodoro 

e Afrodite/ MG 

Daniel Bilhalva 

e Meg/ RS 

Juarez e Banzé/ RS 

Adriano Gomes e 

Paquita/ ES 

Fernando e 

Fred/ ES 

João e 

Bili/ ES 

Romário e 

Bolinha/ ES 

Maicon Coralles e Simba, Preta e 

Mel/ RS 

Maria Cristina e Vicky/ RS 

NOSSOS MELHORES AMIGOS! 

Silvia e Nina/ RS 
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“Humano, vejo 

que está 

chorando 

porque chegou 

meu momento 

de partir. Não 

chore, por favor, quero te explicar 

algumas coisas. Você está triste 

porque eu fui embora, e eu estou 

feliz porque te conheci. Quantos, 

como eu, morrem diariamente sem 

ter conhecido alguém especial? Os 

animais às vezes passam tanto 

tempo sozinhos a nossa própria 

sorte. Só conhecemos o frio, a sede, 

o perigo, a fome. Temos que nos 

preocupar em como conseguiremos 

algo para comer e aonde 

passaremos a noite protegidos. 

Vemos muitos rostos todos os dias, 

que passam sem nos olhar, e as 

vezes é melhor que nem nos vejam, 

antes de se darem conta que 

estamos aqui e nos maltratem. Às 

vezes temos a enorme sorte que 

entre tantas pessoas passa um anjo 

e nos recolhe. Às vezes, os anjos 

vêm e são organizados em grupos, 

às vezes há outros anjos longe e 

enviam muita ajuda para nós. E isso 

muda tudo. Se necessário nos 

levam a outro tipo de anjo, que 

sabe muito, e nos dão remédios 

para nos curar. Escolhem uma 

palavra que pronunciam cada vez 

que nos veem. Um NOME. Eu acho 

que o que você diz, é que somos 

‘especiais’, deixamos de ser 

anônimos, para ser um de muitos, e 

um de vocês. E conhecemos o que 

é um lar! Você tem ideia de como 

isso é importante para nós? Nós já 

não temos que ter medo, não temos 

mais fome, ou frio, ou dor, ou 

perigo. Se você pudesse calcular o 

quão feliz que nos faz. Para nós 

qualquer casa é um palácio! Nós já 

não nos preocupamos se vai chover, 

se vai passar um carro muito rápido 

ou se alguém vai nos ferir. E, 

principalmente, não estamos 

sozinhos, porque nenhum animal 

gosta de solidão, o que mais se 

pode pedir? Eu sei que te entristece 

a minha partida, mas eu tinha que 

ir agora. Quero te pedir que não se 

culpe por nada; te ouvi soluçar que 

deveria ter feito algo mais por mim. 

Não diga isso, fez muito por mim! 

Sem você não teria conhecido nada 

da beleza que carrego comigo hoje. 

Você deve saber que nós, animais, 

vivemos o presente intensamente e 

somos muito sábios: desfrutamos 

de cada pequena coisa de cada dia, 

e esquecemos o passado ruim 

rapidamente. Nossas vidas 

começam quando conhecemos o 

amor, o mesmo amor que você me 

deu, meu anjo sem asas e com duas 

pernas. Saiba que mesmo se você 

encontrar um animal que está 

gravemente ferido, e que só lhe 

resta apenas um pouquinho de 

tempo neste mundo, você prestará 

um enorme serviço ao acompanhá-

lo em sua transição final. Como te 

disse antes, nenhum de nós 

gostamos de estar só, menos ainda 

quando percebemos que é hora de 

partir. Talvez para você não seja tão 

importante que esteja ao nosso lado 

nos acariciando e segurando a 

nossa pata, mas isso nos ajuda a ir 

em paz. Não chore mais, por favor. 

