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EMPRESA RECOMENDADA PELA BRTUV PARA CERTIFICAÇÃO NAS
ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001
É com imenso prazer que informamos que a MJRE Construtora recebeu a
recomendação pela certificadora BRTUV nas certificações internacionais ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001.
Após um longo e árduo período de preparação e de superação, conseguimos o nosso
objetivo. Com isso, teremos uma empresa aprimorando seus processos, visando ser
ágil, dinâmica, mantendo-se em constante atualização, com foco na melhoria contínua
e na consistência dos serviços prestados.
Com o sistema integrado a empresa busca na ISO 9001 a qualidade de seus serviços
e satisfação de seus clientes, na ISO 14001 o controle e a redução os impactos ambientais relacionados às suas atividades e na OHSAS 18001 o controle de riscos de acidentes e doenças ocupacionais, além de melhorar seu desempenho.

FESTA DE FINAL DE ANO
Nossa festa de final de ano,
para os colaboradores que
atuam no Rio de Janeiro, será
realizada na semana da SIPAT,
no dia 12 de dezembro a partir das 14:00H, no sítio Mazaropi,
em frente a Filial de Santa Cruz da Serra (Depósito/Oficina).
Para os colaboradores que atuam na Região dos Lagos, ocorreu no dia 05 de dezembro a partir das 13:00H no sitio El Shadai, na Rodovia da Integração s/nº. Aproveitamos para anunciar que a SIPAT ocorrerá de 09/12 a 13/12/2013
em nossa Filial de Santa Cruz da Serra, com palestras sobre temas diversos e com a
participação de uma fisioterapeuta da Unimed.
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CONHECENDO NOSSAS OBRAS: OBRA 153 – PRAIA DA GUANABARA,
ILHA DO GOVERNADOR – RIO DE JANEIRO - RJ
A obra 153, contratada pela Rio-águas - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, baseia-se numa grande rede de drenagem e na urbanização da orla da praia da Guanabara. O projeto visa a melhoria do escoamento de águas pluviais da região e a revitalização da praia com a construção de quiosques, aumento da capacidade de estacionamento e melhorias na iluminação pública.
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SEGURANÇA E SAÚDE: PRIORIDADE DE QUEM VALORIZA A VIDA
O objetivo da SIPAT é permitir a discussão sobre os temas relacionados a segurança
e saúde, conscientização sobre a prevenção de acidentes, além da integração entre
os funcionários e a CIPA.
Portanto, temas ligados a saúde física, como alimentação, stress, tabagismo, alcoolismo, drogas, sono, obesidade e até autoestima, entre outros, interferem nos
índices de acidentes no trabalho, uma vez que, um colaborador com problema é
sempre um colaborador mais suscetível a acidentes. A saúde não é apenas ausência
de doença: é um estado de bem-estar físico, mental e também social.
A SIPAT 2013 pretende ser um exercício prático de questões relevantes de que a atitude de cada um pode fazer a diferença não só para si próprio, mas também para o
outro.
O problema não é o desconhecimento da realidade do risco, observamos que o problema é o comportamento - a atitude (ou a falta dela) - que apesar do nível de informação, persiste em uma linha de conduta que muitas vezes continua a colocar o colaborador, sua segurança ou sua saúde em risco.
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COMUNICADO DA DIRETORIA
"Agradecemos a todos colaboradores da nossa empresa, que diretamente ou indiretamente proporcionaram meios para que fosse possível a certificação das ISOS
9001, 14001 e OHSAS 18001 em nossa empresa pela certificadora BRTUV no dia 22
de novembro de 2013.
O empenho, o comprometimento e a responsabilidade de cada um, foram essenciais
para esse momento na MJRE Construtora.
Sabemos que foram dias difíceis e de muita cobrança, porém o resultado desse projeto foi alcançado e cada um de vocês tem uma participação especial nessa realização.
O nosso muito obrigado sincero. Desejamos um Feliz Natal e um ano de 2014 com
muita saúde e paz para todos".

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!
Como sempre divulgamos, sua participação é de fundamental importância para que
nosso jornal tenha sempre assuntos de interesse comum a todos. Continuem enviando suas sugestões para o e-mail: tatiana.mjre@gmail.com, ou através do administrativo de sua obra.

TREINAMENTO QSMS

CHARGE

No dia 06/11/2013, foi aplicado
pela coordenadora de QSMS
Simone Amaral um curso no
Setor de Transportes sobre a
guarda e armazenamento de
resíduos de produtos químicos.

MOMENTO DE REFLEXÃO
"Natal um tempo de luz onde
nossas esperanças renascem
com toda intensidade e nos tornamos crianças novamente."
Desconhecido
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