
TRABALHADORES PARTICIPAM DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Os trabalhadores das obras de melhoramento e ampliação implementadas pela Eco101 ao longo da                   

BR-101/ES/BA participam de uma série de treinamentos realizados no âmbito do Programa de Educação         

Ambiental para os Trabalhadores, que é condicionante da Licença de Operação nº 1332/16, emitida pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a regularização ambiental da rodovia, 

no trecho sob a administração da concessionária.  

Os treinamentos são ministrados mensalmente nos canteiros de obras em Ibiraçu e Anchieta, com o objetivo de 

capacitar, orientar e conscientizar a mão de obra direta e terceirizada. São abordados diversos temas relativos à     

saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, conduta no relacionamento com comunidades e usuários da    

rodovia, além da apresentação dos demais programas ambientais desenvolvidos pela Eco101.  

Ademais, são realizados periodicamente os Diálogos Semanais de Segurança (DSS) nos canteiros de obras,    

antes do início das atividades em campo, com temas variados, como foi o caso da ação de conscientização e   

esclarecimento sobre a febre amarela, no período em que houve um surto da doença no Espírito Santo.  

O DSS é uma ferramenta eficaz de comunicação que proporciona um momento de interação direta com os         

trabalhadores, no qual há a oportunidade para que se expressem e contribuam para a melhoria do ambiente e das 

condições de trabalho, bem como para que sejam transmitidas as orientações pertinentes às atividades a serem 

realizadas durante a jornada diária de trabalho.  

Para avaliar o grau de entendimento dos trabalhadores sobre os temas expostos nos treinamentos, foi adotada a 

metodologia de questionário, aplicado antes e após as explicações. Desta maneira, é possível verificar o           

conhecimento prévio a respeito do tema a ser abordado e a assimilação de conhecimento após a apresentação. 
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Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


