
EntrEvErdEs Urbanismo EntrEga  
sEU primEiro EmprEEndimEnto

ano de 2017 será marcado pela en-
trega do primeiro empreendi-
mento da Entreverdes Urbanis-

mo, o EntreVerdes Campinas, projeto que 
une inovação, sustentabilidade e conveniên-
cia em um só lugar, resultado de uma parceria 
com o Grupo Garnero e THCM.

Em uma área com mais de 3 milhões de 
metros quadrados, o loteamento está localiza-
do no distrito de Sousas, em Campinas (SP), 
com fácil acesso às principais escolas, shop-
pings e clubes do município, e a apenas uma 
hora de São Paulo. 

EntreVerdes Campinas une a tran-
quilidade da natureza com os bene-
fícios da cidade. São mais de 1 milhão de 
m² de áreas verdes preservadas e diferenciais 
como rede elétrica subterrânea, rede de gás na-
tural e rede de fibra ótica que possibilita uma 
infinidade de serviços, como Internet de alta 
velocidade, TV digital HD, telefonia digital, sis-
temas de segurança, entre outros.

O Sua primeira fase será entregue em 
março deste ano e possui 342 lotes a par-
tir de 1.000 m², além de uma área comer-
cial anexa com mais de 40 mil m² para 
conveniências e escola.

Geraldo Vieira, diretor da Entreverdes Ur-
banismo, prevê outros lançamentos em 2017, 
que totalizarão aproximadamente 1.500 lotes 
e um valor geral de vendas de aproximada-

mente R$ 350 milhões. Os loteamentos serão 
voltados aos segmentos econômico, médio e 
alto padrão, com opções de 150 a 600 m² na 
região de Campinas e em outras localidades 
do Estado de São Paulo. 

“Todos vão ter áreas de lazer e infraestrutu-
ra completa. Além disso, dois loteamentos se-
rão fechados e o outro será aberto, integrado 
ao tecido urbano.”
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MOMENTO
Nossa casa não é só o lugar onde a gente mora, é o mundo em que a gente vive.

Confira alguns  
dos itens de lazer  

do EntreVerdes  
Campinas:
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Editorial

Os espaços infantis são essenciais nos empreendimentos da Rossi e funcio-
nam como área de lazer para as crianças. Para sua idealização, profissionais espe-
cialistas em decoração participam da criação dos projetos, que trazem sempre temas 
lúdicos para atrair a atenção dos pequenos. 

As áreas externas, como o playground, ficam sob responsabilidade do paisagista, que irá in-
tegrar o aspecto desses locais com o paisagismo externo do empreendimento. Já as localizações 
internas, como a brinquedoteca e o salão de festas infantil, são idealizadas por decoradores.

Mila Soares, integrante da equi-
pe de Incorporação da Rossi, ex-
plica que as áreas destinadas às 
crianças são totalmente pensa-
das para chamar a atenção dos 
pequeninos, desde a especifi-
cação de pisos antiderrapantes, 
adesivos nas paredes, mobiliá-
rios infantis e brinquedos até a 
aplicação das cores.

Além dos temas cativantes, 
ela reforça: “As áreas internas 
trazem sempre um cantinho 
reservado para a criação, com 
mesinhas, desenhos, tinta e lá-
pis de cor, sem contar os itens 
decorativos.”

Segurança no trabalho é essencial para a 
Rossi. Em 2015, a construtora criou na Re-
gional de Manaus o Projeto Colaborador 
Padrão. A ação tem como objetivo enga-
jar os mestres e as equipes para relata-
rem eventos indesejados, que ocorram du-
rante as obras nas quais estejam envolvidos.

A ajuda dos colaboradores, indicando compor-
tamentos que podem colocar seus colegas e a si mes-
mo em risco, promoveu uma redução de mais de 50% no 
número de acidentes nos canteiros de obras, principalmente os graves.

Leno Amorim, um dos engenheiros responsáveis pela coordenação do projeto, conta que o 
processo é bem simples. “Tudo começa no treinamento de admissão e depois segue para as 
inspeções de segurança realizadas nas frentes de serviço. Em seguida, os colaboradores rece-
bem instruções durante os Diálogos Diários de Segurança (DDS), ocasiões em que os funcionários 
apresentam informações importantes para a prevenção de eventos indesejáveis. ”

Nas reuniões do Comitê de Segurança, composto por membros da Rossi e de emprei-
teiras, também entram em discussão as condições de risco, ações corretivas, prazos e res-
ponsáveis. “Quando o empregado não segue as recomendações de segurança, ele assina 
um documento conhecido como Orientação de Segurança e, se continuar descumprindo 
as regras, passa por um novo treinamento. Caso ocorra uma infração pela terceira vez, o 
colaborador é excluído da obra e não poderá ser contratado em nenhum canteiro da Rossi”, 
explica Amorim.