Eu vou feliz. Tenho na lembrança o 

nome que você me deu, o calor da 

sua casa, que neste tempo se 

tornou minha. Eu levo o som de sua 

voz falando para mim, mesmo não 

entendendo sempre o que me dizia 

Eu carrego em meu coração cada 

carícia que você me deu. Tudo o que 

você fez foi muito valioso para mim 

e eu agradeço infinitamente. Não 

sei como dizer a você, porque eu 

não falo sua língua, mas certamente 

pode ver em meus olhos a minha 

gratidão. Eu só vou pedir dois 

favores. Lave o rosto e comece a 

sorrir. Lembre-se que bom que 

vivemos juntos estes momentos, 

lembre-se das palhaçadas que fazia 

para te alegrar. Reviva como eu 

todo o bem que compartilhamos 

neste tempo. E não diga que não 

adotará outro animal porque você 

tem sofrido muito com a minha 

partida. Sem você eu não viveria as 

belezas que vivi. Por favor, não faça 

isso! Há muitos como eu esperando 

por alguém como você. Dê-lhes o 

que você me deu, por favor, eles 

precisam assim como eu precisei de 

ti. Não guarde o amor que tens para 

dar, por medo de sofrer. Siga o meu 

conselho, valorize o bem que 

compartilha com cada um de nós, 

reconhecendo que você é um anjo 

para nós os animais, e que sem 

pessoas como você a nossa vida 

seria mais difícil do que às vezes é. 

Siga a sua nobre tarefa, agora cabe 

a mim ser o seu anjo. Eu 

acompanharei você no seu caminho 

e te ajudarei a ajudar os outros 

como eu. Eu falarei com outros 

animais que estão aqui comigo, vou 

lhes contar tudo o que você tem 

feito por mim e eu vou apontar e 

dizer com orgulho: ‘Essa é a minha 

família’. Hoje à noite, quando você 

olhar para o céu e ver uma estrela 

piscando quero que você saiba que 

sou eu piscando um olho, avisando 

a você que cheguei bem e dizendo-

lhe ‘obrigado pelo amor que você 

me deu’. Eu me despeço agora não 

dizendo ‘adeus’, mas ‘até logo’. Há 

um céu especial para pessoas como 

você, o céu para onde nós vamos e 

a vida nos recompensa tornando a 

nos encontrar lá. 

Eu estarei te 

esperando!”  

 

 

CARTA DE UM CACHORRO AO SEU DONO 
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UM POUCO DE CONHECIMENTO 

DIA DO TRABALHO 

POR QUE O DIA 1° DE MAIO FOI ESCOLHIDO PARA A 

COMEMORAÇÃO? 

O Dia do Trabalho é celebrado em vários países em 1° de maio. Essa data 

está relacionada com eventos ocorridos na cidade de Chicago em 1886.  

Desde o fim o século XIX, nos Estados Unidos da América, no Brasil e 

em vários outros países ocidentais, o dia 1° de maio é tido como o Dia do 

Trabalho ou Dia do Trabalhador. Tal data foi escolhida em razão de 

manisfestações e conflitos violentos que se desencadeou a partir de uma 

greve geral. Essa greve paralisou os parques industriais da cidade de 

Chicago (EUA), no dia 1° de maio de 1886.  

 

 

GREVE GERAL EM CHICAGO E O DIA DO TRABALHO 

 

A principal forma de ação das organizações de trabalhadores com vista à 

exigência de direitos era a greve, que tornou-se um instrumento de pressão 

frequentemente usado. Entretanto, as greves também se juntavam a outras 

práticas, como a ação direta, que consistia em manifestações violentas. A 

greve geral de 1° de maio de 1886, em Chicago, resultou em forte 

repressão policial que estimulou ainda mais as manifestações. 

 

 

E NO BRASIL... 

