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MCM  GANHA PRÊMIO
FIEPE   DE SUSTENTABILIDADE 

A premiação se propõe a mostrar à sociedade a preocupação e 
o empenho da indústria pernambucana na melhoria da 

qualidade ambiental, além de estimular a conscientização das 
empresas para a preservação do meio ambiente.

SIPATMA 
2016

Nós tocamos nesses assuntos!

Outubro Rosa &Novembro Azul

Campanhas;
Treinamentos;
Premiações.



Nova unidade de 
Jateamento e Pintura

A MCM inaugurou recentemente a Unidade de Jateamento e Pintura Industrial. 

A unidade está localizada na Central de Operações Escada 
(COE) e conta com equipamentos de alta qualidade e 
pro�ssionais experientes e quali�cados. 
Com a nova unidade, estamos preparados para executar, 
dentro dos requisitos de segurança e meio ambiente, os 

serviços de jateamento abrasivo, pintura industrial e aplicação 
de revestimentos anticorrosivos para estruturas metálicas, 
tanques de armazenamento, tubulações e equipamentos 
diversos. 

É DESTAQUE! 

Colaborador  ganha MCM
destaque 

com o cliente

Por iniciativa própria, o colaborador Edvaldo Augusto 
recuperou um Painel Indicador de fabricação alemã, usado 
nos cortadores. Este equipamento é de vital importância para 
a operação de cortadores, de difícil aquisição, alto custo e sua 
venda foi  interrompida no mercado por  tempo 
indeterminado. E foi através da reutilização de componentes 
de outros painéis dani�cados e de mesmo modelo, que o 
Edvaldo conseguiu recuperar o equipamento, que já voltou 
para produção da fábrica M&G Polímeros.

“Atitudes como esta re�etem práticas de melhoria contínua que devem ser 
realizadas por todos os empregados e terceiros, parabenizamos o Edvaldo 
pela iniciativa!” – Cliente M&G Polímeros do Brasil.
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NOVAS CONQUISTAS MCM

Queremos dividir com você as conquistas de novos projetos! 

Categoria: Logística
 Contrato de Descrição de Serviço:

manutenção no porto de Pecém. 
 São Gonçalo do Amarante - CELocal:

 

Categoria: Cimento 
 DesmontagemDescrição de Serviço:

eletromecânica da moagem de cimento
e secagem de escória. 

 Barcarena - PA Local:
 

Categoria: Papel e Celulose 
 Montagem Descrição de Serviço:

mecânica da ETE e cristalizador. 
 Mucuri - BALocal:

 

Categoria: Offshore 
 Apoio na Descrição de Serviço:

Montagem de Equipamentos
 Cabo de Santo Agostinho - PE Local:

 

Palavra 
da

    Estamos encerrando mais um ano de 
atividades e obras sendo executadas com 
muito sucesso. 
     E hoje, assim como todos os dias eu só tenho 
a agradecer! Primeiramente a Deus, por ser o 
principal guia nessa jornada chamada vida e a 
todos vocês, nossos colaboradores, que fazem 
a diferença na grande equipe que é a MCM. 
   2016 Foi um ano difícil, para todos nós. 
Muitos dos nossos parceiros de trabalho 
tiveram que nos deixar devido à grande crise 
que afeta no nosso país.
   2017 se aproxima e com ele a expectativa de 
dias melhores, de mais investimentos nas 
industrias e novos projetos. Meu desejo e 
minha  esperança é que com o esforço de todos 
nós, essa realidade possa mudar e todos esses 
bons companheiros voltem a fazer parte do 
nosso time. 
    Tenhamos força e tranquilidade para 
enfrentarmos um novo ano que está por 
chegar, que nossos sentimentos de coragem, 
superação e justiça possam estar presentes em 
nossos novos dias. E que a dedicação ao 
trabalho seja a chave para o nosso sucesso. 

    Desejo a todos um natal de muita luz e um 
ano novo próspero e repleto de saúde e 
felicidade.

Diretor ComercialAgora a MCM conta com um canal 
de ouvidoria exclusivo para que 
você registre suas sugestões, 
d ú v i d a s ,  r e c l a m a ç õ e s  o u 
denúncias. 
O Fale com a MCM  já está 
disponível no nosso site e você 
pode acessar a qualquer 
momento. 