Unidos para vencer

Boa leitura.

Procuramos sempre reconhecer o trabalho e 
os resultados dos colaboradores da empresa. Por 
isso, é importante começar 2017 sabendo que 
o último ano não foi tão desanimador. Tivemos 
desafios, mas juntos conseguimos superá-los.

Embora 2016 tenha sido um ano atípico no 
mercado imobiliário, nós, da Norcon Rossi, 
conquistamos marcas importantes com a 
equipe de Vendas. Entre elas, fechamos o ano 
com cerca de R$ 170 milhões em vendas, um 
número agressivo e muito satisfatório. 

Queremos continuar com nosso progresso 
nos próximos meses. Por isso, continuaremos 
com nossa estratégia focada na gestão da 
equipe de Vendas, porém nossos encontros 
serão mensais e nossas metas trimestrais. 
Dessa forma, conseguiremos ficar ainda mais 
próximos e atingir nossos objetivos.

Nosso foco é vencer, em especial com nosso 
propósito de venda em vista do estoque. A 
expectativa é alcançar, juntos, a marca de R$ 260 
milhões neste ano. Para isso, precisamos pensar 
em condições comerciais especiais e ressaltar 
ainda mais os diferenciais da Norcon Rossi. 

As nossas conquistas não seriam possíveis 
sem o trabalho em equipe de todos que fazem 
parte da empresa. O sucesso não é apenas 
nosso, esse resultado é seu também!

Para que possamos expandir, precisamos 
acreditar no potencial deste negócio e nos 
esforçarmos para superar as nossas metas 
já alcançadas. A rotina pode apresentar 
desafios, mas um trabalho em conjunto, com 
ética, profissionalismo e qualidade, é capaz de 
superar todos os obstáculos. Contamos com seu 
apoio para isso.

Cristiano teixeira,
Diretor da Norcon Rossi.

A ARte De dECorar 

ObRAs AINDA 
mais sEgUras

Brinquedoteca do Rossi Itapeti, de São Paulo
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GARANtINDO mAIs  
protEção 

Trabalhar com grandes obras requer treina-
mento específico e, principalmente, segurança. 
Por isso, a Rossi investe em capacitação constan-
temente para que seus colaboradores estejam 
sempre preparados não só para suas funções, mas 
também para saber como agir em determinadas 
situações do dia a dia.

Além disso, a empresa conta com os Equipa-
mentos de Proteção Coletiva (EPC) e de Proteção 
Individual (EPIs), que são obrigatórios. “A priori-
dade é disponibilizar o EPC e, como complemen-
to para cada função, o EPI nas atividades nos 
canteiros”, afirma o engenheiro de Segurança do 
Trabalho da Capital Rossi, Leno Amorim.

Os EPIs variam entre os cargos e são deter-
minados após avaliação dos riscos expostos aos 
trabalhadores. Entre eles estão capacete, luva, 
calçado de segurança, óculos de proteção, pro-
tetor auditivo e máscara. 

Caso o colaborador deixe de utilizar o equi-
pamento fornecido, ele pode receber uma ad-
vertência por escrito ou até mesmo ter o con-
trato de trabalho rescindido por justa causa. “O 
descumprimento das regras é algo muito sério, 
pois pode ocasionar danos físicos e o desenvol-
vimento de doenças respiratórias, por exemplo, 
pela ausência de máscaras, entre outros itens. ”

Quanto ao uso do EPI, a legislação estabe-
lece que: 

O correto é utilizá-lo apenas para a finalida-
de a qual se destina; 

A pessoa deve se responsabilizar pela con-
servação do mesmo; 

Comunicar ao empregador qualquer altera-
ção que o torne impróprio para uso; 

Cumprir as determinações da empresa sobre 
o uso adequado desse(s) equipamento(s).

DIfeReNçAs eNtRe  
dEngUE, Zika E ChikUngUnya

De OlhO na saúdE

Dengue
Os sintomas variam de febre elevada, dor de cabeça, fortes dores ab-
dominais, enjoos e tonturas. A Dengue pode ser ainda mais grave quan-
do a infecção ocorre pela segunda vez. Em 2016, foram confirmados 
1.500.535* casos no País.

Chikungunya
Coceira intensa, febre alta, inchaços e dores intensas nas articulações 
podem ser sintomas da Chikungunya. Esse tipo de vírus pode ficar 
até oito dias no sangue e, em alguns casos, as dores persistem por 
meses. No ano passado, foram identificadas 271.824* pessoas com 
essa doença no Brasil.

Zika Vírus
A doença apresenta sintomas como dormência nas extremidades e 
aversão à luz. Além disso, o vírus está relacionado à síndrome que pa-
ralisa os membros inferiores e superiores e aos recentes casos de mi-
crocefalia em fetos. Somente no último ano, foram registrados 215.319* 
infectados com esse vírus no território nacional.

