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Treinamentos são realizados nas 
obras IGL e MIZU Baraúna.  

Um 8 de março comemorado com 
muita alegria com todas as colabo-
radoras.

Atente-se as siglas utilizadas no nos-
so dia a dia de trabalho. 
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O PGC – Plano de Gerenciamento de Custo ob-
jetiva apresentar processos, técnicas e ferra-
mentas utilizadas no controle e no gerenciamen-
to dos custos das obras realizadas pela MCM.
O mesmo foi abordado na ação realizada nos dias  20 
e 21 de março, realizado no Central de Apoio e Contro-
le – CAC.  O treinamento foi direcionado com foco em 
contratos no regime de contratação em administração.
A ação foi promovida pela equipe de Planejamen-
to com o apoio da gerência de projetos MCM.

Para estimular os colaboradores sobre a importância de 
um ambiente cada vez mais seguro, a MCM realizou nas 
Obras Kibon, Unilever IGL, M&G Cabo e M&G Suape a 
premiação do Camisa 10. 
O colaborador Camisa 10 MCM é responsável pela 
abertura de RD (registro de desvio) que sinaliza ao téc-
nico de segurança condições inseguras no ambiente de 
trabalho. A premiação tem como principais objetivos re-
conhecer o empenho dos encarregados e suas equipes 
mantendo o ambiente de trabalho seguro e saudável.

GIRO MCM
TREINAMENTO  PGC

Premiações do camisa 10

Aconteceu no último dia 04 o trei-
namento de OxiCorte e Processos a 
Quente com os colaboradores MCM 
lotados na obra IGL – Unilever Brasil.

Cerca de 17 colaboradores MCM par-
ticiparam do treinamento, o instrutor 
da vez foi o André Tenório,  Supervi-
sor  de Controle e Qualidade da MCM 
Montagens Industriais. Soldadores, 
mecânicos, caldeireiros e demais cola-
boradores que trabalham com a sold, 
puderam participar do treinamento que 
deve ganhar novas datas em breve e se 
estender para outras obras.

OBRA igl realiza treinamento 
de oxicorte

treinamento de máquina ro-
tativa é realizado na obra 
mizu

No período de 26 à 28/02/2015 acon-
teceu na obra MIZU em Baraúna-RN o 
Treinamento de Máquinas Rotativas. O 
treinamento foi realizado para um total 
de 276 colaboradores.
A ação promovida pelo RH/MCM em 
parceria com a empresa DWALT, abor-
dou temas importantes sobre os equi-
pamentos rotativos, cuidados ao manu-
sear, características de cada um entre 
outros assuntos. O treinamento foi mi-
nistrado pelo instrutor Tiago Oliveira, da 
DWALT.

MCM REALIZA TREINAMENTO DE 
recrutamento e seleção 

A Equipe de Treinamento e Desenvol-
vimento da MCM segue firme na ca-
pacitação dos seus colaboradores! No 
último dia 7 foi realizado um treinamen-
to na Faculdade Guararapes, em Jabo-
atão dos Guararapes – PE. A aborda-
gem foi sobre Recrutamento e Seleção, 
o objetivo foi capacitar os profissionais 
da área de Recursos Humanos na re-
alização desta atividade, que é diária.
Novas percepções e técnicas de recru-
tamento foram temas da pauta. O trei-
namento teve uma carga horária de 8h 
e foi ministrado pela LF CONSULT.

treinamentos



O dia 5 março foi de muita beleza nas Obras realizadas pela MCM e na Central de Apoio e Con-
trole – CAC. O motivo? O dia Internacional da Mulher.  Como a data exata (8 de março) cairia no 
domingo, os administrativos de obra e o RH montaram ações para parabenizar as colaborado-
ras da MCM.
As obras CBMC, CCP – Brenannd, Elizabeth Cimentos, Fiat, Mizu, Navalmare e a Unidade de 
Fabricação Metal Mecânica em Escada tiveram um café da manhã e presentearam as suas belas 
colaboradoras com brindes. 
Já na CAC foi o departamento de RH que promoveu a ação ‘Beleza Feminina’. As colaboradoras 
foram convidadas a realçar ainda mais suas belezas com corte e/ou escova.  A ação foi realizada 
pela Escola Técnica Bazar do Cabeleireiro. Após os cuidados com os cabelos houve coffe break 
e entrega de brindes. 
Parabenizamos a todas as mulheres pelo seu dia, sem esquecer que todos os dias são de vocês!

A organização e limpeza nas áreas são fatores indispensáveis para a prevenção de aci-
dentes e manutenção da saúde dos colaboradores, portanto seguem algumas dicas: 

- Coletar e remover regularmente as sobras de material, tais como abrasivos, pregos, madeiras, cha-
pas, tubos, entre outros.

- Se você não estiver utilizando os equipamentos e as  ferramentas que estão nas frentes de serviços, 
recolha e devolva ao Almoxarifado.

- Deixe os pisos desobstruídos. Permita o trânsito seguro de pessoas, máquinas e equipamentos.

- Mantenha os equipamentos de emergência sempre desobstruídos e prontos para uso, pois a qual-
quer momento eles poderão ser responsáveis pelo salvamento da sua vida ou do patrimônio da em-
presa.

- A organização faz parte de nossas atribuições e também representa a qualidade e imagem do nosso 
trabalho.

dicas do

camisa 10

   “Lembre-se: a organização faz parte do nosso trabalho!”

Matéria de capa



O jornal Integração é uma publicação cor-
porativa da MCM Montagens Industriais 
desenvolvida pelo Departamento de Co-
municação e Marketing e dirigida aos seus 
funcionarios, fornecedores e clientes.
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Nos dias 01 e 08/04/2015 foi realizado na Central de 
Apoio e Controle (CAC) o Treinamento de Formação 
da Nova Brigada de Emergência MCM.
O treinamento foi ministrado pelos bombeiros ins-
trutores Marcelo Teodócio e Roberto Albuquerque da 
empresa de Consultoria Intersafety SMS.
Todos os brigadistas adquiriram conhecimento téc-
nico sobre diversos assuntos envolvendo combate a 
incêndio, primeiros socorros, dentre outros. 
Situações de emergência foram simuladas para por 
em prática toda a técnica aprendida. 
A nova equipe de Brigada de Emergência da MCM 
conta com 19 colaboradores de diversas áreas de 
atuação, como oficina, elétrica, informática, qualida-
de, entre outros. A ação foi promovida pelo SMS com 
apoio do Treinamento e Desenvolvimento do RH.

BRIGADA DE EMERGÊNCIA CAC/MCM

ASO
O Atestado de Saúde Ocupacional define se o funcio-
nário está apto ou inapto à realização de suas funções 
dentro da empresa. Geralmente é feito pelo médico do 
trabalho.
A cada exame realizado, (admissional, periódico, mu-
dança de função, retorno ao trabalho e demissional), 
o médico emitirá o ASO em duas vias. A primeira via 
ficará arquivada no local de trabalho, à disposição da 
fiscalização do trabalho. A segunda via será obrigato-
riamente entregue ao trabalhador mediante recibo na 
primeira via.
 
 