Os assuntos serão tratados 
por uma área especí�ca e você 
poderá fazer seus registros sem 
precisar se identi�car. 

Novo Canal de Comunicação
 com a MCM!

Diga Não a  Violência  DomesticaNovidade!

PARCERIA MCM
Com a MCM você também se diverte!

A empresa é parceira do Mirabilandia Parque de Diversões e 
do Veneza Water Park. Para brincar nesses parques com 
preços diferenciados apresente seu crachá ou contracheque na 
hora da compra do ingresso e garanta a sua entrada e de mais 
quatro acompanhantes. 

Dezembro/2016 
Sábados, Domingos e feriados 
- R$ 39,00 por pessoa.
Janeiro/2017
De Quinta a Domingo
 - R$ 44,00 por pessoa. 

Até Dezembro/2016 
Sextas, Sábados, Domingos 
e Feriados.
- R$ 34,00 por pessoa.

*Válido somente para compras diretamente na bilheteria.



A premiação FIEPE de Sustentabilidade Ambiental se 
propõe a mostrar à sociedade a preocupação e empenho da 
indústria pernambucana na melhoria da qualidade 
ambiental, além de estimular a conscientização das empresas 
para preservação do meio ambiente.

A Cerimônia de Premiação aconteceu no dia 27 de 
outubro no auditório da Federação das Indústrias do Estado 
de Pernambuco – FIEPE, na cidade de Recife. Dentre os 
projetos inscritos pera as empesas de médio porte, o vencedor 
foi o Cine MCM, que visa levar educação ambiental para fora 
do ambiente corporativo e dessa forma, desenvolver um 
trabalho com responsabilidade, contribuindo assim para 
sustentabilidade do seu negócio, da comunidade e do meio 
ambiente.

Ciente que qualquer atividade desenvolvida pode 
impactar no meio ambiente e em virtude do uso de recursos 
naturais e geração de resíduos, a MCM busca adotar ações que 
minimizem os possíveis impactos ambientais negativos. Entre 
as ações, podemos destacar a coleta seletiva, campanhas de 
conscientização de água e energia e o Cine MCM, cujo intuito 
é participar mais ativamente das comunidades no entorno da 
empresa.

MCM  GANHA PRÊMIO
 FIEPE  DE SUSTENTABILIDADE
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Outubro Rosa Novembro Azul

Homens e Mulheres lidam com diferentes situações e 
preocupações quando o assunto é saúde. Mas quando o tema 
é prevenção não há distinção, e isso 
pode ser observado nas diversas 
campanhas nacionais de saúde.  As 
que ganham maior destaque é o 
Outubro Rosa e Novembro Azul, que 
alertam sobre os cuidados com o 
câncer de mama e o câncer de próstata, 
respectivamente. 
Esse alerta foi dado também aos 
colaboradores da MCM, nas obras, 
Central de Apoio e Controle (CAC) e 
Central de Operações Escada (COE). 
A responsabilidade do conteúdo 
abordado foi da equipe de QSMS, 
representada pelas técnicas de 
e n fe r mage m  Mi l e na  R amo s  e 
Aldenice Carvalho. 
Na CAC e COE, houve palestra sobre 
o câncer de mama. Diagnóstico, 

sintomas e tratamento foram bastante abordados através de 
um bate papo com o médico Williams Jefferson do Grupo 

Saúde Corp. 
Já no Novembro Azul, mês símbolo na 
luta contra o câncer de próstata, 
ganhou destaque nas obras MCM. As 
palestras foram lideradas por Aldenice 
Carvalho, que contou com o auxílio das 
técnicas de segurança de cada site. O 
objet ivo da ação foi  a ler tar  os 
colaboradores na prevenção da doença 
e que a consciência começa da extinção 
do preconceito gerado em torno dela. 
Na CAC, contamos com a participação 
da enfermeira Carmem Rosângela que 
abriu um bate papo sobre a doença 
esclarecendo dúvidas e falando da 
importância do diagnóstico precoce no 
a u x í l i o  d o  t r a t a m e n t o  e 
consequentemente, da cura. 
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O Projeto Cine MCM (Conhecendo o 
mundo através do cinema) tem o objetivo de 
possibilitar através de parcerias com instituições (Creches, 
Casa de Apoio, CRAS e Escolas, por exemplo) o aprendizado 
através do cinema, que visa proporcionar por meio da sétima 
arte a aplicação de conhecimentos diversos (cuidados com a 

meio ambiente e conhecimento de outras culturas, por 
exemplo), tornando-se um instrumento de aprendizado e 
socialização. 

