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É com muita satisfação que chegamos há 20 
anos de história com a MCM! 

O sonho de um nordestino, de retornar à sua terra 
após 35 anos de trabalho em São Paulo e gerar 
e mp r e g o  e  d e s e nv o l v i m e nt o  p a r a  s e u s 
conterrâneos, administrando uma empresa capaz 
de competir no mesmo nível das maiores empresas 
do ramo, tornando-se assim, uma referência no 
segmento de montagem industrial,  virou 
realidade. Uma história de muitos desa�os e 
sucessos. Muitos acertos ao longo dessa trajetória e 
também erros, que com serenidade conseguimos 
absorver e usá-los para nosso aprendizado e 
crescimento. 
Infelizmente esta data poderia ser mais bem 
celebrada se não fosse a forte recessão que nosso 
pais vem enfrentando, devido à corrupção e 
irresponsabilidade dos nossos governantes nos 
últimos anos, gerando a redução dos investimentos 
em praticamente todos os ambientes, redução do 
volume de negócios e consequentemente, o 
desemprego.
Entretanto, apesar desses problemas, vemos que as 
nossas instituições estão funcionando com a 
punição aos corruptos e corruptores, com o 
comprimento da constituição e que em pouco 
tempo, a credibilidade e a con�ança no nosso país 
se reestabelecerão e os investimentos de um modo 
geral, especialmente os industriais, retornarão a 
um nível aceitável. 
E quando isso ocorrer, estaremos prontos para 
atender o mercado, pois em todos os momentos, 
mantivemos a austeridade, a solidez, o respeito aos 
nossos valores, o investimento na melhoria dos 
nossos processos e na capacitação dos nossos 
colaboradores. 
Agradecemos a con�ança dos nossos clientes e a 
dedicação dos nossos colaboradores em todas as 
áreas, reunidos como um time, buscando 
fortalecer cada vez mais nossa presença no 
mercado industrial.

Em 
2015 a MCM 

ficou entre as  15
primeiras empresas de 

engenharia industrial do 
Brasil no ranking da 

Revista O Empreiteiro, e 
foi eleita pela mesma 

como a 1°� do 
norte/nordeste. 

1° atuação em
 fabrica de cimento
CIMEPAR - PB -1997. 

Unilever

Cliente há 20 anos.

Origem do nome

mcm
montagem

caldeiraria

manutenção

É a abreviação das principais frentes de serviço da empresa

Galeria
deGRANDES OBRAS

CNN ~ Baraúna - RN

Avanco ~ Curionópolis - PA 

Crown ~ Cabreúva - SP

Mizu ~ Baraúna - RN

Alcoa world ~ Juruti - PA

M&G ~ Cabo - PE
IVN ~ Estância - SE 

 
30 funcionários

Efetivo da primeira obra 

1° Obra
Rhodia - 1997

1° Convenção em 1999 
Reuniu as principais lideranças da empresa.

Curiosidades

Maior efetivo em 20 anos
4.500 colaboradores -2013/2014. 

1° Equipamento
P&H

Elizabeth ~ Alhandra - PB

CCP ~ Pintimbu - PB
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Apodi ~ Quixeré - CE

Cimesa ~ Laranjeiras - SE 



É TEMPO 
DE COMEMORAR!

Na década de 90 a região nordeste era foco na 
expansão industrial, e com tantas demandas e 
oportunidades o Grupo Intercept Participações, 

já detentora da Montcalm Montagens Industriais, decidiu, 
em conjunto com Pedro Morato, colaborador desde sua 
fundação, investir em um novo empreendimento na região. 
Nascia assim, a MCM Construções e Montagens, uma 
empresa especialista em fornecer soluções integradas de 
montagem e manutenção eletromecânica industrial. 
Fundada em 9 de julho de 1996, com sede própria no 
município pernambucano Cabo de Santo Agostinho, a 
MCM já iniciou suas atividades em indústrias de peso. A 1ª 
obra foi na Rhodia, com um contrato de montagem de 
estruturas e um efetivo de 30 funcionários. Logo em seguida, 
as atividades de montagem seguiram para fora do estado de 
Pernambuco e foi na CIMEPAR, na Paraíba, que a MCM 

