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Ação social, em parceria com a Prefeitura 
Municipal local, Sindicato SITICEPOT e o 
cliente SDEPCI, tem como objetivo 
promover a interação de jovens da região, 
capacitando e certificando os mesmos para 
o mercado de trabalho. 
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asem

MONTAGEM DOS DUTOS DA CHAMINÉ DA UTE PAMPA SUL

 Essa montagem de grande 
complexidade se desenvolve na parte 
interna de uma chaminé de concreto 
de 193m de altura, com diâmetro 
externo iniciando em 21,2m e 
finalizando no seu topo, com 9,8m.
O seu interior será composto por um 
duto de aço com diâmetro de 5,8m 
revestido de chapa de titânio com 
espessura de 1,2mm. 

O equipamento utilizado para a 
montagem dos dutos da chaminé está 
sendo o 4 Strand Jack System HSL 2000 
com capacidade de 200t individual. 

É um dos mais versáteis do mercado de 
movimentação de carga, possibilitando 
altas capacidades de movimento, 
controle, precisão e segurança.

Projetamos e fabricamos dois vagões e 
seus trilhos para o transporte dos 
dutos de 4,0m de altura, da parte 
externa para a parte interna da 
chaminé. O próprio vagão dispõe de 
uma plataforma de elevação de 
pessoas para apoio na parte interna do 
duto. Para o ajuste e soldagem externa 
do duto, executou-se a montagem de 
andaimes com rodízios, numa elevação 

de 3,5m e uma plataforma elevada 
através de talhas de corrente onde 
realiza-se a soldagem a 8,0m de altura.

Com o processo de soldagem e 
ultrassom concluído, realizamos a        
translação deste novo duto de 8,0m de 
altura para o centro da chaminé, onde 
realiza-se o processo de soldagem 
deste duto secundário ao duto 
principal da chaminé. E, para finalizar, 
realizamos as pinturas das junções e a 
montagem do isolamento térmico de 
lã de vidro.

CFQP - CENTRO DE FORMAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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A COBRAZIL iniciou em 19/03/2018 a 
realização dos cursos de solda, 
pintura, elétrica e instrumentação na 
cidade de Candiota/RS.  Essa ação 
social, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Candiota/RS, Sindicato 
SITICEPOT e o cliente SDEPCI, tem 
como objetivo interagir jovens da 
região, capacitando-os e certifican- 
do-os os mesmos para o mercado de 
trabalho. O curso contou com uma 
carga horária de 220 horas, 

lecionadas pelos profissionais 
Antônio Manoel, José Gonsalves e 
Anderson Raimundo. 
No dia 07/07/2018 celebramos a 
formatura da primeira turma, onde 
todos receberam o certificado de 
conclusão, fechando assim um ciclo 
de aprendizagem e conhecimento, 
possibilitando agora o ingresso ao 
mercado de trabalho de forma 
qualificada. E não acaba por aí. Em 
outra parceria, juntamente com a 

SDEPCI, conseguimos abrir 31 postos 
de trabalho para os alunos recém 
formados na vaga de ajudante, 
mostrando o quanto é importante as 
empresas terem esse cunho social. 
O Diretor de Operações, Eng. Walter 
de Asevedo, ressaltou no dia da 
Formatura “é dessa forma que 
desenvolve uma sociedade, dando 
oportunidades, abrindo portas para 
geração de empregos e aquecendo a 
economia da região.”
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CENTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Equipe da CFQP e seus formandos

Completação Mecânica das Torres de Resfriamento 1 e 2 (Unidade S01) da Usina Termelétrica Pampa Sul. 

AVANÇOS NA OBRA DA UTE PAMPA SUL

 A construção da UTE PAMPA SUL, localizada na cidade de Candiota/RS, se encontra em pleno andamento, com 
um avanço físico de 78,58% e contando com a contribuição atual de 1.269 colaboradores da COBRAZIL.
 Destaque para as Torres de Resfriamento 1 e 2, que possuem a capacidade de vazão total de 44.500m³/h 
(22.250m³/h cada), o que representa um volume de água correspondente a 18 piscinas olímpicas a cada hora. Sua com-
pletação Mecânica evidencia a competência técnica e o compromisso da COBRAZIL na entrega dos sistemas que Com-
põem esse grandioso projeto.



A COBRAZIL não tem dúvidas que a prevenção de 
acidentes é um dos fatores mais importantes dentro de 
uma empresa. Porém, quando aumentamos nossa 
participação, multiplicamos nossa prevenção.
Todos os dias na entrada da obra, os colaboradores da 
COBRAZIL são abordados e orientados na Blitz de 
Segurança quanto a importância do uso do EPI e os 
males da falta do mesmo.
Nosso lema sempre será proteger o que temos de mais 
valioso, A VIDA.

Com início no mês de junho, o programa motivacional implementado pela COBRAZIL na UTE Pampa Sul tem o objetivo de 
incentivar e premiar a cada mês, as equipes que mais se destacarem em segurança, organização e limpeza das suas áreas. 

O programa é direcionado à mão de obra direta, onde os colaboradores serão divididos por equipes e terão como Líder o 
seu encarregado. A gestão do programa é feita pelo setor de QSMS, que irá levantar e analisar os dados necessários à 
pontuação de cada equipe. 

Para obtenção dos índices, as equipes 
deverão atender aos seguintes requisitos:
  - Inspeção de Segurança 
 - Notificações e Interdições
 - Meio Ambiente
 - Saúde Ocupacional
 - Atestados
 - Faltas
 - Acidentes 
 - Boas Práticas

BLITZ DE SEGURANÇA:
NÃO BASTA APENAS FALAR,
O IMPORTANTE É PRATICAR.

