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APRESENTAÇÃO

OBRA 170 - BR DISTRIBUIDORA

Começamos o mês de outubro com muito

Contratada pela Petrobras Distribuidora S/A, a
MJRE CONSTRUTORA Ltda está realizando pavimentação com CBUQ e concreto armado, execução de base de brita corrida e brita graduada,
além de rede elétrica e drenagem de água potável
em todo seu Depósito de Supply House, na área da
REDUC - Duque de Caxias/RJ.

trabalho a fazer; estamos passando pela
primeira auditoria de manutenção das
normas ISO 9001, 14001 e OSHAS
18001, onde com muita dedicação buscaremos nossos objetivos. Além disso,
estamos com as Obras 153, 178, 180,
181 e 183 correndo a todo vapor.
Aproveitamos para darmos Parabéns e
que sejam muito bem vindos os novos
Colaboradores admitidos durante o mês
de Setembro para as obras da MJRE.
Lembrando que neste mês iniciará horário
de verão que começa na noite de sábado
dia 18 de outubro para o domingo dia 19
de outubro, onde os relógios deverão ser
adiantados em uma hora a partir da meia
noite.
Nesta edição falaremos também sobre a
excelente ideia dada na obra 178 para
destinação de botas usadas, divulgação
do telefone da MJRE e a foto da equipe
de trabalhadores da Obra Ilha do Gover-

MOMENTOS DE REFLEXÃO
“Quem faz muito erra muito, quem faz pouco erra
pouco, quem não faz nada não erra nada. Erra
mais quem se omite do que quem erra realizando algo.”
Provérbio chines

nador.

Pessoal, muitos têm ligado para o nosso telefone da Ouvidoria para tirar dúvidas com a relação com a D.P., ou informações gerais. Pedimos que para este ﬁm utilizem o

Telefone de contato da sede da MJRE Construtora
2501-0353,

a recepcionista irá atender e t�ansferir para o contato solicitado.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA OBRA 178 - DEODORO
O local do canteiro da obra 178 Deodoro possuía uma aparência sem vida e alguns colaboradores tiveram a ideia de fazer uma pequena jardinagem para dar vida neste local, ao invés de
comprar vasos, aproveitaram e utilizaram os EPI´s (Equipamento de Proteção Individual)
usados que seriam descartados, sendo utilizados para o cultivo de flores no canteiro e como
ficou bonito e deu a vida no lugar!

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: ti.tatiana.mpc@gmail.com, ou através do administrativo de sua obra. O prêmio é máquina de cortar cabelo que será entregue
nesse mês pelo vencedor da melhor sugestão.
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RECONSTRUÇÃO DA SEDE MJRE
Durante esse mês que passou, começamos uma
serie de mudanças e reformas em nossa sede, localizada na Rua Baldraco, 179. Hoje nossos colaboradores da administração central têm locais mais confortáveis para se trabalhar, podendo interagir com
maior facilidade e propiciando um ambiente que favorece o trabalho em equipe. Isso foi uma conquista
de todos nós.
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COLABORADORES DA OBRA 153 - ILHA DO GOVERNADOR

01- Marco Aurélio Araújo Mondaini (Encarregado
Administrativo),
02- Valdeci Fortunato de Oliveira (Pedreiro),
03- Rubens de Oliveira Silva (Servente),
04- Paulo Alberto Alves dos Santos (Servente),
05- André Mendes dos Santos (Pedreiro),
06- Leandro da Silva Medeiros (Pedreiro),
07- Danilo Colombini da Silva (Servente),
08- Roberto da Silva Felix (Servente),
09- Odair Jose da Silva Pimentel (Servente),
10- Otavio Dias da Fonseca (Servente),
11- Ewerton Lima da Vitória (Auxiliar Almoxarifado),
12- Paulo Cesar da Silva (Topógrafo),
13- Cleber Santos Martins (Técnico de Segurança),
14- Matozinhos Batista Antônio dos Santos
(Encarregado de Obra),
15- Dimas Carvalho de Lima (Pedreiro),
16- Eduardo Ramos de Jesus (Servente),
17- Danilo Rodrigues da Silva (Servente),
18- Peterson Fortunato da Conceição (Servente),
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19- Edmar Alves de Oliveira (Servente),
20- Paulo Roberto de Araújo (Servente),
21- Paulo Cesar da Conceição (Pedreiro),
Outros Colaboradores da obra que infelizmente não estão presente nas fotos:
- Adilson das Dores Rabelo (Servente),
- Edson de Souza Costa (Servente),
- Marco Aurélio A. Conceição (Servente),
- Max Rodrigues de Souza (Encarregado
da Turma),
- Moises Joaquim Francis Franco (Auxiliar
Técnico),
- Nery Fernandes (Servente),
- Nilo Sérgio Pereira da Silva (Auxiliar Administrativo),
- Rodrigo Antunes Ramos (Estagiário),
- Romero Joaquim Goes (Servente),
- Luiz Roberto Manhães Machado (Engenheiro Civil).