iniciou sua carreira de destaque como especialista na 
montagem de fábricas de cimento. Já no 1º ano de trabalho, 
executou a montagem eletromecânica da Unilever Igarassu, 
bem como a atuação em melhorias e pequenas ampliações 
na planta industrial da antiga Brahma no município do 
Cabo de Sto. Agostinho, hoje AMBEV. As Unilevers se 
destacam no curso do tempo, pois são obras que entraram 
no escopo de projetos da MCM desde a sua fundação e 
permanecem como clientes até os dias de hoje. 
Depois disso a empresa só cresceu. Em seis meses já possuía 
100 funcionários e grandes projetos. Os escopo de obras e a 
responsabilidade só aumentaram, assim também como a 
con�ança dos clientes que passaram a ter a MCM não apenas 
como fornecedora de mão de obra especializada, mas como 
parceira.  

O tempo passou depressa e com ele veio o reconhecimento: 
No ano de 2004 a MCM recebeu a certi�cação de qualidade 
ISO 9001, e alguns anos depois, a certi�cação de Meio 
Ambiente (ISO 14001) e de segurança OHSAS 18001. 

Diante da grande demanda presente em Suape a MCM 
expandiu suas atividades, realizando trabalhos também na 
fabricação de spools, caldeiraria e na fabricação de estruturas 

metálicas e assim em 2009 foi fundada a MCM Metal 
Mecânica, unidade de fabricação, localizada na cidade de 
Escada – PE. 

O orgulho que eu tenho é que a MCM tem uma das melhores equipes de montagem de todo Brasil. São funcionários 
extremamente competentes em diversas áreas de atuação da empresa, um time forte e capaz de enfrentar qualquer desa�o. 

      diz o fundador e diretor comercial da empresa, Pedro Morato. 

Em 2014 a MCM atingiu o pico de mais de 4.000 
funcionários, lotados em dezenas de obras. O maior destaque 
é para a atuação na área de cimento, onde em 2014 esteve à 
frente da montagem de 7 unidades de Cimento e Cal no 

nordeste, entre elas a Mizu, Apodi, Elizabeth Cimentos e 
Cimento  Naciona l ,  do  gr up o Brennand.  Ainda 
simultaneamente houve a montagem das fábricas Cimar, 
CBMC e Polimix, e as fábricas de cal CNN e Itatiba. 

Pelo fato de termos várias obras em andamento, várias pessoas envolvidas nos processos, nós temos um foco muito grande no 
nosso modelo de gestão. Tanto para o controle dos custos como principalmente, para a garantia de um padrão de trabalho em todos 
os setores da empresa. Isso pra que os clientes possam identi�car que é a mesma MCM em todos os projetos que estamos atuando, 
independente de que esquipe esteja a frente desse trabalho. Isso requer uma equipe de apoio muito forte nas nossas obras, 
treinando e acompanhando os trabalhos. É um trabalho de bastidor, nossos clientes não veem, mas que é muito importante e vem 
fazendo toda a diferença na MCM.
completa Mozart Morato, diretor Administrativo Financeiro.

Os gestores de cada área podem hoje acompanhar seus indicadores, bem como buscar em nossa base de dados, as lições 
aprendidas em projetos anteriores, servindo de base para uma tomada de decisão mais assertiva nos projetos em andamento. O 
acompanhamento do escopo do projeto, bem como as entregas dentro de prazo de cada área, são certamente a maior segurança 
que podemos transmitir aos nossos clientes, monitorando-o no dia-a-dia de informações que ajudam na mitigação dos riscos nos 
seus empreendimentos.
Diz Márcio Morato, diretor Operacional. 