 

No caso específico do Brasil, a menção ao dia 1° de maio começou na 

década de 1890, quando a república já estava instituída e começava um 

processo acentuado do desenvolvimento da indústria braileira. Nas duas 

primeiras décadas do século XX, começaram a formar-se os movimentos 

de trabalhadores organizados, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

 

Em 1917, a cidade de São Paulo protagonizou uma das maiores greves 

gerais já registradas. A força que o movimento dos trabalhadores adquiriu 

era tamanha que, em 1924, o então presidente Arthur Bernardes acatou a 

sugestão que já ventilava em várias partes do mundo de reservar o dia 1° 

de maio como Dia do Trabalho no Brasil. Dessa forma, o dia 1° de maio 

passou a ser feriado nacional. Na época do Estado Novo varguista, a data 

era deliberadamente usada para eventos de autopromoção do governo, 

com festas para os trabalhadores e muitos discursos demagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FATOS HISTÓRICOS E IMPORTANTES: 

 

  No dia 1° de maio, de 1940 o atual presidente Getúlio Vargas              

instituiu     o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas 

de uma família (moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, etc). 

 

 

 

 

 

 

CURIOSIDADES 

 

 

 

1- Conhecido como “ Labour Day”, o dia do trabalho nos Estados 

Unidos não é comemorado em 1° de maio. A data cai sempre na 

primeira segunda-feira do mês de Setembro, e é comemorada com 

grandes desfiles, festas e piqueniques. 

 

2- A data do dia do trabalho na Austrália varia de acordo com os 

estados e territorios. Ela é celebrada nos meses de março, maio e 

outubro. Neste ano, o Dia do Trabalho foi comemorado pela 

Austrália Ocidental em 2 de março. Já os estados de Victoria e 

Tasmânia celebraram a data no dia 9 de março. O território norte 

do país vai comemorar em 4 de maio e o restante em 5 de outubro.  

 

3-  O dia 1° de maio é marcado pela luta por melhores condições de 

trabalho. E a possibilidade de tirar férias é uma das conquistas 

adquiridas com o passar dos anos. Mas você sabia que o período 

estabelecido por lei para o descanso dos funcionários não é igual 

ao redor do planeta? 

A Organização Internacional do Trabalho sugere que o trabalhador 

tenha direito a um mínimo de três semanas de descanso 

remunerado. Apesar disso, nem todos os países seguem essa linha.  

Na China e Nigéria, por exemplo, os funcionários têm direito a 

cinco dias de férias por ano. México e Japão permitem seis e oito 

dias úteis de descanso, respectivamente. 

Já aqui no Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho define 30 

dias corridos de férias para o trabalhador (contando os finais de 

semana). 
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1 ANO DE COVID 

 

 

 

 

 

Vivemos em um momento delicado no nosso planeta. Uma situação totalmente sem precedentes para o cidadão do século XXI, 

que traz consigo crises que o mundo contemporâneo ainda desconhece.  

 

O QUE APRENDEMOS COM A QUARENTENA? 

 

O distanciamento social orientado pelas autoridades não se resume a uma medida de contenção de uma pandemia de escala global.  Para muitas 

pessoas ele se apresenta também como um precioso tempo de reflexão. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, um momento como esse não 

era vivido a anos: A desaceleração. Em meio a toda correria do dia a dia em que vivemos, quando foi a última vez que você desacelerou de 

verdade? Desacelerar não significa necessariamente abandonar suas atividades, afinal a vida segue e precisamos continuar produtivos.  

Observando as notícias, as redes sociais, o comportamento das pessoas, nos faz refletir sobre uma série de coisas. Mas e então, o que aprendemos 

com a quarentena? 

 

1- LEMBRAMOS QUE AINDA SOMOS HUMANOS 

 

Por mais que muitas vezes a gente se esqueça disso, é uma verdade inescapável. Toda a tecnologia, ciência, governos, toda economia global... 

algumas das maiores estruturas que temos no planeta se mostram abaladas ao se depararem em frente a um vírus microscópico, que pode levar a 

um dos maiores temores da humanidade: a morte. Viver em meio a uma pandemia é encarar de frente a fragilidade da espécie humana. E lembrar 

que mesmo imprimindo órgãos em 3D, construindo arranha-céus ou pisando na lua, nós ainda somos seres humanos.  

