INFORMATIVO TERRENG

ANO III – Nº IV – JUNHO/2013

Rio de Janeiro, 01 de JUNHO de 2013.

COLUNA DA DIRETORIA

Sempre buscando transparência em nossa relação, esta Diretoria
informa para conhecimento de toda Equipe Terreng o andamento de
nossos contratos:
No mês de Maio foram concluídas as obras do Condomínio Reg. Feijó e
Novo Irajá;
Iniciaremos na segunda semana de junho as obras no Mosteiro de São
Bento e Capela do Alto da Boa Vista;
Nossas obras em andamento Sh. Bangu – Galpão 2, Conmj. Confiança e
H. F. Lagoa.
Certo de poder continuar contando com a colaboração e dedicação de
todos.

Nessa Edição:
Meio Ambiente;
Curiosidade;
Lazer;
Aniversariantes do Mês;
5S – Origem e Técnicas
Datas Comemorativas –
Março/2013;
Minuto de Reflexão
Homenagem ao Dia da Engenharia;
Mensagem do DP
Reflexão de SMS

Grato a todos.

CURIOSIDADES:

A origem dos números e a curiosidade de seus
formatos...
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
01/06 – LUIZ PEDRO DE SOUZA
01/06 – LEANDRO DA SILVA
07/06 – VALÉRIO DE SOUZA
12/06 – JOÃO JOSÉ J. DE OLIVEIRA
13/06 – ROBERTO XAVIER DA SILVA
14/06 – MARCOS ANTONIO SOUSA
15/06 – DIEGO ALEXANDRE B. DE OLIVEIRA
26/06 – ANDRÉ SILVA MAGALHÃES
28/06 – NILTON DE JESUS SOUZA

Porque é que o número 1 tem este formato e os números 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9 têm este?
Embora sejam denominados arábicos, os algarismos que hoje
utilizamos foram criados pelos hindus.
Eles ficaram conhecidos como arábicos, pois foram os árabes que os
trouxeram para o Ocidente, por volta do ano 770 D.C..
O formato deles foi traçado de modo a que cada símbolo tenha uma
quantidade de ângulos correspondente ao número que designa.

Fonte:
http://www.ead.pt/blog/?p=414

Minuto de Reflexão
AProcissãodaVida
Como é estranha a nossa pequena procissão da
vida!
A criança diz: "Quando me tornar moço.”
O moço diz: "Quando me formar.”
Uma vez formado, diz: "Quando me casar.”
Após o casamento, e na plena luta pela vida o
pensamento muda:
“Quando me aposentar.”
E então, o aposentado olha para trás e contempla
o panorama percorrido.
Um vento glacial sopra em toda a parte.
O homem se dá conta de que ele nada aproveitou,
e agora está tudo acabado.
A vida, aprendemos tarde demais, não consiste em
esperar pelo futuro, mas em viver plenamente,
cada dia e cada hora o presente.
Então eu pergunto:
Quanto tempo você viveu?

LAZER

Teatro SESC Ginástico
Serviço:
“Vermelho”
Local: Teatro SESC Ginástico
Temporada: 9/5 a 16/6, de quinta a domingo
Horários: Estreia às 21h; Demais apresentações às 19h
Preços: Quinta sexta e domingo: R$ 5 (associados); R$ 15 (estudantes e
idosos) e R$ 30 (os demais). Sábado: R$ 5 (associados); R$ 20
(estudantes e idosos) e R$ 40 (os demais).
Duração: 80 minutos
Classificação: 12 anos.
Em um universo repleto de inspiração, obras de arte e curiosas nuances,
o ator Antônio Fagundes rouba a cena como o artista plástico russo Mark
Rothko no espetáculo “Vermelho”, em cartaz no Teatro SESC Ginástico.
O grande intérprete divide a cena com seu filho, Bruno Fagundes, que
interpreta um aspirante a pintor.
Telefones
(21) 2279-4027
Endereço
Av. Graça Aranha, 187.

Pense nisso e aproveite bem o seu dia.
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5S
• Seiso - limpeza;
Nesta etapa devemos limpar a área de trabalho e também investigar as rotinas que geram sujeira, tentando modificá-las. Todos os
agentes que agridem o meio-ambiente podem ser englobados como sujeira (iluminação deficiente, mal cheiro, ruídos, pouca ventilação,
poeira, etc).
A prática do Seiso inclui:
• Não desperdiçar materiais;
• Não forçar equipamentos;
• Deixar banheiros e outros recintos em ordem após o uso, etc.
Como vantagens da aplicação desse terceiro S, temos:
• Melhoria do local de trabalho;
• Satisfação dos empregados por trabalharem em ambiente limpo;
• Maior segurança e controle sobre equipamentos, máquinas e ferramentas;
• Eliminação de desperdício.