A Confiabilidade, segurança, 
compromisso com o alto 
desempenho, valorização das 
p e s s o a s  e  o  p a d r ã o  d e 
trabalho, de ser a mesma MCM, 
são os valores que formam a 
base da MCM Montagens 
Industriais,  uma empresa 
sólida e com alta capacidade 
de realização, uma empresa 
f o r t e  c u j o  c a p i t a l  m a i s 
precioso é o humano. 

Escritório Central MCM - Ano 1999

Metal Mecânica

Mizu Apodi Elizabeth Cimento Nacional
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O novo
Centro de Operações Escada   

funcionando a todo vapor.

D i a nt e  d a  g r a n d e  d e m a n d a  d o 
Complexo Industrial de Suape, a 
M C M  d e c i d i u  e x p a n d i r  s u a s 

atividades e fundou no ano de 2009 uma unidade 
exclusiva para fabricação de spools, estruturas 
metálicas e caldeiraria, nascia em Escada a MCM 
Metal Mecânica.
São 60.000 m² de área total, implantada a 35km 
do complexo portuário. Toda uma estrutura 
fortemente equipada com os mais avançados 
equipamentos, para fornecer as mais variadas 
soluções para todos os tipos de projeto. 
Este ano está sendo emplantada a COE -  Central 
de Operaões Escada, nova denominação da 
junção das operações da MCM Metal Mecânica 
com a nova central de equipamentos que está 
sendo construída,  a unidade logística da MCM, 
r e s p o n s á v e l  p e l o  g e r e n c i a m e n t o  d o s 
equipamentos,  suprimentos, frota de veículos e 
equipamentos e atendimento dos recursos 
materiais das obras, além do desenvolvimento 
contínuo de novas tecnologias e dispositivos, 
b u s c a n d o  a  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  e 
produtividade nas nossas obras.
Hoje a Metal funciona com um efetivo de mais de 
100 colaboradores distribuídos entre as 
atividades de base da Fábrica, é lá também que 
estão sendo fabricados os spools para obra Deten, 
em Camaçari – BA, assim como desenvolvidos 
dispositivos para obras como Lafarge, Galvani, 
etc.

A evolução 
da MARCA

O mundo empresarial passa por transformação 
constante, de novos negócios, de �delização de seus 
clientes, de inovação contínua nos seus produtos e 

serviços. Para acompanhar esse ritmo, muitas empresas 
consideram grandes mudanças, a marca é uma delas. 
Por ser um nome pequeno, o MCM foi adotado como o 
logotipo da empresa, lá no início das atividades, em 1996.
Esse logo que inicialmente era azul, com letras em caixa baixa, 
negrito e sem corte, carregou o nome da empresa durante 
apenas um ano. No ano seguinte houve uma mudança bastante 
signi�cante no padrão de cor, o azul deu lugar ao preto e 
vermelho e um novo elemento foi adicionado: o corte. 
Com o avançar dos anos e com a expansão dos negócios, a 
MCM �ndou seu padrão cromático em cinza e laranja, o qual se 
mantém até os dias de hoje, no entanto mudanças sutis 
aconteceram, a principal delas foi a inclusão dos arcos, dando 
um tom de movimento à marca e a complemento Construções e 
Montagens, que saiu da lateral e �ndou-se na base do logo. 
“Marca não é só um logotipo ou o nome de um produto. Além dos 
atributos funcionais, devemos pensar nos atributos emocionais 
que a marca deve trazer. Um produto ou serviço pode ser copiado 
facilmente pelo seu concorrente, mas a marca é única”, completa 
Gleice. 
Pensando nas suas duas décadas de atuação no mercado de 
engenharia, na criação de novos negócios, identi�cação e 
criação de novas oportunidades e no posicionamento de 
mercado, a MCM adotou um novo desenho para sua marca. 
Essa mudança aconteceu no início de 2015, o MCM ganhou 
traços mais modernos e com movimento, acompanhando 
assertivamente o bom momento da empresa. 
"A essência da empresa deve estar sempre presente, porém a linha 
estratégica pode mudar. Com essa mudança, adotamos um 
design mais moderno, sem abrir mão de um elemento em especial 
no logotipo anterior: a cor”, diz Rayane D'Paula, assistente 
Marketing da MCM.  
O novo logotipo da MCM assumiu 20 anos depois sua principal 
linha de trabalho, deixando pra trás o Construções e 
Montagens e adotando o Montagens Industrias. Além disso, os 
arcos deixaram de ser um elemento independente e passaram a 
ser representados por uma elipse, que corta o logo ao meio, 
deixando-a com o movimento cuja frase de apoio 
acompanham, num itálico leve.