O cinema é conduzido não só com atividade interativas e 
o�cinas diversas, mas também �lmes que visam proporcionar 
mensagens de estimulo, aprendizado, sendo o tema principal 
de�nido em cada edição do projeto. 

A responsabilidade socioambiental 
tem adquirido importância nas estratégias de negócios da 

MCM, pois muitos clientes não contratam mais empresas 
que forneçam apenas qualidade, preço e cumprimento de 
requisitos legais, ou seja, passou-se a valorizar cada vez mais 
organizações que se comprometem com os problemas socais 
e ambientais da atualidade. Sendo assim reconhecida pelos 
seus clientes e fornecedores por ser uma empresa ativa nas 
práticas socioambientais. 

A análise dos resultados e os momentos de diálogo e 
observação nas Instituições bene�ciadas com o projeto, 
reforçam a importância da continuidade do mesmo. 
Ademais, acredita-se que a educação é o caminho para o 
desenvolvimento de cidadãos conscientes de suas 
responsabilidades. 

Parabéns a todos os envolvidos! 

Ainda nesta edição da premiação, a MCM também 

concorreu com mais dois projetos, o de Redução do consumo 

de água e a Premiação de Segurança – Camisa 10, com o 

objetivo de despertar às organizações, que atitudes simples 

podem apresentar resultados práticos e signi�cativos para o 

meio ambiente e promover o bem-estar físico, mental e social 

dos trabalhadores, garantindo a produtividade,  prevenção de 

acidentes e credibilidade referente à marca da empresa por 

meio de programas de saúde e segurança ocupacional.

A implementação dessa cultura organizacional 

voltada para preocupação com o meio ambiente, saúde e 

segurança do colaborador, contribui para o desenvolvimento 

contínuo da empresa.
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CONCURSO DIA DOS PAIS

SEMANA NACIONAL
DO TRÂNSITO

De 18 a 25 de setembro é comemorado a Semana Nacional do 
Trânsito. 
Na Central de Apoio e Controle (CAC), a Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (CIPA) realizou um Quiz com os 
colaboradores sobre Segurança no Trânsito. A dinâmica consistia 
num jogo em que cada equipe ao acertar uma pergunta, avançava 
uma casa. Dezenas de colaboradores participaram e ganharam 
brindes. Além disso, houve apresentação de um vídeo sobre 
acidentes causados por imprudência dos condutores, a mais 
debatida foi a mistura do álcool e direção. 

EQUIPE MCM PARTICIPA DA SIPAT
NA DETEN QUÍMICA

TREINAMENTOS
TREINAMENTO DE PINTURA INDUSTRIAL

Nos dias 01 e 02 de setembro foi realizado o treinamento de Pintura 
Industrial para todos os pintores lotados na Central de Operações 
Escada (COE) e também os lotados na obra Deten Química. Os 
responsáveis pela organização foram os colaboradores André 
Guilherme de QSMS e a TST Maria de Fátima. 
O treinamento foi ministrado pelo senhor Betenil Mendes, 
instrutor da Sherwin Williams.

TREINAMENTO DE DISCO ABRASIVO

No dia 17/08  foi realizado na Central de Operações Escada, o 
treinamento de utilização do disco abrasivo CUBITRON. 
O mesmo foi realizado em parceria com a Pernambuco 
Distribuidora.
O engenheiro de aplicação Antonio Lima ministrou o 
treinamento, que contou com atividades teóricas e práticas. 
As turmas exploraram as mais diversas situações de execuções.
A ação foi uma iniciativa do Gestor da obra Luiz Carlos Gandolfo 
em conjunto com o Encarregado da COE, Pedro de Amorim e 
também a equipe de SMS. 

TREINAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
NA DETEN QUÍMICA

No mês de julho foi realizado na obra Deten Química, em 
Camaçari – BA, o treinamento de Movimentação Segura de 
Carga - Capacidades de Levantamento e Práticas de 
Segurança no Trabalho. 
O treinamento foi ministrado pelo Supervisor de Rigger e 
responsável pela frota MCM, Ernandes Brito.
Todos os motoristas de guindaste, assim como os rigger 
participaram do treinamento e puderam aperfeiçoar ainda 
mais seus conhecimentos no levantamento de carga. 

CAFÉ COM CONTEÚDO
Acreditar nos jovens talentos é uma marca da MCM, que possui uma grande 
equipe de Jovens Aprendizes e estagiários. Distribuídos em diversas áreas, eles se 
reúnem nas edições do Café com Conteúdo, para compartilhar suas experiências e 
adquirir conhecimento sobre suas áreas de atuação.
A última edição foi realizada no dia 31/08. Entre os assuntos abordados, destacam-
se:  Comunicação Empresarial, qualidade na prestação de serviços/atendimento e 
comportamento organizacional. Durante o encontro, foram realizadas várias 
dinâmicas relacionadas aos temas e houve ainda orientação pro�ssional.
Os jovens têm como orientadora responsável, a Analista de Recursos Humanos, 
Rafaela Pereira.

MCM
Giro Giro 

OUTROS

Fabio Renesto
Orçamento - CAC

Rogerio Silva 
M&G - Suape

De 12 a 16 de setembro a Equipe da MCM Montagens Industriais 
participou da SIPAT Integrada promovida pela Deten Química.
O evento foi marcado pela exposição de máquinas, equipamentos e a 
excelência de conhecimento das equipes prestadoras de serviço, entre 
elas a equipe da MCM que abordou com excelência o tema:  Trabalho à 
Quente e Segurança; 
Michelle Fonseca e Hugo Leonardo técnicos de segurança da MCM, 
estiveram à frente da ação. 

CONCURSO CULTURAL
PEQUENOS ARTISTAS
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A MCM comemorou o dia das crianças com os 
principais personagens do 12 de outubro. O RH em 
parceria com o marketing lançaram a Campanha 
Pequenos Artistas e �lhos de colaboradores puderam 
participar com muita criatividade e cor. 
A mecânica foi o seguinte:  Crianças de 3 a 12 anos 
teriam que fazer um desenho bem colorido baseado 
no tema Vivendo como Criança. Dezenas de 
pequenos participantes colocaram a mão no lápis e 
os mais lindos desenhos foram entregues. Todas as 
crianças participantes ganharam brindes e os 
desenhos foram expostos no hall da Central de 
Apoio e Controle (CAC) e no site MCM. 

Em agosto a equipe de RH da MCM promoveu um 
concurso fotográ�co em comemoração ao dia dos 
pais! A mecânica consistia em: O pai deveria 
escolher uma foto antiga com seu �lho e reproduzir a 
mesma num novo retrato. 
Colaboradores de Obras e da CAC participaram. 
Seis fotos receberam a maior quantidade de votos e 
os papais vencedores ganharam prêmios! 
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SIPATMA
2016

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
e Meio Ambiente (SIPATMA), tem por objetivo promover 
campanhas de prevenção de acidentes, da saúde, qualidade 
de vida e preservação ambiental. Neste ano a SIPATMA da 
Central de Apoio e Controle, realizada no período de 07 a 11 
de novembro e na Central de Operações Escada, realizada de 
21 a 25 de novembro, teve como tema “A poluição causada 
pelo “lixo” mental. Como des–pré-ocupar nossa mente?” 

A escolha do tema se deu pelo entendimento de que pessoas 
estressadas produzem menos e estão mais vulneráveis a 
acidentes, uma vez que se distraem mais fácil durante a 
execução de suas atividades em virtude dos “lixos” mentais 
(problemas com a família, �nanceiro, pressão no trabalho, 
entre outros). Toda programação foi desenvolvida com o 
intuito de fornecer aos colaboradores ferramentas que 
permitem uma melhor qualidade dos pensamentos.

