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CHARGE

APRESENTAÇÃO
Nessa edição de maio de 2015 do MJRE Notícias,
estamos abordando os seguintes temas:
- Informação do Diário Oficial;
- Homenagem ao dia das mães
- Auditoria das obras 180 e 181;
- Simulado de Escape;
- Curso de Auditoria interna; e
- Maio Amarelo;

SIMULADO DE ESPAPE
"A equipe da MJRE no
Escritório Central, realizou um
Simulado de Escape no dia 16
de abril, com a participação de
todos os funcionários.
Sendo registrado os pontos
fortes e os pontos fracos, buscando o aperfeiçoamento e
correções, para um momento
de emergência."
O QSMS agradece a participação de todos .

INFORMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
A MJRE CONSTRUTORA LTDA vem por meio desta parabenizar e comunicar a todos os colaboradores pelo desempenho nos
serviços prestados, de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, obtemos um índice de desempenho médio mensal
BOM, publicado pelo Diário Oficial – D.O. RIO, no dia
01/04/2015. Documento em anexo.
Monitoramento Mensal das Notas:
Novembro de 2014 = 2,56
Fevereiro de 2015 = 2,55
Dezembro de 2014 = 2,53
Março de 2015 = 2,38
Janeiro de 2015 = 2,50

DIA DAS MÃES

Telefone de Contato
(21)2501-0353

Ouvidoria (SAC)
(21)3792-0449

Desde que nascemos recebemos
atenção, carinho e apoio da
pessoa que sempre estará ao
nosso lado.
Agradecemos cada palavra,
gesto e dedicação.
Feliz Dia das Mães.
São Votos da MJRE Construtora
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AUDITORIA DAS OBRAS 180 E 181
A equipe de auditores esteve nas obras realizando auditoria no processo operacional.

Verificação do canteiro da obra 180 - Saquarema.

Verificação da organização dos materiais da obra
180 - Saquarema.

A equipe da auditoria interna esteve presente na obra 181 - Deodoro.
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CURSO DE AUDITORES INTERNOS
Foi realizado em nossa empresa os
Cursos de Interpretação das Normas
ISOS 9001, 14001 e OHSAS 1800 nos
dias 06 e 09 e Tratamento da Não Conformidade e Redação nos dias 25 e 27 de
março.
Com a participação da equipe de auditores
internos e do RD (Representante da Diretoria) Vinicius Machado, buscando a melhoria do sistema e uma equipe mais
preparada com objetivo de atingir as
metas nas auditorias internas e externas.

MOMENTOS DE REFLEXÃO
Não espere receber para dar, nem gentileza para ser gentil. Tenha você grandes atitudes, doe a cada
dia um pouco de si e faça com os outros apenas o que você gostaria que fizessem com você. Pois
são nos pequenos gestos e atitudes que ficam as melhores lembranças.
Reprinsz
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MOVIMENTO MAIO AMARELO
O Movimento MAIO AMARELO nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o
alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo.
Vale ressaltar que o MAIO AMARELO, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não
uma campanha, ou seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do “MAIO AMARELO” em suas ações de conscientização tanto no mês de maio, como, na medida do possível, durante
o ano inteiro.
A motivação para o Movimento MAIO AMARELO não é novidade para a sociedade. Muito pelo contrário, é respaldada em argumentos de conhecimento público e notório, mas comumente desprezados sem a devida reflexão
sobre o impacto na vida de cada cidadão.

10 REGRAS DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
1- Todos os ocupantes do veículo, adultos e
crianças, devem usar o cinto de segurança
inclusive no banco traseiro.
2- Crianças de até 7 anos e meio nos carros
devem usar equipamentos de proteção adequada a idade(bebê conforto, cadeirinhas ou
assentos de elevação).

mantenha uma distância segura de 1,5m ao
ultrapassar ciclistas.
6- Respeite os limites de velocidade. Reduza
a velocidade em frente a escolas ou lugares
de grande concentração de pedestres.
7- Motociclista use sempre os equipamentos
de proteção: caácete, luvas, botas e jaqueta.

3- Pedestre deve sempre ser respeitado.
Lembre-se: você também é pedestre. Dê
passagem à vida!

8- Respeite as vagas reservadas para idosos
e deficientes. A gentileza melhora a convivência no trânsito.

4- Dirigir embrigado reduz em até 25% o
tempo de reação, aumentando o risco de
acidentes. Se beber, vá de ônibus, taxi ou
carona.

9- Não use o celular enquanto dirige. A
distração é um dos principais fatores risco
para quem está ao volante.

5- Bicicleta também é veículo, por tanto deve
respeitar a sinalização de trânsito. Motorista,

10- Dirigir cansado ou sono é tão perigoso
quando dirigir alcoolizado. Pare e descanse
antes de pegar a estrada.

FONTE: http://maioamarelo.com/pagina/movimento