CONSTRUÇÕES E
MONTAGENS LTDA

CONSTRUÇÕES 
E MONTAGENS LTDA.

É muito comum que as empresas busquem mudanças 
na sua identidade v isual,  seja porque está 
ultrapassada ou não possui o efeito desejado, ou 
simplesmente pelo desejo de mudar. 

conta Gleice de Freitas, analista marketing da MCM. 

Fizemos uma modernização na nossa marca, não uma 
mudança brusca, nossa essência de trabalho e DNA 
continuam os mesmos. Nossa proposta inicial era 
modernizar sem grandes mudanças, e o resultado �cou 
muito bom. Agora, estamos trabalhando com a�nco 
para posicionar essa nova marca no mercado, com 
nossos clientes, fornecedores e nossos colaboradores.

a�rma Mozart Morato, diretor administrativo e �nanceiro da MCM. 

Uma evolução sem perder os valores, 
renovação sem perder a identidade, 
tradição sob uma nova marca, mais forte, 
mais moderna, mais MCM.  
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A MCM por
seus CLIENTES

A Navalmare e a MCM estão ligadas desde o início das atividades da Navalmare no Brasil.  
Inicialmente, a MCM foi a empreiteira contratada pela Navalmare para a montagem do estaleiro no 

Porto do Recife.  
Em 2012, a parceria continuou com o projeto Cessão Onerosa, contrato assinado entre a GE Oil & Gas do 

Brasil e a Navalmare que consistia na montagem, teste e entrega de 56 skids. A MCM, especialista em soluções 
integradas em montagem e manutenção industrial, teve sua participação no projeto como subcontratada direta da 
Navalmare. A colaboração entre a Navalmare e a MCM as levou ao sucesso do projeto, que foi entregue no prazo e budget 
estabelecido, com plena satisfação da GE Oil & Gas e do cliente �nal, a Petrobrás.
E hoje, a Navalmare e a MCM devido ao seu know-how e experiência em gestão de construção naval e offshore, trabalham 
juntas na construção de seis navios para o Estaleiro Vard Promar, desde o início de 2015. A Navalmare está envolvida na 
gestão e coordenação da MCM no que concerne a todas as atividades. E o resultado da energia e ótima relação entre ambas 
resultou no surgimento, em dezembro, do Consórcio MCM Navalmare, criado no intuito de continuar a atender o Estaleiro 
Vard Promar, nos serviços de instalação e teste de spools e tubulações, aprovação de blocos, instalação de máquinas e 
acessórios, dentre outros. 
 Atualmente as duas empresas trabalham juntas também em outras áreas de desenvolvimento, como eólico, solar e 
com outras empresas no setor naval/offshore. 

Nestes 08 anos de parceria Crown – MCM foram 06 linhas de produção em 04 Plantas instaladas em 
04 diferentes estados Brasileiros, foram muitos desa�os que proporcionaram muitas histórias de 

companheirismo entre empresas e colaboradores que marcaram nossas trajetórias.
Parabéns família MCM, que esta história de sucesso se perpetue e que esta parceria continue em novos 

empreendimentos.
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Giovanni Guidugli – Vice Presidente 

A MCM sempre atendeu a Mizu de forma correta e na qualidade desejada, durante todo este período 
mostraram-se parceiros dedicados, não medindo esforços para obtenção dos melhores resultados   

sempre dentro dos prazos pré-estabelecidos. 
Realmente a empresa possui grandes pro�ssionais!