   A Abertura do evento foi dada 
por meio de um café da manhã 
coletivo e atividade de Ginástica 
Laboral com foco no pensamento 
positivo.
  A programação também pôde 
c o n t a r  c o m  a  e x i b i ç ã o  d o 
Documentário Ambiental – Lixo 
Extraordinário, que mostrou a 
t r a n s f o r m a ç ã o  n a  v i d a  d e 
catadores que vivem literalmente 
no lixo e dependem dele para sua 
sobrevivência. A semana contou 
ainda com palestras sobre Estresse 
excessivo e Sua Aplicação no 
Trabalhador, Dietas da Moda, Seus 
Riscos e Benefícios, bem como o 
Ciclo do Sucesso e as 5 Saúdes com 
b a s e  n a  p r o g r a m a ç ã o 
neurolinguística. Foi realizado o curso bem interativo sobre 
“Eletricidade para Leigos”, onde os colaboradores tiveram 
noções básicas sobre eletricidade e puderam tirar todas as 
suas dúvidas. 
No encerramento contamos com a participação do Coral do 
Movimento Pró-Criança.

O evento na CAC

A SIPATMA é mais uma ferramenta à disposição da 
organização e seus colaboradores para capacitar os seus 
funcionários a trabalharem com segurança e de forma 
sustentável. Mais do que cumprir a Norma Regulamentadora 

- NR5, a semana desperta nos funcionários um senso de 
urgência para com a segurança dentro do trabalho, qualidade 
de vida e preservação ambiental, trata-se de uma ação 
educativa dentro da MCM.

– Não se exponha a riscos desnecessariamente. Na dúvida pare, busque observar e se orientar se a atividade é segura;
– Não se aventure em trabalhos que não conhece. Lembre-se que ás vezes não existe segunda chance. Não perca a chance de 
fazer da forma segura;
– Não improvise. O improviso é uma das maiores causas de acidente de trabalho e no lar;
– Seu corpo tem limites. Ultrapassar tais limites pode trazer consequências que vão desde um afastamento temporário até o 
de�nitivo;
– Seus olhos são sensíveis: Proteja-os com a atenção que merecem;

– Use os EPI necessários à sua atividade: Lembre-se que caso haja algum incômodo no uso 
EPI, ele é passageiro, as sequelas do acidente podem não ser;
– Siga as orientações  de segurança recomendadas pela empresa através da CIPA, SESMT e 
líderes de setor;
– A pressa é inimiga da segurança: Na maioria das vezes a pressa nos faz esquecer as normas 
de segurança e de boas práticas;

– Trabalhos especiais geram riscos especiais e requerem treinamentos especí�cos: Como, 
espaço con�nado, em altura, serviços com eletricidade, operação de empilhadeira, ponte 
rolante e outros;

– Se não entendeu as orientações de segurança da sua empresa, pergunte ao seu líder ou 
equipe de segurança.

DICAS DO CAMISA 10

Trabalhar com segurança é acreditar que você é a ferramenta mais importante para a empresa.
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O evento na COE

 A abertura foi marcada por muita interação entre as equipes 
da Central. Colaboradores da Manutenção, fabricação, 
jateamento e pintura, SMS e administrativo se reuniram 
num delicioso café da manhã coletivo e puderam debater 

sobre alimentação saudável e saber mais sobre o Novembro 
Azul, mês símbolo de combate ao câncer de próstata, ambos 
os assuntos abordados na palestra ministrada pela técnica de 
enfermagem Aldenice Carvalho. 