Como prevenir?
Para evitar essas doenças, não deixe água parada em recipientes como pneus, 
vasos ou lixo acumulado. Não abra mão do repelente diariamente e fique atento 
à limpeza da área externa de sua casa e do trabalho.

*Fonte: Ministério da Saúde

Os vírus da Dengue, da Zika e da Chikungunya têm colocado a saúde pública no Brasil 
em estado de alerta. Transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes Aegypti, as doenças 
têm características diferentes. Descubra quais são e cuide-se neste verão!

Praticar atividades físicas traz muitos benefícios ao nosso corpo. Mas, quando o assun-
to é sobre exercícios, muitos pensam somente em academias. Que tal aproveitar o verão 
e apostar nos esportes ao ar livre? 

A boa notícia é que há diversas opções para cuidar da sua saúde. 

Quando 
estiver viajando:

Quando 
estiver em casa:

Faça caminhadas na praia ou no campo, 
pela manhã ou no final da tarde, evitando 
os picos de sol;

Pratique esportes como surf, stand up  
paddle, ciclismo, corrida, entre outros;

Leve uma bola para o campo ou para a 
praia e divirta-se com sua família ou ami-
gos, enquanto se exercitam.

 

Participe de corridas de rua em sua cida-
de. Você também pode convidar os ami-
gos para acompanhá-lo;

Caminhe em parques com muitas árvores 
e flores, assim você terá mais contato com 
a natureza;

Confira a programação de clubes da sua 
região para participar de atividades dife-
rentes e ao ar livre nos fins de semana.
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Há mais de 35 anos, a Rossi atua no mercado imobiliário brasileiro. Pensando nisso, reunimos 
algumas curiosidades sobre a empresa e seus parceiros:

Fundada em 1980, a Rossi já 
levantou mais de 97 mil unidades. 
O portfólio de projetos atende 
desde imóveis residenciais até 
estabelecimentos comerciais. 

A Entreverdes Urbanismo foi 
responsável pela construção 
do novo trecho da Avenida 
Mackenzie, em Campinas. A 
obra trouxe iluminação ampla, 
novas linhas e pontos de ônibus, 
monitoramento 24 horas, ciclovia 
e calçada para pedestres.

A Norcon Rossi foi fundada em 2001. Desde então, a empresa 
atua em quatro Estados da Região Nordeste: Alagoas, Bahia, 
Pernambuco e Sergipe.

ApROVeIte O 
Carnaval Em  
são paUlo

Completando quase uma dé-
cada de parceria com a Rossi, a 
Santa Casa de São Paulo reali-
zou, em 2016, a apresentação 
do Trabalho de Conclusão de 
Curso da turma de Medicina 
Ocupacional com especializa-
ção em Medicina do Trabalho. 
Na ocasião, o doutor Antonio 
Grilli, médico do trabalho da 
Rossi, esteve presente na banca 
avaliadora do projeto.

“Em 2016, recebemos três visitas 
de cinquenta alunos da Santa Casa 
em nossas obras”, conta Antonio. 
Durante essas visitas, os estudan-
tes puderam conhecer o ambien-
te de trabalho da única constru-
tora participante desse projeto. 
No primeiro encontro, engenheiros 
e coordenadores explicaram como 
funcionam os canteiros de obras 
e quais são os principais cuidados 
nesses ambientes.

“Nas outras visitações, mostra-
mos as precauções de perto. Fa-
lamos sobre a altura, os riscos, os 
processos e os cuidados que os pro-
fissionais que ali trabalham devem 
tomar”, conta o médico. Acompa-
nhando a ação pelo oitavo ano, 
Antonio destaca a importância 
de participar da formação des-
ses alunos. “Eles conseguem ver 
na prática como a segurança é es-
sencial e conhecem a complexida-
de dos canteiros de obra.”

“A dica para quem deseja curtir 
o Carnaval em São Paulo é ir ao 
Anhembi nos dias 24 e 25 de feve-
reiro para acompanhar os desfiles 
das escolas de samba da cidade. 
Os foliões que preferem sair pelas 
ruas, a celebração começa no dia 
23 e vai até a quarta-feira de cin-
zas, com ritmos variados. Para os 
pais que querem ver seus peque-
nos se divertindo, vale a pena con-
ferir a programação especial no 
saopauloparacriancas.com.br.” 

CElEbração 
na santa 
Casa

Lucas Dalpino, arquiteto da Rossi em SP 

Alunos apresentam Trabalho de 
Conclusão de Curso com a presença do 
Dr. Antonio Grilli, da Rossi

Portinari Parque Prado (Campinas, SP)

ConstrUindo sONhOs

http://saopauloparacriancas.com.br/

