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‘‘O nosso compromisso com a qualidade de 
cada projeto é renovado diariamente, o 
trabalho não para, cada desafio é único e 
encaramos com seriedade e pensamento positivo''
Fabio Manzano – Coord. da Obra. 

Participe!
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PARTICIPE DA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL INTEGRAÇÃO 

No dia 9 de julho é o aniversário de 22 anos da MCM, 
para celebrar esta data, a próxima edição do Jornal 
Integração será ainda mais especial. 

Quer aparecer no jornal em uma posição 
de destaque? 

Para participar é simples, diga 
em poucas palavras o que a 
MCM representa pra você. 
Não esqueça de tirar uma foto 
no seu local de trabalho e 
informar seu nome, função e a 
quanto tempo você faz parte 
do nosso time.  

A Comunicação Como 
Ferramenta de Integração 

A comunicação interna é um processo 
necessário dentro de uma empresa. A 
ut i l ização dos diversos  canais 

existentes pode tornar este processo cada vez 
mais eficiente.
Independentemente de qualquer contexto é 
i mp or t ante  t e r  e m  c ont a  qu e  p ar a  o 
desenvolvimento de uma boa comunicação é 
imprescindível falar de forma simples e objetiva. 
É através da comunicação que compartilhamos 
o que somos, o que fazemos e novas ideias.
A construção de uma comunicação eficaz 
permite a interação e integração da empresa 
com os  s eus  co l ab oradores ,  c l i entes , 
fornecedores e parceiros.
Entre seus objetivos, estão: informar sobre os 
valores da empresa, ações desenvolvidas, 
melhorias no ambiente de trabalho, valorizar a 
participação dos colaboradores no andamento 
dos negócios e principalmente facilitar o 
relacionamento interpessoal. 
Você pode nos ajudar a criar um conteúdo ainda 
mais  eficaz,  afim de construirmos um 
relacionamento cada vez mais estreito, 
sugerindo novas matérias e temas a serem 
abordados nos nossos canais de comunicação, 
independentemente do nível hierárquico 
o cupado,  to dos  os  colab oradores  são 
comunicadores e podem interagir, o objetivo é 
facilitar na integração de todos. Procuramos 
saber o que cada um pensa e buscamos atribuir  
a responsabilidade pelo sucesso de novas 
implantações, conquistas, desafios superados, 
metas alcançadas e melhorias às equipes 
responsáveis e compartilhamos com os demais 
através dos nossos meios de comunicação. 
Participe! Juntos iremos ainda mais longe. 
Fique por dentro de tudo que acontece na MCM 
em nossas mídias, acesse!

Participe!
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FAZ PARTE
DA NOSSA
HISTÓRIA

A primeira Obra realizada pela MCM foi em 1997, pouco tempo 
após a sua fundação em 9 de julho de 1996, na antiga fábrica da 
Rhodia, hoje M&G Fibras e Resinas, localizada no Cabo de Santo 
Agostinho – PE.
Desde de então, entre idas e vindas realizando serviços de 
montagem mecânica e manutenção da fábrica, já são mais de 20 
anos de atuação, dedicação e parceria.



TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Mas afinal, o que é e-Social? 
É uma das iniciativas do programa SPED, do Governo, que pretende 
organizar as informações da folha de pagamento das empresas 
privadas.
As vantagens do novo sistema são:
· Redução da burocracia;
· Maior organização de informações sobre empregados;
· Redução de obrigações ao longo da implementação;
· Maior automação de tarefas.
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Café da manhã na Central de Operações | 11 de Maio

O Sistema de Gestão Integrado tem como objetivo unificar os 
processos de Qualidade, Gestão Ambiental, Segurança e Saúde 

Ocupacional. Pois, a gestão integrada desses sistemas torna mais 
eficiente a implantação das políticas, objetivos, processos e 

procedimentos da organização. Como forma de obter resultados 
cada vez melhores, a MCM investi na manutenção das certificações 

nas Normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 
14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental e OHSAS 18001:2007 – 

Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional, através do respeito ao meio 
ambiente, compromisso com a saúde e segurança de seus colaboradores e 
foco na satisfação dos clientes.

