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APRESENTAÇÃO
Colaboradores, é com muita satisfação que comunicamos que a empresa MJRE Construtora Ltda, recebeu os certificados nas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Enfim podemos dizer que somos uma
empresa certificada nas três normas.
O sistema finalmente está implantado e a empresa certificada. Com isso, alcançamos nosso tão sonhado objetivo, mas não paramos por ai, ainda temos muito trabalho pela frente e esse foi só o início.
A empresa irá realizar um novo curso de formação para auditor interno no mês de março de 2014, nos
proporcionando uma equipe ainda mais preparada e com novos auditores para atender melhor o SGI.
No final do ano de 2013 nossa empresa realizou uma pesquisa de clima organizacional em todas as
obras, onde identificamos alguns pontos de melhorias e vários pontos positivos. Estamos estudando
novas soluções para melhorarmos os pontos que devem ser tratados, identificados por você, colaborador.

RANKING TREINAMENTO
O empenho de todos os colaboradores e principalmente de nossas obras é fundamental para alcançarmos a nossa meta anual que é de 0,5 % h/h trabalhadas . Continuem treinando e registrando, isso é muito
importante para o desenvolvimento da empresa e de
nós colaboradores.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!

MOMENTO DE REFLEXÃO

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.

"Se a vida não muda, mude você! Mude sua atitude
frente a vida! Se algo não te faz feliz, pare de lamentar
e comece a agir para mudar a situação! A vida já é
complicada demais, para quê complicarmos mais
ainda? Descomplica... descomplique sua vida, facilite
tudo o que for possível, torne sua vida mais leve, e
você vai ver que coisas boas vão acontecer!"
Damaris Ester Dalmas

CHARGE
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COMO DEVEM SER AS NOVAS REGRAS DO IMPOSTO DE RENDA DE
2014
As regras do Imposto de Renda 2014 ainda não foram divulgadas pela Receita, mas alguns detalhes já são conhecidos, porém ainda não são oficiais. Serão isentos, da declaração do IR deste
ano, os trabalhadores que receberam até R$ 1.787,77 por mês (em 2013).
Assim como em todos os anos, o prazo de declaração do IR deverá começar no início de março
e se estender até o final de abril. A entrega poderá ser feita pela internet, por meio da utilização
do programa de transmissão da Receita Federal (Receitanet). Nos últimos anos, também foi liberada a entrega via disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, durante o horário de expediente, ainda não está confirmado se esse procedimento será mantido em
2014.
Declaração pré-preenchida
A Receita Federal abortou os planos de
preencher a declaração de Imposto de Renda de
todos os contribuintes que optam pelo modelo
simplificado a partir de 2014. Quem não quiser ter
a declaração pré-preenchida não precisará do
certificado, que custa pelo menos R$ 100,00.

FAIXAS DE TRIBUTAÇÃO
Isenta Até R$ 1787,77
7,5%

Entre R$ 1.787,78 e R$ 2.679,29

15%

Entre R$ 2.679,30 e R$ 3.572,43

22,5% Entre R$ 3.572,44 e R$ 4.463,81
27,5% A partir de R$ 4.463,81

Formato de correção
O formato de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) utilizado pelo
governo federal, que tem contemplado nos últimos anos um reajuste menor do que a inflação
registrada no país, tem contribuído para aumentar o número de pessoas físicas que são
tributadas pelo Imposto de Renda e que, consequentemente, são obrigadas a entregar, anualmente, a declaração de ajuste a inflação de 4,5% (para os anos subsequentes) e já definiu tabela
para os próximos quatro, cinco anos. Até 2015, já esta publicada.
Simplificado, completo e deduções
A Receita Federal lembra que os contribuintes podem optar por dois modelos na entrega do documento em 2014: o simplificado ou o completo. A regra para fazer a declaração simplificada
possui um desconto de 20% na renda tributável. Este
abatimento substitui todas as deduções legais da
declaração completa sendo que o limite do desconto
deverá ser de R$ 15.197,02.
No caso da dedução por dependentes, possível
apenas por meio da declaração completa, o valor
será de R$ 2.063,64 na declaração do IR de
2014. Nas despesas com e- ducação, o limite individual de dedução deverá passar de até R$
3.230,46. E para despesas médicas, as
deduções continuam sem limite máximo.
Fonte : G1 - Jornal Globo
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ENTREVISTA DO MÊS - LEONARDO LEAL (ENGENHEIRO CIVIL) DA
OBRA 147 - CACHOEIRAS DE MACACU
1) Como você vê as mudanças na empresa com o sistema integrado implantado na organização?