João Carlos Padilha - Gerente de Projetos e manitenção

Douglas Belai  - Coordenador de Projetos

É uma honra poder fazer parte da MCM, ser 
integrante de uma equipe que a todo 
instante contribui para o crescimento 
p r o f i s s i o n a l  e  p e s s o a l  d e  s e u s 
colaboradores. Sou privilegiado, pela 
oportunidade de trabalhar e poder fazer 
parte da história dessa grande empresa.

Mateus Alves, Jovem Aprendiz.

Nessa minha jornada de trabalho com mais 
de dez) anos de MCM, posso destacar uma 
frase que na minha opinião é um marco na 
MCM, �Uma empresa que sabe se reinventar 
na adversidade�... Além de ser uma empresa 
que valoriza seus colaboradores.

Ricardo Alexandre, Coord. de Controladoria Fiscal.

Uma empresa que contribui com o 
desenvolvimento constante de seus 
c o l a b o r a d o r e s ,  n o s  t o r n a n d o 
profissionais mais capacitados  para  
ajudar a organização a alcançar seus 
objetivos e realizar sua missão.

Deise Carvalho, Analista Recursos Humanos.

É muito gratificante fazer parte dessa 
família MCM; e desempenhar minhas 
atividades como Técnico de Segurança 
do trabalho, e cuidar de Vidas todos os 
dias é um presente divino.

Cicero Santos, Téc. Segurança do Trabalho.

Trabalhar na MCM tem sido uma oportunidade 
singular de desenvolver com o apoio de 
excelentes referenciais, o melhor de minhas 
competências na vida profissional. 
Sinto-me honrada e aprecio a oportunidade 
que recebi de fazer parte dessa história de 
sucesso. 

Maiara Arruda, Estagiária.

A MCM me agrega muitos valores, 
noventa porcento  da profissional 
que me tornei atribuo as pessoas que 
passaram e que estão hoje nesta 
empresa. Meu sentimento é de 
agradecimento.

Cláudia, Téc. Segurança do Trabalho.

Espaço 
COLABORADOR do

HISTÓRIAde
São  anos
 

Encontrei na MCM uma empresa cheia de 
energia e desafios onde fui  tendo 
oportunidades de crescimento a cada dia. 
Realmente, em todo tempo a MCM foi uma 
grande escola para que eu me tornasse o 
profissional que sou hoje.  

Luiz Nogueira, Consultor Técnico – 20 anos de MCM.

Não posso esquecer o aprendizado que que 
adquiri como coordenador de obra nos dois 
primeiros anos de experiência, e da bagagem 
q u e  t r o u x e  c o m o  e n g e n h e i r o  d e 
planejamento. Já somo 20 anos de estrada e 
conhecimento junto a MCM.� 

Gerson Marinovic, Gerente Comercial – 20 anos de MCM.

�Entrei como serviços gerais e hoje 
sou soldador. Sou muito grato a 
MCM por esse desenvolvimento, 
aqui eu me sinto em casa.� 

Gildo Silva, Soldador – 20 anos de MCM. 

�São 42 anos de trabalho e dedicação ao 
Grupo Intercept, 20 deles pela MCM e é 
muito gratificante fazer parte dessa 
grande equipe.� 

Marcos Maia, Gerente Administração de Pessoal – 20 anos de MCM. 

Tenho orgulho em fazer parte da família MCM. 
A amizade entre nós torna mais fácil vencer 
os obstáculos e conseguir conquistar nossos 
objetivos. Por maiores que sejam as 
dificuldades, não podemos nos intimidar e 
sim acreditar que somos capazes de superar 
os desafios.