O Gerente da COE, Waldir Tenório, bateu papo com os colaboradores 
sobre a importância do trabalho em equipe e o respeito às normas de 
segurança. Após isso, as TSTs Elitânia Gonçalves e Maria de Fátima 
encerraram com mensagens de re�exão e dicas de como evitar o 
estresse no ambiente de trabalho. 
A semana seguiu com a participação da Fonoaudióloga Christiane 
Araújo que palestrou sobre o Ruído como fator causador de estresse no 
dia a dia. Alertou, ainda sobre a importância do uso do protetor 
auditivo no ambiente de trabalho e deu várias dicas para preservação 
da audição.
O 3º dia foi marcado pelo DDS sobre Os benefícios da prática de 
atividades físicas. Logo após, a professora do SESI Cynthia Barbosa 
realizou a Ginástica Laboral com todos os colaboradores, que 
puderam iniciar suas atividades mais relaxados. Os colaboradores 
também participaram de uma pesquisa rápida sobre ambiente de 
trabalho agradável e livre de estresse. 
A nutricionista Luciana Santana esteve no penúltimo dia ministrando 
uma palestra sobre “Qualidade de vida e estresse”, o debate foi aberto e 
muitos colaboradores puderam tirar suas dúvidas sobre o tema. 
A semana encerrou com muita alegria, interação e re�exão. 
Todos os líderes de equipe explanaram lindas mensagens a suas 
equipes e os colaboradores retribuíram da melhor forma, mostrando 
que o trabalho em equipe é primordial para o desenvolvimento de 
qualquer pro�ssional, além da excelência da execução dos trabalhos. A 
SIPATMA da COE foi encerrada com música! Uma banda, formada 
pelos colaboradores cantou diversas músicas, levantando ainda mais o 
astral de toda equipe. levantando ainda mais o astral de toda equipe. 
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SEGURANÇA

em
açãoQSMS

A obra Deten Química (Camaçari e Escada), M&G Suape e Central 
de Operações Escada (COE), receberam mais uma premiação de 
segurança, Camisa 10. 
Além do Camisa 10, que foi o responsável pela maior aberturas de 
RDS (Registros de Desvio de Segurança) houve sorteio de brindes 
aos colaboradores que também contribuiram com a segurança nas 
obras, durante os meses de agosto e setembro. 
As TSTs Michelle Fonseca, Silvania Gomes e Maria de Fátima  
foram as responsáveis pela premiação nas obras, respectivamente. 

SAÚDE

O Programa Bem Estar todo mês aborda temas de extrema 
importância para um dia a dia mais saudável.
O tema abordado no mês de agosto foi o Tabagismo. 
Pensando na saúde dos colaboradores, a Central de 
Operações Escada (COE) e a obra Lever Igarassu, 
promoveram uma palestra abordando o assunto. Na 
ocasião, falou-se sobre a importância de uma vida mais 
saudável sem o uso do cigarro e como esse vício pode ser 
prejudicial a saúde. 

Um folder com informações sobre tabagismo, doenças e 
prevenção foi distribuído entre os participantes.

Premiação do CAMISA 10 de Segurança

Blitz do bafômetro nas obras MCM
Foi realizada mais uma mobilização da Blitz do Bafômetro nas 
obras Deten Química, em Camaçari – BA e na IGL. A equipe de 
SMS foi a responsável pela execução dos testes que foram 
realizados nos canteiros MCM. 
A ação da Blitz do Bafômetro foi criada pelo setor de QSMS, a 
partir da Política de fumo, álcool e drogas. O objetivo da Blitz é 
trabalhar preventivamente, minimizando os atos inseguros e de 
risco à vida do colaborador.

Palestra sobre TABAGISMO

MCM SOCIAL

Projeto Alimentar

A última edição do Projeto Alimentar contemplou o Lar de Clara, 
Instituição sem �ns lucrativos, localizada em Pontezinha, Cabo de Santo 
Agostinho. As colaboradoras Patricia King e Daniela Almeida levaram até 
as crianças do Lar, informação sobre alimentação saudável e distribuíram 
escovas de dente e creme dental, material arrecadado na campanha 
realizada na MCM (CAC e obras). 

Campanha faça uma criança feliz!

Durante o mês de setembro, colaboradores da CAC e da COE (Central de 
Operações Escada) se uniram em prol da solidariedade. A Campanha Faça 
uma Criança Feliz, executada pelo RH/MCM cuidou de arrecadar pacotes 
de �ocão (�ocos de milho) para produção de cestas básicas, cestas essas que 
bene�ciariam as famílias das crianças do Lar de Clara. No total foram 
arrecadados 183 pacotes do produto.

