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Informação correta continua 
sendoa melhor arma nessa 

 
A APEOP lamenta profundamente os incidentes ocorridos essa 
semana em alojamento 
povoado na divisa dos estados da Bahia e Piauí.
 
A construtora Andrade Gutierrez, assim como a expressiva 
maioria das empresas do setor, tem demonstrado total respeito à 
aplicação dos protocolos de segurança à saúde de se
trabalhadores. 
 
No referido incidente, o ato de populares atearem fogo ao 
alojamento e expulsarem trabalhadores colocados em 
isolamento, demonstra total falta de informação correta sobre 
procedimentos e riscos nas ações contra o COVID
 
Os trabalhadores da Construção e todos que continuam 
exercendo dignamente suas funções, merecem respeito e 
acolhimento por parte da sociedade.
 

 

Carlos Eduardo Lima Jorge
Presidente 
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Informação correta continua 
sendoa melhor arma nessa 

pandemia 
 

A APEOP lamenta profundamente os incidentes ocorridos essa 
semana em alojamento de trabalhadores da Construção, em 

a dos estados da Bahia e Piauí. 

A construtora Andrade Gutierrez, assim como a expressiva 
maioria das empresas do setor, tem demonstrado total respeito à 
aplicação dos protocolos de segurança à saúde de se

No referido incidente, o ato de populares atearem fogo ao 
alojamento e expulsarem trabalhadores colocados em 
isolamento, demonstra total falta de informação correta sobre 
procedimentos e riscos nas ações contra o COVID-19. 

trabalhadores da Construção e todos que continuam 
exercendo dignamente suas funções, merecem respeito e 
acolhimento por parte da sociedade. 

Carlos Eduardo Lima Jorge 
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A construtora Andrade Gutierrez, assim como a expressiva 
maioria das empresas do setor, tem demonstrado total respeito à 
aplicação dos protocolos de segurança à saúde de seus 

No referido incidente, o ato de populares atearem fogo ao 
alojamento e expulsarem trabalhadores colocados em 
isolamento, demonstra total falta de informação correta sobre 

 

trabalhadores da Construção e todos que continuam 
exercendo dignamente suas funções, merecem respeito e 