 

2- DESCOBRIMOS QUE SÓ A HUMANIDADE SALVA 

 

Nunca se falou tanto em empatia, senso de coletividade e colaboração. Em situações como esta, não existe “eu” separado de “nos”. Estudos 

apontam que para solucionarmos o problema, precisaremos da ação conjunta, o que depende do desenvolvimento de uma consciência coletiva. E 

isso só é possível quando exercitamos esse olhar humano sobre o todo.  

 

3- NOS DEPARAMOS CARA A CARA COM AQUELE “TEMPO” QUE TANTO NOS FALTAVA 

 

Há quanto tempo a gente diz que “tá na correria”? Quantas coisas já deixamos de fazer por não termos tempo suficiente? Bom, a hora é agora. Mas 

será que a gente quer mesmo fazer aquelas coisas que estavam planejadas? Ou queremos fazer outras coisas? Ou até mesmo não fazer nada... A 

verdade é que o excesso de tempo livre nos faz perceber o que de fato faz sentido em nossas vidas e o que talvez não fosse tão essencial assim. O 

que realmente queremos fazer com esse tempo? Em um cenário de abundância de tempo e escassez de recursos, é hora de entender: o que 

realmente importa pra você? 

 

4- APRENDEMOS A VALORIZAR A CONVIVÊNCIA HUMANA 

 

Se proibição gera desejo, ausência gera saudade. Ressignificamos o valor de um abraço, de um beijo, até mesmo de um aperto de mão. Sentimos 

falta da conversa olho no olho, do toque, dos encontros humanos. Sentimos na pele o que o poeta quis dizer com “é impossível ser feliz sozinho”. 

Mesmo que por um curto período de tempo e de espaço, até que possamos começar tudo novamente, a gente vai abraçar com mais vontade e 

apreciar a companhia de quem amamos com muito amor, valorizando o que realmente importa.  

 

 

Dizem que de toda crise sempre saímos mais fortes. Que possamos sair desse momento com um intenso ponto de evolução enquanto sociedade. 

Que para muito além das consequências que esse período irá nos trazer, possamos aos menos, ser um pouco mais humanos. Afinal a dor será 

inevitável, mas o aprendizado sempre é uma escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

1 ANO DE PANDEMIA, O QUE APRENDEMOS? 
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VOCÊ CONHECE O FAMOSO 

PÂNCREAS? 

 

O pâncreas é um órgão localizado atrás do 

estômago que produz alguns hormônios 

importantes para o nosso sistema digestivo. 

Em condições rotineiras, quando o nível de 

glicose no sangue sobe, células especiais, 

chamadas células beta que produzem a 

insulina. Assim, de acordo com as 

necessidades do organismo no momento, é 

possível determinar se essa glicose vai ser 

utilizada como combustível para as 

atividades do corpo ou será armazenada 

como reserva, em forma de gordura.  

 

SINTOMAS DE DIABETES 

 

 Sensação de sede exagerada. 

 Aumento da fome. 

 Vontade frequente de urinar. 

 Boca seca. 

 Cansaço fácil. 

 Alteração da visão. 

 

 

O QUE CAUSA A DIABETES? 

 

As causas da diabetes variam de acordo com 

o tipo : 

 

     Não se conhece a causa 

exata da diabetes tipo 1, no 

entanto, sabe-se que o sistema 

imune identifica as células B 

do pâncreas, responsáveis pela 

produção de insulina, e causa a sua 

destruição, sendo por isso conhecida como 

uma doença autoimune. 

 

   

A diabetes tipo 2 é 

principalmente causada por 

maus habitos alimentares, 

especialmente o consumo 

excessivo de alimentos com 

açúcar e carboidratos. Além disso, ter um 

estilo de vida sedentário também pode 

contribuir para o aparecimento da diabetes. 

Pessoas com acúmulo de gordura na região 

abdominal tendem a ter mais risco de 

diabetes tipo 2, já que as células de gordura 

parecem contribuir para a resistência da 

insulina.  