Dia das Crianças na Votorantim Barcarena

No mês de outubro os colaboradores da MCM na obra Votorantim Barcarena – 
PA, realizaram uma campanha a�m de fazer feliz dezenas de crianças da região.
A Campanha recebeu o nome de Faça uma Criança Feliz e tinha o intuito de 
mobilizar colaboradores de toda a obra a doar brinquedos para as crianças da 
comunidade Vila dos Cubanos. A ação foi liderada pelo ADM Sandro Queiroz e 
o TST Paulo Roberto. A iniciativa da equipe MCM acabou por mobilizar a 
Votorantim e diversas imobiliárias da região, que além de brinquedos, doaram 
lanche, guloseimas e �zeram várias brincadeiras, proporcionando alegria pra 
toda a garotada!

MCM no MC Dia Feliz

MC DIA FELIZ, evento que marca a solidariedade em todo Brasil. A campanha, 
realizada pela MC'Donalds converte o valor da compra do Big Mac a uma 
instituição sem �ns lucrativos, previamente selecionada. Em Pernambuco o NACC 
(Núcleo de Apoio a Criança com Câncer) é quem recebe as doações. 
Por mais um ano, contribuímos com o MC Dia Feliz e com o Abrigo de Idosos São 
Francisco, no Cabo de Santo Agostinho –PE. Colaboradores adquiriram o voucher 
da campanha em troca de leite em pó, que foi doado ao abrigo. 

MCM Social é a solidariedade em forma de ações realizadas 
por colaboradores voluntários da MCM Montagens Industriais.

MEIO AMBIENTE

Não deixe uma
PÉSSIMA

IMPRESSÃO.
- Antes de imprimir, avalie a real necessidade; 

- Sempre que possível, utilize a frente e o verso do papel; 

- Imprima somente após a revisão nal; 

- Utilize recursos eletrônicos para guardar arquivos, 
  em vez de mantê-los em versões impressas; 

 - Reaproveite folhas usadas como rascunho.

No mês de agosto o QSMS lançou a Campanha para 
sensibilizar os colaboradores sobre o uso consciente 
de papel. O intuito é reduzir o consumo de resma de 
papel A4, contribuindo assim para preservação 
ambiental e sustentabilidade da empresa. Foram 
distribuídos Eco Blocos para os novos jovens 
aprendizes e estagiários, assim como disponibilizados 
para todos os interessados da MCM. Adesivos com 
dicas para otimizar as impressões foram colocados em 
todas as impressoras da empresa.



www.mcmmontagens.com.br

EDITORIAL
A partir da próxima edição, 
estaremos realizando algumas 
alterações bem bacanas no nosso 
Jornal Integração MCM. 
Em 2017, nosso JI chega com novas 
colunas, nova linguagem e novo 
layout, abordando sempre temas 
diretamente relacionados a nossa 

rotina de trabalho e possibilitando 
uma interação muito maior com toda 
a nossa equipe. 
Nossa ideia, é tornar este material 
cada vez mais e�caz, aproximando 
ainda mais todos os nossos 
colaboradores. 

Pra isso, contamos com a sua 
participação!
Envia e-mail pra gente! Sugira temas 
que gostaria de ler, ações e/ou 
eventos que participou pela MCM, 
treinamentos. Vamos receber e 
publicar com muito carinho e dar 
uma cara nova ao nosso JI. 

Gleice de Freitas e Rayane Santos
Dupla de Marketing da MCM

E-mail:  comunicacao@mcmontagens.com.br

No caça-palavras abaixo você deve 
encontrar as seguintes pro�ssões:

ENGENHEIRO

COVEIRO

ARQUITETO

COMPOSITOR

ATLETA

DELEGADO

MOTORISTA

CONTADOR

LIXEIRO

DENTISTA

TAXISTA

LAVRADOR

ZELADOR

ALFAIATE

BOMBEIRO

SECRETÁRIO

POLICIAL

CARTEIRO

MÉDICO

ENCANADOR

JUIZ

ESTETICISTA

ATOR

PROFESSOR

A MCM parabeniza todos os soldadores, pintores, técnicos de segurança do trabalho e 
engenheiros eletricistas! 

Funções de extrema importância nas nossas atividades!

23/09 
Dia do Soldador

MONOM

MONOM

23/11 
Dia do Técnico

de Segurança do Trabalho
27/11 

Dia do Engenheiro
Eletricista

MCMMontagensltda @mcmmontagens

18/10 
Dia do Pintor
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