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APRESENTAÇÃO
Nessa edição apresentaremos a nossa média no Critério de Avaliação da Secretaria Municipal de
Obras, onde a MJRE vem se destacando com média excelente.
Uma mensagem singela ao dia dos pais, comemorado no 2º domingo de agosto. Se possível, comemore com seu pai esta data.
Curso de Brigada de Incêndio realizado pela empresa SETRA RIO ASSESSORIA TÉCNICA.
O treinamento que o QSMS vem implantando sobre OHSAS/Requisitos Legais, aplicação no critério
operacional, buscando um controle melhor dentro do canteiro de obras.
Doação de Medula Óssea, 4 passos que podem salvar vidas, mas a falta de conhecimento não nos
permite ajudar quem precisa. Leia e entenda a importância.

INFORMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL
A MJRE CONSTRUTORA LTDA vem por meio desta parabenizar a todos os colaboradores pelo
desempenho nos serviços prestados de acordo com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, onde
obtemos um índice de desempenho médio mensal Excelente referente ao mês de Junho, como publicado no Diário Oficial – D.O. RIO, em 15/07/2015.
Monitoramento Mensal das Três Últimas Avaliações:
Abril de 2015 = 2,58

Maio de 2025 = 2,66

INFORMAÇÕES

FELIZ DIA DOS PAIS

Telefone de Contato
(21)2501-0353

Ouvidoria (SAC)
(21)3792-0449
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TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO - CICLO 2015-2016
Foi realizado nos dias 03 e 04 de julho, o nosso
Curso de Brigada de Incêndio da Equipe da
MJRE. O grupo selecionado foi muito participativo,
com isso, alcançamos o resultado esperado.
Hoje temos uma equipe de multiplicadores e de
pessoas habilitadas em combater princípio de
incêndios no ambiente de trabalho e prevencionistas, em todos os momentos.
Contamos com cada brigadista, habilitados para
cumprir a missão de um prevencionista.
Parabéns aos participantes, a MJRE Construtora,
agradece a todos.
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TREINAMENTO - NOÇÕES DA NORMA INTERNACIONAL 18001 - CRITÉRIOS DA
ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE EM RELAÇÃO AS NORMAS REGULAMENTADORAS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
A Coordenação em QSMS, com a participação da Diretoria, vem aplicando treinamentos sobre a importância de se conhecer sobre a OHSAS/Requisitos Legais,
para se manter o controle operacional na
obra.
Onde podemos destacar a importância do
PDCA, Planejar, Implantar, Checar e Agir,
buscando trabalhar com o controle em
nossas operações e diminuir os possíveis
desvios.
O treinamento já teve seu 1º Ciclo e no
mês de agosto, acontecerá o 2º Ciclo.
Sendo a participação dos convocados
importantíssima para o progresso do
sistema de Gestão Integrado - SGI.
Não fique de fora, participe! O QSMS
agradece a sua participação.

MOMENTO DE REFLEXÃO
Porque estou assim, se tudo parece que esta paralisado, as coisas não mudam de lugar, acordei de
um sonho agora quero viver minha realidade.
Americo Oliveira Costa Junior
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PASSO A PASSO PARA SE TORNAR UM DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDULA ÓSSEA
3º Passo : Confirmada a compatibilidade, fazer a
avaliação médica
Ao ser chamado para doar um médico irá avaliar o
seu estado de saúde e novos exames serão feitos.
Com base nos resultados do seu estado de saúde,
e da doença do paciente que irá receber a medula
óssea, o médico vai explicar qual será o tipo de
coleta: através de aférese (por filtragem do sangue)
ou através de punção no osso da bacia.
1º Passo : Se cadastrar
O cadastro pode ser feito em campanhas de
doação ou em um Hemocentro.
No
nosso
site
(http://ameo.org.br/doacao-de-medula-ossea/doador-de-medula-ossea) , no canto superior da tela há um
espaço para você digitar o seu CEP e encontrar
o Hemocentro mais próximo da sua casa para
fazer o seu cadastro de doador. Para cadastrar-se é necessário colher uma amostra de
sangue e preencher a ficha cadastral.
Em média, dois meses após o cadastro seus
dados estarão disponíveis no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea).
Cada estado faz o seu próprio cadastro, mas
todos os dados vão para um único registro
nacional do ministério da saúde, REDOME
(Registro de Doadores de Medula).
2º Passo: Esperar
A compatibilidade de medula é determinada
pela genética e a chance de encontrar um
doador compatível com um paciente é em
média 1 em 100 mil. Essa espera para doação
pode durar meses ou anos. Se o sistema
encontrar um paciente compatível com você
(doador), eles entrarão em contato para colher
uma nova amostra de sangue e confirmar a
compatibilidade.
Lembre-se de sempre atualizar seus dados,
pois o paciente compatível pode aparecer a
qualquer época de sua vida e você deve ser
encontrado rapidamente!

4º Passo - Fazer a doação
Há duas maneiras de se coletar medula óssea:
O primeiro modo é a coleta pelo osso da bacia: é
realizado com agulha na região da nádega, o
procedimento dura 60 minutos e é feito com anestesia. O doador fica um dia em observação após o
término do procedimento. Como efeito da doação,
os doadores sentem dor no local da inserção da
agulha semelhante a de uma injeção de benzetacil,
ou a uma queda num jogo de futebol, que regride
em uma semana.
O segundo modo é a coleta pela veia: o doador
toma um remédio durante cinco dias para aumentar
a produção de células-mãe, no sexto dia as veias
do doador estão cheias de células -mãe. O sangue
pode ser filtrado por uma máquina que retira as
células-mae e devolve as células do sangue para
as veias. Em geral, o processo de coleta dura de 4
a 6 horas. O efeito colateral do medicamento são
dores no corpo, como as de uma gripe mas sem
espirrar, que melhora com um analgésico.
Quem não pode doar?
- Menores de 18 anos e maiores de 55 anos
- Portadores de HIV ou Hepatite C
- Pessoas que tem ou já tiverem algum tipo de
câncer
Faça a sua parte e entenda que a "Responsabilidade Social" é dever de todos nós!
Fonte :http://ameo.org.br/doacao-de-medula-ossea/doador-de-medula-ossea