COMO CONFIRMAR O 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES 

 

O diagnóstico da diabetes pode ser feito 

com um conjunto de exames de sangue,  

que permitem  avaliar a quantidade de 

glicose. 

No entanto, um dos exames mais utilizados 

e que, geralmentre é incluído nos exames 

de rotina, é o teste da glicemia de jejum. 

Este teste mostra a quantidade de glicose 

no sangue após um período de jejum, de 

pelo menos 8 horas, sendo os valores de 

referência: 

 NORMAL: inferiror a 99 mg/Dl. 

 PRÉ- DIABETES: entre 100 a 125 

mg/Dl. 

 DIBETES: Acima de 126 mg/Dl. 

 

 

COMO É FEITO O TRATAMENTO 

 

O tratamento da diabetes tem como 

principal objetivo melhorar a qualidade de 

vida, aliviando os sintomas e evitar o 

desenvolvimento de complicações de 

saúde mais graves.  

Embora alguns cuidados sejam 

considerados gerais para tratar qualquer 

tipo de diabetes, o tratamento pode variar 

um pouco de acordo com o tipo de 

diabetes: 

 

TRATAMENTO DIABETES TIPO 1: 

 

O principal tratamento para a diabetes do 

tipo 1, é o uso diário de insulina injetável, 

pois como o corpo não produz o hormônio, 

a insulina precisa ser injetada no corpo. 

Normalmente é aplicada uma injeção ao 

início do dia e é necessário medir a 

glicemia antes e após das refeições para 

avaliar e fazer alguma injeção extra. 

 

TRATAMENTO PARA DIABETES 

TIPO 2 

 

o tratamento para diabetes tipo 2 nem 

sempre precisa começar com remédios, 

dependendo do nível de açúcar no sangue, 

pode ser possível controlar a glicose com 

alterações no estilo de vida, com a ingestão 

de alimentos açucarados e carboidratos.  

BRASILEIROS NA LUTA CONTRA A 

DIABETES 

 

De acordo com dados da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, afirmam que o Brasil 

é o 5° país com mais casos de diabéticos, 

indicam mais de 12 milhões de brasileiros.  

No comparativo entre homens e mulheres, 

elas totalizam 7% (5,4 milhões de mulheres) 

e 5,4% de homens que corresponde a (3,6 

milhões) de diabéticos.  

A estimativa é de em 2040 642 milhões de 

pessoas ao redor do planeta estejam com 

diabetes. 

Portanto, que possamos fazer uso de uma 

boa alimentação, praticarmos exercícios 

físicos e fazermos exames rotineiros.  

 

 

 

 

 

   GLICOSÍMETRO 

 

 

É o aparelho utilizado para medir os níveis 

de glicose no sangue que permite saber 

quais os níveis de açúcar ao longo do dia. 

Pode ser encontrado em farmácias e seu uso 

é indicado por um médico especialista no 

assunto. 

O funcionamento de aparelho varia com o 

seu tipo, podendo ser necessário fazer um 

pequeno furo no dedo com um aparelho 

semelhante a uma caneta que tem uma 

agulha em seu interior. Em seguida, deve-se 

molhar a fita reagente com o sangue e 

depois inserir no aparelho para que possa ser 

feita a medição do nível de glicose. Existem 

também outros tipos de glicosímetros 

modernos e com tecnologia avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É DIABETES? 

 
 

 

 

 

 

 

SAÚDE E CUIDADOS 
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A segurança do trabalho é um valor institucional na Copavi, juntando a gestão de pessoas, equipamentos de proteção, uniformes e acessórios de 

proteção. 

A organização da equipe e dos canteiros de obras são fatores primordiais para a prática da excelência no desempenho da equipe, prevenção de 

acidentes e a redução dos riscos nas frentes de serviço. 

Os treinamentos de integração e periódicos têm a função de unir o conhecimento com a prática para que possamos trabalhar com segurança e evitar 

possíveis acidentes. 