5) Dê seu parecer sobre o comprometimento da alta direção com relação ao
SGI.

Desde minha chegada à empresa, venho
identificando mudanças na organização.
Agora, com o SGI implantado fica clara a
maior confiabilidade dos dados, o monitoramento evitando o retrabalho.

Partindo da premissa de se estabelecer uma
política de gestão, realizar um planejamento
desdobrando em objetivos e metas de desempenho, não poderia ser possível sem o comprometimento da alta direção, é o que se vê na
MJRE.

2) Como responsável pelo contrato,
você identificou alguma dificuldade
de manter o sistema no contrato ?

6) Qual a sua visão profissional para o
futuro com as certificações implantadas
na empresa?

Como se trata de uma obra nova com colaboradores novos na empresa, as dificuldades
maiores foram na parte de segurança, porém
com os DDSMS, o acompanhamento do
nosso técnico em segurança do trabalho e
encarregados, as dificuldades tem sido minimizadas.

Com as certificações implantadas, aumenta a
responsabilidade. A participação e o comprometimento dos colaboradores são primordiais.
Assim sendo, os gestores de contrato tem que
se empenhar para manter a equipe motivada,
com o foco no cliente, no ambiente, na saúde,
na segurança, atentos as partes interessadas.

3) Descreva qual foi a experiência por
passar por auditorias internas e externas na obra 147.
(Risos) Na auditoria interna, como a obra
ainda estava em fase de implantação do canteiro, houve dificuldade em atender alguns
procedimentos, já quanto à auditoria externa,
com tempo para treinamento dos colaboradores, conseguimos um desempenho melhor.
Além de algumas sugestões dos auditores
ficou a certeza de estarmos no caminho
certo.

4) Houve aceitação pela equipe local
do contrato em manter os procedimentos internos do SGI?
Sim, a equipe tem se empenhado para
manter o sistema e opinando para a melhoria
do mesmo.
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SAÚDE EM FOCO - DENGUE
Você sabia que com apenas 10 minutos por semana você pode afastar o perigo da dengue?

O mosquito vive dentro de nossas casas. Para garantir a saúde de sua família e de sua comunidade, basta fazer uma checagem de cerca de 10 minutos nos locais onde ele costuma colocar
seus ovos.
Esta rotina tem que ser semanal, pois este é o período que o Aedes aegypti precisa para se
desenvolver e passar da fase de ovo para a fase de mosquito adulto.
Por que uma vez por semana?
O ciclo de vida do mosquito da dengue, do ovo até a fase adulta, leva cerca de 7 a 10 dias. Se
a verificação e eliminação dos criadouros forem realizadas uma vez por semana, podemos interromper o ciclo e evitar o nascimento de novos mosquitos.
Cheque semanalmente os locais indicados no check-list, onde o mosquito costuma colocar seus
ovos, e marque as ações já realizadas no período. Com apenas 10 minutos semanais você
pode afastar o perigo.
O OVO DO AEDES AEGYPTI
O ovo do Aedes aegypti é bem escuro e é menor que um grão de areia, por isso é
muito difícil enxergá-lo. É depositado pela fêmea do mosquito nas paredes dos criadouros, próximo à superfície d´água.

CHECK-LIST COMBATE DENGUE
CHECK-LIST COMBATE AO DENGUE

X

Caixa d’ água vedadas
Calhas totalmente limpas
Galões, tonéis, poços e tambores bem vedados
Pneus sem água e lugares cobertos
Garrafas vazias e baldes com a boca para baixo
Ralos limpos e com tela
Bandejas de ar-condicionado limpas e sem água
Bandejas de geladeira sem água
Pratos de vaso de planta com areia até a borda
Bromélias e outras plantas sem acúmulo de água
Vasos sanitários sem uso fechados
Lonas de cobertura esticadas para não formar poças
Piscinas e fontes sempre tratadas
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LARVA DO AEDES
AEGYPTI
A partir dos ovos,
nascem as larvas, que
vivem na água. Por
seu tamanho reduzido,
aproximadamente o de uma cabeça de agulha
de costura, dificilmente se vê onde estão. Não
gostam de luz forte, por isso, ao abrir a
caixa-d´água, por exemplo, elas fogem para
cantos sombreados.
Imagem aumentada em um microscópio. As
larvas variam do tamanho do buraco de uma
agulha comum até uma cabeça de agulha de
crochê
MOSQUITO AEDES AEGYPTI
Agindo uma vez por semana, impedimos que
os ovos se transformem em mosquitos, que
têm em média o
tamanho de um grão
de arroz.
Imagem aumentada
aproximada com um
equipamento especial.