Julio Locio, Gerente de Planejamento – 18 anos de MCM.

�Sempre quis fazer parte de uma grande 
organização, iniciei na Montcalm e em 
fevereiro de 1997 vim pra MCM. São 19 anos 
acompanhando o crescimento da empresa 
e cada vez mais crescendo junto com ela.� 

Ubiratan Pereira, Coordenador de Recrutamento – 19 anos de MCM.



Giro 
MCM

MCM PATROCINA O CIRCUITO DAS ESTAÇÕES 
ETAPA OUTONO RECIFE

No dia 10 de maio, Recife recebeu a etapa Outono do Circuito das 
Estações, evento esportivo que lidera as corridas em todo Brasil.
O evento contou com o patrocínio da MCM Montagens 
Industriais, que marcou presença com uma equipe de 13 atletas, 
entre colaboradores da Central de Apoio e Controle (CAC) e 
obras.
A concentração e largada aconteceu no Forte do Brum, local 
próximo ao Porto do Recife. Lá também estava montada uma 
estrutura completa e uma equipe de apoio pronta para dar suporte 
a todos os atletas da MCM. 
Nosso destaque vai para o colaborador Sandro Assis, (Técnico de 
Planejamento – COE), que chegou em 16º lugar no ranking geral 
de 4.300 inscritos no circuito. 

MCM NA FEIMEC 2016
No período de 3 a 7 de maio a MCM participou da maior feira de 
máquinas e equipamentos da América Latina, a FEIMEC 2016. 
O evento reuniu fornecedores de todo o mundo, das mais 
diversas categorias. A feira, foi realizada em São Paulo, no novo 
pavilhão São Paulo Expo Exhibition and Convention Center.
A feira foi o pontapé inicial para conhecer novos clientes e 
prospectar também novos fabricantes, como também o início de 
um canal de comunicação com os próprios expositores para 
futuros projetos em parceria. 
A frente do evento, estava a equipe comercial da MCM, que 
recebeu a visita de clientes e fornecedores. 

Durante todo o mês de abril a equipe de QSMS da MCM esteve à 
frente de uma campanha de extrema importância: A Proteção 
das Mãos. 
Técnicos de segurança do trabalho, realizaram DDSs e ações que 
evidenciaram o cuidado que devemos ter diariamente com as 
mãos, evitando assim possíveis acidentes.
As obras ALCOA, M&G Cabo e IGL abordaram com palestras e 
dinâmicas o assunto, que foi levado muito a sério por cada 
colaborador. O uso correto dos EPIs e dos instrumentos de 
trabalho foram registrados na ação, houve também várias 
simulações de como seria a atividade diária sem mãos.
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CAMPANHA DE CUIDADO COM AS MÃOS

TREINAMENTOS

TREINAMENTO PARA MONTADORES DE ANDAIME  
DETEN QUÍMICA

A MCM está executando a montagem eletromecânica da ampliação da linha de 
Eliab  (Linear Alquibenzeno) na Deten Química, localizada em Camaçari na Bahia. 
E como em todas as suas obras, realiza a capacitação contínua de seus 
colaboradores, com diversos treinamentos e reciclagens.
Dessa vez, a Deten recebeu o treinamento para montadores de andaime, montagem 
e desmontagem, teoria e prática. O treinamento aconteceu no dia 05/05 e foi 
liderado pela TST Cláudia Tenório.  Aspectos de segurança na montagem e 

TREINAMENTO DE ESMIRILHAEIRA - DETEN QUÍMICA

O uso correto dos equipamentos e ferramentas de trabalho é essencial em 
qualquer função.
Pensando nisso a equipe de segurança da obra Deten Química, realizou 
um treinamento para o uso seguro e e�ciente da esmerilhadeira.
A frente do treinamento da TST Cláudia Tenório e o TST Hugo Leonardo. 
O treinamento foi realizado com todos os colaboradores lotados na obra, 
além da aula teórica, houve também a prática e a distribuição das cartilhas 
sobre o tema.