No setor de obras em infraestrutura e pavimentação de rodovias apresenta um alto índice de acidentes, pelo 

cenário em que esta inserido, por inúmeras vezes falta de conhecimento e a carência de um profissional de 

liderança com conhecimento prevencionista. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A nossa política de prevenção inclui:  

- Capacitação dos operadores em relação ao trânsito no entorno, para que a sinalização seja feita corretamente, 

pois é um dos itens mais importantes na execução das atividades; 

- O uso dos uniformes com faixa refletiva dupla, para maior segurança dos colaboradores; 

- Treinamento de liderança com ênfase em modelar o profissional líder com perfil prevencionista;  

- A constante atualização de normas de segurança e procedimentos. 

A segurança do trabalho atua na preservação da integridade física e mental do trabalhador e o bem patrimonial, além de contribuir com a 

saúde financeira da empresa, por isso, trata-se de um trabalho que envolve todas as áreas da empresa com o intuito de um cuidar do outro em 

questão de segurança e bem estar, devemos entender como os acidentes ocorrem, assim prevenir e garantir o bem-estar e saúde de toda equipe.  

 

 

EQUIPE EM MOMENTOS DE DDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         A IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA NA PAVIMENTAÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 

 
 

 

 

 

 

“ Um líder de sucesso é aquele que conhece seus colaboradores, confia em sua capacidade, sabe delegar 

e dar os feedbacks necessários à evolução, aperfeiçoamento e crescimento da equipe visando a saúde e 

segurança de todos.” 

 

RAYANNY DAL’ORTO BENTO- MILMED 
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EXAME TOXICOLÓGICO 
NOVA LEI ENTROU EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL 

 

Uma nova regra tem chamado a atenção e gerado receio em uma 

categoria específica: os caminhoneiros e transportadores. Trata-se 

da punição para quem não estiver com o exame toxicológico em dia.  

Obrigatório desde 2016, o teste é usado para detectar se o condutor usa 

drogas como maconha, cocaína, anfetaminas, opiáceos, entre outras 

substâncias psicoativas. O exame era solicitado sempre para alteração 

ou renovação da CNH dos motoristas das categorias C, D e E, que 

contempla dos caminhoneiros aos motoristas de ônibus.  

No entanto, a categoria afirma que muitos não sabiam da necessidade 

do exame periódico e, a partir de agora, ainda há punição severa para 

quem desrespeitar a regra, como mostra o site da Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), que publicou o seguinte na quinta-feira (08/04), 

antecipando as mudanças: 

Como era: 

- Renovação do exame toxicológico obrigatória para todos os 

condutores de categorias C, D e E. 

- Condutores com CNH válida por 05 anos - renovação a cada 02 anos 

e 06 meses. 

- Condutores com CNH válida por 03 anos - renovação a cada 01 ano e 

06 meses 

O que muda: 

- Renovação do exame toxicológico obrigatória a cada 02 anos e 06 

meses para os condutores de categorias C, D e E, com idade inferior a 

70 anos. 

- Condutores acima de 70 anos não precisam renovar o exame 

toxicológico antes do vencimento de sua CNH. 

- O motorista que dirigir sem ter realizado o exame toxicológico 

previsto após 30 dias do vencimento do prazo de 02 anos e 06 meses 

(art. 148-A §2º) ou para quem exerce atividade remunerada e não 

comprova na renovação do documento a realização do exame no 

período exigido. 

- A conduta será considerada infração gravíssima, sujeita a multa de 

R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses. 

A categoria espera que os pontos levantados a respeito das novas 

regras do teste sejam revisados e que o prazo para regularizar o exame 

toxicológico passe de 30 dias para 12 meses, de forma que os 

condutores não compareçam em massa aos laboratórios, evitando 
aglomerações, segundo o ofício do SUBC.  

COMO É FEITO O EXAME TOXICOLÓGICO? 

 

O exame toxicológico é realizado a partir da coleta de uma 

pequena amostra de cabelos. 