UMA HOMENAGEM DA 
MCM AO DIA DAS MÃES

CERTIFICAÇÕES RENOVADAS

No último dia 12 de maio 
houve um treinamento 
com a equipe de Recursos 
H u m a n o s ,  D e p a r -
tamento Pessoal e Adm 
de Obras sobre eSOCIAL, 
em parceria com a LF 
consultoria.

FORMAÇÃO DA BRIGADA 
DE EMERGÊNCIA 
NA VEOLIA
10 colaboradores da MCM foram 
convocados para compor a equipe de brigadistas 
da Obra Veolia, treinados pelo Bombeiro Civil 
Luciano dos Santos Teixeira, aprenderam sobre a 
teoria do fogo e sua propagação, classes de 
incêndio, métodos de extinção e conheceram os 
equipamentos de combate a incêndio de perto, em 
uma aula prática na área externa do Centro de 
Treinamento – CONFINA.  Foi abordado também 
os riscos específicos da planta, psicologia em 
emergência, abandono de área e noções de 
primeiros socorros. 



Informações Técnicas

Fabricação:

Gás:

Equipamento:

Peso aprox. Liner

Montagem:

Temp. de Operação:

Cliente:

Material:

Peso aprox. Torre:

Ano:

Altura Liner:

Tag:

Altura Torre:

Material:

MCM Metal Mecânica

So2 - Dióxido de Enxofre

Chaminé de Emergência

62 toneladas

MCM Montagens Industriais

350° C

Paranapanema

ASTM/AISI 316L

150 TON

2018

108 metros

CH-5201

104 metros

ASTM/AISI 304

 Mais de 200 colaboradores diretos e uma equipe 
técnica qualificada executaram as atividades de 
substituição da Chaminé de Emergência, em paralelo a 
esse  projeto  t ivemos outros  desafios  como a 
desmontagem da torre T-1106, a relocação da nova Casa 
Remota, Revamp da Tubulação de Resfriamento do 
Forno Flash e substituição do Duto P-1102 que foram 
executados durante a parada técnica programada na 
planta em aproximadamente 30 dias e contou com a 
participação de mais 52 empresas, em média 3000 
colaboradores atuaram dentro da fábrica neste 
período. 
  A chaminé de emergência – CH 5201 é a 
maior chaminé de aço inox da América Latina, com 
108 metros de comprimento equivale a um prédio de 
36 andares.
 Toda a sua estrutura foi fabricada na MCM 
Metal Mecânica, unidade da MCM especifica para 
fabricação de estruturas metálicas, em 90 dias, por 
uma equipe composta por 130 colaboradores que 
trabalharam em 2 turnos para entregar os 10 
módulos e 9 estruturas em tempo hábil.
 Para a montagem foram necessários 100 dias 
e utilizados diversos equipamentos de grande 
porte como 2 plataformas elevatórias de 20m, 1 
caminhão munck, 2 guindastes de 80T e 1 

guindaste de 300T  treliçado sobre esteira.
 No dia 1 de maio a nova chaminé foi 

liberada para funcionamento.  
 O apoio do Departamento de 

Inovação e Tecnologia para desenvolver 
uma plataforma de acesso que facilitou 

no corte para a desmontagem da 
chaminé antiga evitando o uso de 

andaimes e minimizando tempo e 
principalmente riscos de acidentes na 
operação. Iniciamos a desmontagem da 
antiga chaminé em 06 de junho com o 
prazo previsto para finalizar no início do 
mês de julho.
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Mais um grande projeto está sendo concluído 
neste mês de julho, na Paranapanema, 
localizada em Dias D'Ávila – BA.
Iniciamos as atividades em agosto de 2017 e 
a p ó s  1 1  m e s e s  d e  a t u a ç ã o  e s t a m o s 
concluindo nosso escopo de acordo com o 
cronograma planejado com total segurança e 
qualidade.

Módulos da chaminé fabricados pela  
MCM Metal Mecânica - Escada, PE.