DATAS COMEMORATIVAS
01 – Semana Mundial do Meio
Ambiente
01 – Dia de Caxias
01 – Primeira transmissão de
TV no Brasil
01 – Dia Nacional da Imprensa
03 – Dia Mundial do
Administrador de Pessoal
04 – Dia Mundial Contra a
Agressão Infantil
05 – Dia Mundial da Ecologia
05 – Dia Mundial do Meio
Ambiente
05 – Dia Mundial das
Comunicações Sociais
06 – Dia Nacional do Teste do
Pezinho
07 – Dia do Sagrado Coração
de Jesus – Igreja Católica
08 – Imaculado Coração de
Maria ‐ Igreja Católica
09 – Dia do Porteiro
09 – Dia da Imunização
09 – Dia do Bv. José de
Anchieta ‐ Igreja Católica
10 – Dia da Língua Portuguesa
10 – Dia do Pastor
11 – Dia da Marinha Brasileira
12 – Dia do Correio Aéreo
Nacional
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antônio de
Pádua ‐ Igreja Católica
14 – Dia Universal de Deus
14 – Dia Mundial do Doador de
Sangue
18 – Dia Nacional da Imigração
Japonesa

INFORMAÇÕES ÚTEIS ‐ DP

18 – Dia Nacional do Combate ao

19 – Dia do Cinema Brasileiro
21 – Início do inverno
23 – Dia Internacional das
Aldeias SOS
24 – Dia da Natividade de São
João Batista ‐ Igreja Católica
24 – Dia do Caboclo
26 – Dia Internacional da Luta
Contra o Uso e o Tráfico de
Drogas
26 – Dia Internacional de Apoio
às Vítimas da Tortura
28 – Dia da Renovação
Espiritual
29 – Dia da Telefonista
30 – Dia do Caminhoneiro
30 – Dia de São Pedro e São
Paulo, Apóstolos ‐ Igreja
Católica
30 – Dia do Papa ‐ Igreja
Católica

Lei 10.907, de 19/12/2000
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de
1 de maio de 1943. Regulamenta as normas e relações
de trabalho e aborda o contrato de aprendizagem.
Decreto 5.598, de 1/12/2005
Regulamenta a contratação de Aprendizes e dá outras
providências
.Para o cumprimento desta exigência a Terreng a partir
de 01/06/2013, terá em seu quadro funcional 5 (cinco)
menores aprendizes, que exercerão suas funções em
diversos setores da empresa inclusive em canteiro de
obra, os menores conforme determinação legal
cumpriram jornada diária de 4 horas. Sabemos que toda
a Equipe Terreng independente da exigência legal
nessas contratações irá colaborar com a dedicação de
sempre para o crescimento profissional desses menores.
Abaixo para conhecimento de todos os nomes dos 5
novos colaboradores:
9 DANIEL MALHEIROS DE OLIVEIRA;
9 DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA ROCHA;
9 LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA;
9 MILANE VASCONCELOS SANTOS;
9 THAYANE FARIA DO AMARA.
EM NOME DE TODA “EQUIPE TERRENG”
SEJAM BEM VINDOS A NOSSA EMPRESA!!!
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PARA REFLEXÃO:

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
EXIGE REFLEXÃO!!!
Para se adotar uma cultura prevencionista no dia a dia de trabalho, não basta apenas
fazer uso dos equipamentos de segurança ou seguir algumas medidas de prevenção. É
preciso refletir e analisar cada passo que será tomado durante o processo. Acidentes de
trabalho podem ser evitados com pequenas mudanças de atitude como, por exemplo:
verificar o risco oferecido pela tarefa, ponderar se o trabalho é seguro antes de executálo e considerar que os acidentes podem ocorrer com qualquer pessoa. Então, atente-se:
Presumir o que parece verdade e
Excluir de si mesmo a chance do acidente
Reserva aos descuidados surpresas dolorosas
Improvisar e ter pressa também traz problemas
Gente imprudente que se considera protegida...
Ora, se eles soubessem que é melhor...
Pensar no pior, pois o pior também acontece
Refletir se é seguro antes de fazer a tarefa
Esperar para fazer certo
Verificar e não presumir
Ensinar aos que não sabem. Zelar pelo companheiro
Nunca abusar do perigo, a vida é frágil
Ir atrás dos conhecimentos para a sua segurança
Realizar um trabalho seguro e voltar para a casa, inteiro.
Colaboração: Segurança do Trabalho - HUSF
Fonte: http://www.protecao.com.br
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