Por meio da análise de fina mecha de cabelo (que tenha mais ou 

menos da espessura de uma caneta); ou de pelos corporais (peito, 

pernas, braços, axilas), pode-se detectar substâncias consumidas 

até 180 dias antes do exame. 

O coletor deve cortar o pelo próximo à raiz. 

Em casos especiais o exame toxicológico pode ser feito através 

da análise da amostra de unha. 

Este tipo de procedimento, entretanto, é realizado somente 

quando é impossível coletar qualquer outro tipo de material por 

consequência genética ou de enfermidade. 

O exame toxicológico é chamado de ‘larga janela’ porque detecta 

o uso de substâncias psicoativas (drogas) em um período de 90 

dias antes da realização do teste. 

 

 Quais as substâncias são identificadas no exame? 

- Maconha e derivados 

- Cocaína e derivados 

- Opiáceos e derivados 

- Anfetaminas e derivados 

- Meta-anfetaminas 

- Ecstasy (MDMA e MDA) 

 

 

 

 Quanto tempo demora? 

Os prazos variam por laboratório, por estado e por tamanho de 

cidade, mas o prazo máximo dado pelos grandes laboratórios não 

passa de 15 dias. Nas capitais o prazo é menor, mas também 

varia. A Labet disponibiliza em seu site uma tabela por estado, 

além de tirar uma série de outras dúvidas. 

 

Uma mudança na Lei agora exige que os exames sejam entregues 

em no máximo 15 dias após a coleta. Os laboratórios têm um 

prazo de 90 dias para adotar essa nova lei  

 

https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/para/abril/mudancas-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb-entram-em-vigor-a-partir-de-12-de-abril
https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/para/abril/mudancas-no-codigo-de-transito-brasileiro-ctb-entram-em-vigor-a-partir-de-12-de-abril
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                                                                    Autor desconhecido  

  

 

 

 

 

No Espaço Leitura da terceira edição do jornal Informe Copavi, trouxe o livro “Propósito A coragem de ser quem somos” para conhecimento. Uma 

obra literária rica em frases motivacionais e com o intuito de nos autoconhecermos novamente. Uma viagem até nosso subconsciente de forma clara e 

objetiva.  Um livro para ser apreciado sem pressa, tomando aquele café em uma tarde chuvosa.   

 

“VOCÊ NÃO PRECISA CONQUISTAR O MUNDO PARA SER FELIZ. VOCÊ PODE SER FELIZ AGORA, MESMO 

SEM TER CONQUISTADO O MUNDO” 

Livro Propósito- Sri Prem Baba 

Na leitura do livro Propósito- a coragem de ser quem somos, o autor Sri Prem Baba nos guia por uma jornada de autoconhecimento para entendermos 

porque a maioria de nós se distancia tanto do seu propósito. 

Você irá entender como esse afastamento acontece desde o seu nascimento, na sua infância e depois mais tarde na vida adulta com a construção do 

falso eu (o Ego). Crescemos acreditando que queremos/desejamos certas coisas, quando na realidade quem deseja isso é a sociedade, o ego coletivo e 

consequentemente a sua mente, o seu ego, e não o seu verdadeiro eu. 

E quando o desejo vem desse falso eu, da construção da sua mente, e não do seu instinto, do seu coração, do verdadeiro Ser, você nunca irá conseguir 

a plenitude, a verdadeira felicidade e sentimento de realização. Muitas vezes sua missão, o seu verdadeiro propósito aqui na Terra é algo muito mais 

simples do que você imagin

                                          

ESPAÇO LEITURA 

 

“A LEITURA ABRE A MENTE, 

       IMPULSIONA SONHOS E  

               ALIMENTA A ALMA” 
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O OLHAR DOS DIRETORES 

 

 

Mais um ano se completa e nos dá a certeza de que um trabalho feito com comprometimento, dedicação, honestidade e 

seriedade sempre gera bons frutos. Estamos completando 10 anos de Copavi que é a parte de nossa vida e que me auxilia no 

crescimento profissional e pessoal. Agradeço primeiramente a Deus por nos cuidar e nos manter no caminho certo. Agradeço a 
minha esposa e ao meu filho que por muitas vezes tiveram que lidar com minha ausência e sempre estiveram ao meu lado dando 