 Na desmontagem da torre T-
1106 e relocação da nova Casa Remota 
trabalhamos na área ácida, bastante 
agressiva, mas conseguimos executar as 
atividades com qualidade e sem nenhum 
acidente. 
 O Revamp da tubulação de 
resfriamento do forno flash era uns dos 
principais projetos da parada, pois dele 
dependia o retorno da fábrica e o 
aumento da produção tão esperado pelo 
cliente para atender as demandas do 
mercado, além da substituição do Duto P-
1102, onde parte dos Spools, Estruturas e 
E q u ip a m e nt o s  u t i l i z a d o s  f or a m 
fabricados também na Metal Mecânica. 
 O Planejamento, execução e 
fabricação da Plataforma Provisória de 
Acesso que auxiliou na desmontagem da 
chaminé antiga foi um grande desafio, 
mas que em 2 meses estava apto para ser 
utilizado na obra. Um projeto minucioso 
realizado com total dedicação das 
equipes do DIT e MCM Metal Mecânica. 

A dedicação, parceria e o excelente trabalho em equipe de todos que estiveram à frente destes projetos foi fundamental para 
a realização dos serviços de acordo com o cronograma estabelecido mantendo a qualidade e a segurança padrão da MCM. 
Cada um dos colaboradores atuantes no decorrer das obras realizou atividades de suma importância para garantir a 
excelência em mais um projeto.

Torre T-1106

RevampBase da chaminé fabricada pela  
MCM Metal Mecânica - Escada, PE.

Plataforma Provisória de AcessoDesmontagem da chaminé antiga

DESENVOLVENDO 
GRANDES PROJETOS

O nosso compromisso com a qualidade de cada projeto é renovado diariamente, o trabalho não 
para, cada desafio é único e encaramos com seriedade e pensamento positivo.’’
Fabio Manzano – Coord. da Obra. ‘‘
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        Abril Verde é um movimento da 

 Segurança do Trabalho em prol 
ao Dia Mundial em Memória às 
Vítimas de Acidentes de 
Trabalho, celebrado no dia 28 
de Abril.

    Durante o mês de abril, ações foram realizadas nas 
frentes de serviço da MCM, com o objetivo de reforçar 
a importância de manter um ambiente de trabalho 
seguro. O tema escolhido para este ano, foi: A 
importância do uso do EPI, garantir a saúde e 
segurança do trabalhador evitando doenças 
profissionais que comprometam sua capacidade de 
trabalho. Pois todas as atividades profissionais que 
possam imprimir algum tipo de risco para o 
trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de 
EPIs.O Equipamento de Proteção Individual – EPI é 
todo dispositivo ou produto de uso individual a ser 
utilizado pelo trabalhador, que destina-se a protegê-lo.

  A Técnica de Enfermagem, Milena Ramos, 
juntamente com os TSTs das Obras Lever, MG Cabo, 
Mondelez, Paranapanema, EAS, Kibon, Ultracargo e 
Central de Operações reuniram os colaboradores em 
palestras, DDS e dinâmicas, alertando-os sobre 
medidas de prevenção a serem tomadas para evitar 
riscos.

ABRIL VERDE

O mês de maio é internacionalmente conhecido como o mês dedicado a ações voltadas a conscientização de condutores e 
pedestres no transito. O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. 

COE
Escada - PE

Obra EAS
Ipojuca - PE

Obra Kibon
Jaboatão dos Guararapes - PE

Obra Lever
Igarassu - PE

Obra M&G
Cabo de St. Agostinho - PE

Ultracargo | Ipojuca - PE

Obra Mondelez
Vitória de St. Antão - PE

MAIO AMARELO NA CAC

No dia 30 de maio foi realizado 
uma dinâmica na Central de Apoio 
e Controle - CAC, promovida pela 
CIPA e equipe de QSMS com o 
intuito de trazer reflexões 
quanto ao comportamento 
dos condutores no trânsito. 

  *A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações 
para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 
2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.
São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro 
responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos.

Jornal Integração | Pág. 7 QSMS em Ação

PREMIAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

CAMISA 10

José Alsivan
Obra Intercement

Alberto Malaquias
Obra Lever

Antônio M. Soares
Obra EAS

João J. da Silva
COE

Em comemoração ao dia do Meio 
Ambiente, celebrado mundialmente em 
5 de junho, a Obra Intercement realizou 
uma campanha que abordou um tema 
de alerta para a sociedade, a mini-
mização da poluição através da Coleta 
Seletiva. 
O TST da Obra,  Manoel  Inácio 
ministrou uma palestra sobre separação 
de resíduos, o engenheiro de segurança 
da Intercement, Humberto Junior e a 
Téc. de Meio Ambiente, Ana Cristina, 
também participaram do evento e 
falaram um pouco sobre os benefícios. 