O Eng. De Segurança, José Marcos 
Menezes ressalta que “ o Programa 
Sol nos ajuda a evitar que condições 
inseguras oriundas da falta de 
organização e da limpeza do 
ambiente de trabalho, possam gerar 
acidentes na obra UTE Pampa Sul”.

No mês de junho/2018, a COBRAZIL realizou na Obra 
UTE Pampa Sul em Candiota/RS a Campanha DOE 
CALOR. Uma ação voltada para a doação de agasalhos 
e cobertores nesse período de inverno onde as 
temperaturas atingem marcas negativas. 
A iniciativa partiu dos próprios colaboradores da 
COBRAZIL, que nos relataram as dificuldades e 
necessidades dos trabalhadores e moradores da 
região nesta época de frio rigoroso. 
A entrega dos agasalhos aconteceu no canteiro de 
obras da empresa e foi realizada pela equipe de 
QSMS. O sucesso de campanha foi tanta, que a 
mesma continuou até o mês de agosto.

AÇÃO SOCIAL: 
CAMPANHA DO AGASALHO
DOE CALOR

PROGRAMA SOL – SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
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Equipe QSMS
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 A COBRAZIL cumpriu mais uma importante etapa de sua reestruturação, onde 
seu Sistema de Gestão da Qualidade foi certificado pela Fundação Vanzolini com pleno 
atendimento aos requisitos da norma ISO 9001:2015. A empresa foi auditada em julho 
deste ano, onde mostrou o atendimento pleno aos requisitos da qualidade necessários 
para gerenciamento de empreendimentos, construção, montagem e manutenção de 
plantas industriais no mercado nacional e internacional.
 A ISO 9001 foi criada pela Organização 
Internacional de Padronização (ISO) com o objetivo de 
melhorar a qualidade de produtos e serviços. A adoção 
de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão 
estratégica da COBRAZIL, direcionada ao entendimento 
e atendimento dos requisitos especificados, resultados 
de desempenho e melhoria contínua de seus processos.
 O diferencial desta nova versão da ISO 
9001:2015 é que agora, cada área da organização, atua 
com foco na análise e monitoramento dos riscos e 
oportunidades, antecipando suas ações, o que acarreta 
em melhoria na gestão e nos resultados do negócio.
 A COBRAZIL vence mais essa etapa, 
decorrentes do esforço e da sinergia resultantes do 
trabalho em equipe, objetivando sempre a satisfação 
dos clientes.

PALAVRA DO 
DIRETOR 
COMERCIAL
O ano de 2018 tem sido 
muito importante para a 
COBRAZIL, pois conseguimos 
nos consolidar no mercado 
nacional como uma das 
principais empresas de 
montagem eletromecânica 
do país. 

Além do excelente desempe-
nho no contrato UTE - Pampa 
Sul, a COBRAZIL tem recebido 
convites para apresentar 
propostas para os mais 
variados segmentos do 
mercado, tais como Energia, 
Mineração, Siderurgia, Papel e 
Celulose, Industria, dentre 
outros. 

Um dos pontos fortes da 
COBRAZIL tem sido o alto 
nível técnico dos colaborado-
res, que nos permite desen-
volver Propostas Técnicas e 
Comerciais diferenciadas e 
competitivas. 
Outra mudança significativa 
foi a implantação da Gover-
nança Corporativa e Conselho 
de Administração no Grupo, 
que aliado ao Programa de 
Compliance, tem garantido 
transparência em nossas 
relações com o mercado.

Com a definição do cenário 
político brasileiro, acredito 
que no ano de 2019 haverá 
uma retomada dos investi-
mentos, haja visto que o 
cenário econômico não irá 
sofrer pressões do mercado 
financeiro, resultando assim 
em um cenário politico 
econômico favorável a novas 
contratações no setor da 
construção. 

Convido a todos a conhecer 
um pouco mais da COBRAZIL 
visitando nosso site em 
www.cobrazil.com.br.

Grande abraço!
Thales Oliveira

EDITORIAL
COBRAZIL RECEBE CARTA DE
RECOMENDAÇÃO DO SEU CLIENTE

CERTIFICAÇÃO NORMA ISO 9001 VERSÃO 2015 
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 A COBRAZIL recebeu no início 
deste ano uma carta de recomendação 
emitida pela SDEPCI, uma EPCÍSTA 
chinesa responsável pelo projeto da UTE 
Pampa Sul em Candiota – RS. O contrato 
foi iniciado em agosto de 2017 e desde 
então a COBRAZIL vêm exercendo com 
excelência os serviços de montagem 
eletromecânica da UTE. 
 Em junho deste ano a empresa 
chegou a um efetivo de mais de 1.500 
colaboradores e, mesmo diante desse 
número expressivo, continuou exercendo 
suas atividades com qualidade, segurança 
e altos índices de produtividade, fatores 
esses que podem ser comprovados na 
carta de recomendação. 
 O Diretor de Operações, Engº 
Walter Asevedo, destaca que “O bom 
desempenho alcançado pela Cobrazil 
junto à Sdepci, resultou em mais um 
aditivo contratual que posterga os 
serviços ate fevereiro de 2019 e, que 
engloba, os serviços de isolamento 
térmico e refratários da Usina”. 
 Assim, devido a performance de 

sua equipe, a Cobrazil vem se 
consolidando com uma das principais 
empresas de montagem eletromecânica 
do site.