ânimo e força. Agradeço ao meu irmão e sócia por essa parceria de sucesso, aos meus pais pela educação que me deram e a 

todos os colaboradores da Copavi, pois sem eles não seria possível chegarmos até aqui.                                                                        

OBRIGADO A FAMÍLIA COPAVI!                                                                                                                                                                                                                                                 

Leandro de Souza -    Sócio/ Direto  

 

ESTE FOI O CAMINHO QUE ESCOLHEMOS PARA 

TRILHAR. 

Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais associadas às 

pessoas, da mesma forma que, para vivermos em sociedade, 

precisamos de valores e princípios estabelecidos (como 
honestidade, ética e idoneidade), uma empresa também 

precisa se posicionar. Precisa declarar a que veio, assumir 

uma personalidade- ou melhor, uma identidade corporativa 

específica.  

Os valores representam que a sua empresa é; a missão implica 
o que a sua empresa faz; e a visão é o que a sua empresa 

pretende. É aonde ela quer chegar, o futuro pretendido pelo 

seu negócio.  

Por várias e várias vezes nos perguntamos: até onde queremos 

chegar?  Somos competentes o suficiente para crescermos 

além do planejado?  

O céu é o limite e a competência é a soma de conhecimentos 

e experiências. 

No decorrer destes 10 anos, entre altos e baixos podemos 

resumir em duas palavras (gratidão e satisfação). 

Somos cientes que para isso ocorra, devemos acreditar e 

sempre entusiasmar as principais peças desta engrenagem: 

PESSOAS. 

Agradeço a todos colaboradores que fizeram e fazem parte 

desta história. 

 

Evandro de Souza  -      Sócio/ Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 ANOS DE HISTÓRIA!  

 
 

 

 

 

 

 

No dia 06 de Maio de 2011 na cidade de Arroio do Meio nasceu a primeira filial da Copavi. A partir dessa data, a empresa foi crescendo 

dia após dia e ganhando espaço no mercado de trabalho pelas rodovias do Brasil. No mês de Maio a Copavi celebra 10 anos de fundação, e 

essa data só pode ser comemorada por conta do empenho, dedicação e comprometimento de cada um de vocês. Dessa forma, nós do grupo 

COPAVI, parabenizamos a cada um de vocês, nossos colaboradores por fazerem parte desta história e desta grande família chamada 

COPAVI. 
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Maslow já nos dizia que a motivação vem das nossas necessidades, vieram outros autores que o validaram, outros discordam dessa teoria. 

 

O certo é que cada um tem a sua maneira para atingir seus objetivos de um modo mais satisfatório, uns escutam músicas para se motivar, alguns 

buscam inspirações, cursos, pessoas de referência, tem aqueles que preferem ser desafiados, aqueles que são movidos pelo dinheiro, reconhecimento, 

enfim são diversas maneiras. 

 

Já quando trazemos isso para o ambiente de trabalho, muitos ficam esperando que essa motivação venha somente de um terceiro, pois acham que as 

coisas não dependem dela para acontecer, ficando presos a uma inércia, frustação e infelicidade que o consome, reclamando de tudo e de todos 

gerando um ciclo de improdutividade. 

Mas reflita, se você não mostrar a que veio de fato será esquecido! 

 

Então busque a SUA motivação, o que te move primeiramente dentro de você, estude querendo aprender, explique querendo ensinar, assim você será 

notado, pois quando estamos motivados, estamos mais seguros, mais ativos, mais iluminados. 
 

Não espere pelos outros, vire a chave, seja protagonista da sua história! 
 

#inspiração #autoconhecimento#superação 

 

 

 

                                         

O QUE TE MOTIVA ? 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inspira%C3%A7%C3%A3o&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6788133409525907457
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