OFICINA DE PALESTRAS NA MONDELEZ 

Durante todo mês de maio houve 
oficinas de palestras sobre Segurança, 
Saúde, Meio Ambiente e Qualidade na 
Fábrica da Mondelez localizada em 
Vitória de Santo Antão – PE. No dia 
23/05 durante a semana dedicada a 
saúde, houve a participação da MCM 
abordando o tema: Saúde dos Olhos!

A técnica de enfermagem da MCM, Milena Ramos, conversou com todos os 
colaboradores que visitaram o stand e explicou sobre anatomia, doenças e 
funcionamento do olho humano, além de dicas sobre como proteger os olhos em 
diversas situações do cotidiano mas, o assunto que chamou atenção foi a conjuntivite, 
principais causas, sintomas e tratamento. Para evitar o contágio dessa e outras doenças, 
álcool em gel foram entregues junto com panfleto explicativo.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

As mãos destacam-se como um dos membros que estão mais 
vulneráveis e suscetíveis a acidentes de trabalho, com o intuito de 
mudar essa realidade, os TSTs da Obra Mondelez em Piracicaba – SP, 
Paulo Roberto e Igor iago deram início a uma campanha de 
cuidado com as mãos. 
Em parceria com a Mondelez, palestras e dinâmicas foram realizadas com todos os colaboradores lotados na Obra, afim de 
destacar a importância deste membro, oferecendo orientações sobre como protege-las no trabalho. 

Muitos acidentes de trabalho podem ser evitados por 
ações como o uso correto de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e obediência às normas de segurança.

DDS CUIDADOS COM AS MÃOS NA MONDELEZ - SP
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MCM Social

Neste ano,  o MCM 
S o c i a l  u n i u  a s 
campanhas, Páscoa 

Solidária e Cine MCM, com o 
tema Doce e Colorida Páscoa, 
mobilizou os colaboradores a 
doarem caixas de chocolate e 
lápis de cera ou massinha de 
modelar.  O s  k i t s  f o r a m 
montados e entregues no dia 3 
de abril. A Obra Moura, realizou 
as doações na Instituição Lar de 
Nycolas localizada em Belo 
Jardim- PE, os kits arrecadados 
na CAC, COE e EAS foram 
distribuídos nas Escolas José 
Severino , José Marlucio e Escola 
Municipal do Engenho Bom 
Fim, ambas localizadas em 
Escada – PE.

O Projeto Cine MCM consiste em levar conhecimento acerca de assuntos relacionados a 
Meio Ambiente e o Convívio Social em instituições e escolas carentes. No dia da ação, além 
de muito aprendizado, atividades e dinâmicas, houve também distribuição de lanche, para 
tornar esta experiência ainda mais prazerosa. Cerca de 44 crianças de 5 a 13 anos assistiram 
ao filme Vida de Inseto e puderam aprender mais sobre trabalho em equipe e 
conscientização ambiental. Colaboradores da CEQ, QSMS, MKT e RH se voluntariaram 
para monitorar a ação.

dai dli eb  Sa os cn iao lpseR

TRANSFORMANDO 
PESSOAS

PÁSCOA SOLIDÁRIA
CINE MCM

Escola Municipal Engenho Bom Fim - Escada - PE

A MCM acredita que a responsabilidade
 social é fundamental na transformação 

da sociedade, um papel importante a
 desempenhar dentro das comunidades. 

Realizar ações voltadas para o desenvolvimento 
social e intelectual de crianças e adolescentes 

por meio de atividades educativas, é uma forma 
de contribuir com o futuro do nosso país. 

Doações - CAC Doações - EAS Entrega dos kits -  Belo Jardim Entrega dos kits - Escada

Projeto Cine MCM

A solidariedade é um ato de bondade com o próximo, onde quem ganha mais é quem doa.
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