TREINAMENTO NR 33 
SUPERVISOR DE TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO

No dia 19/03, houve a reciclagem para a equipe de SMS da MCM sobre 
NR 33 – Supervisor de Trabalho em Espaço Con�nado.
A equipe de SMS trabalha ativamente no acompanhamento, liberação e 
treinamentos com todos os colaboradores das obras MCM. O objetivo 
da reciclagem é garantir a realização de um trabalho sempre seguro, 
atendendo todos os requisitos legais aplicáveis.
O treinamento foi ministrado pelo instrutor Marcelo Teodósio da 
Protege SMS Consultoria.

TREINAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES 
E NÃO CONFORMIDADES

No dia 05/03, aconteceu na CAC – Central de Apoio e Controle, o 
treinamento de Investigação de Acidentes e Não conformidades: 
Análise Causa Raiz. A área em foco foi QSMS que pôde desenvolver 
ainda mais o conhecimento técnico no assunto.
A multiplicadora foi Jaciara Marques, da empresa QSMA.



em
ação

SEGURANÇA

QSMS

A Premiação de Segurança Camisa 10 visa premiar os colaboradores que estão sempre 
zelando pela segurança nas obras e também nas condições inseguras do ambiente de 
trabalho. Eles podem sinalizar ao Técnico de Segurança da obra através do Registro de 
Desvio de Segurança (RDS). 
Neste 1º semestre de 2016 foram premiados colaboradores das obras, Avanco, M&G 
Suape, Estaleiro Vard Promar, Kibon e Central de Operações Escada (COE). 
Na ocasião, os colaboradores que se destacaram pela total segurança nas atividades 
diárias, receberam prêmios e a camisa 10. Além disso houve sorteio e vários colaboradores 
ganharam brindes. 

MEIO AMBIENTE

Em dezembro de 2015 a equipe de QSMS desenvolveu e publicou a Política de álcool, fumo 
e drogas, o objetivo da Política é prevenir doenças e melhorar e manter a saúde e o bem-estar 
dos colaboradores, garantindo as condições que permitam um adequado desempenho de 
suas atividades. Conscientizando sobre os efeitos danosos decorrente do alcoolismo, 
tabagismo e consumo de drogas ilícitas. 
Uma das ações da política é a Blitz do Bafômetro. Ela é realizada com o objetivo trabalhar 
preventivamente, minimizando os atos inseguros e de risco à vida do colaborador.

No dia 05 de junho foi comemorado O Dia Internacional do Meio 
Ambiente, uma data que marca a conscientização e alerta para a prevenção.
Esse é um tema presente em todas as obras da MCM e durante toda a 
semana as obras colocaram esse tema em destaque. Alcoa, IGL, Kibon, 
M&G Cabo, Lever Igarassu, Central de Apoio e Controle (CAC) e Central 
de Operações Escada (COE)  realizaram DDS abordando o tema. Na 
ocasião, houve a entrega de folder explicativo e  todos os colaboradores 
receberam uma caneca comemorativa, para uso diário no trabalho, 
evitando assim o uso de copos descartáveis, houve também a distribuição 
de mudas de várias espécies.

SAÚDE
Criado pela Medica do trabalho da MCM, Dra. Meyre 
Morato, o Programa Bem Estar, é um informativo mensal 
que aborda diversos assuntos de saúde, de forma simples e 
objetiva. 
Temas como obesidade, H1N1, câncer de pele e o surto de 
Dengue e Zika, foram abordados nos últimos meses e 
levados para os canteiros das obras MCM através de DDS. 
A prevenção é o mais importante! Participe do programa 
Bem Estar enviando para a equipe de QSMS da sua obra 
temas a serem abordados nas próximas edições. 

www.mcmmontagens.com.br
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