Após completar o ciclo de três anos de
certificação no sistema de gestão da
qualidade, seguidos por várias auditorias periódicas de manutenção, nos dias
27, 28 e 29 de julho de 2015 foi realizada na CBE Engenharia a primeira auditoria de recertificação ISO 9001:2008.
Diversos setores da empresa foram
auditados garantindo a participação de
muitos colaboradores e permitindo um
número alto de amostras.

Hoje podemos verificar o completo
amadurecimento do sistema, pautado
inicialmente nos requisitos da qualidade, agora em expansão para um sistema de gestão cada vez mais integrado
(Qualidade, Saúde, Segurança e Meio
Ambiente). Cada etapa vencida é para
nós motivo de orgulho.

prestados pela nossa empresa e a
melhoria continua de nossos processos.
Mais uma vez agradecemos e atribuímos o nosso sucesso à participação
sincera e consciente de todos os nossos colaboradores.

Estamos certos de que a certificação é
realmente um diferencial no mercado
que assegura a qualidade nos serviços

Parabéns a todos nós!

â Atender aos requisitos estabeleci-

viços de Engenharia Elétrica atendendo
as necessidades de nossos clientes.

de padrões que visem a prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.

â Executar os serviços com qualidade

â Despertar a consciência dos indiví-

no prazo contratado, gerenciando as
atividades de modo que ninguém fique
exposto a um nível de risco inaceitável
para saúde e segurança ocupacional.

duos para a preservação do meio ambiente, estimulando o consumo racional
dos recursos naturais e a disposição
adequadados resíduos gerados.

â Promover o crescimento pessoal e
profissional dos funcionários, garantindo a gestão de saúde e segurança dentro

â Respeitar as normas de saúde, segurança e meio ambiente, cumprindo as
legislações e regulamentos aplicáveis.

â Oferecer soluções de projetos e ser-

dos, buscando a melhoria contínua da
eficácia do sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança
ocupacional.
SGI
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001
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O ano de 2015 encerra-se
como um dos piores desempenhos da história da economia brasileira. Vimos a contração do Produto Interno Bruto
– PIB fechando com números
impressionantes abaixo da
média, mesmo se comparado
a períodos mais críticos como
pós crise de 2008.
A crise atual tem uma particularidade em relação às
outras quando se trata do tamanho do estrago que a
mesma vem causando no dia-a-dia da família brasileira.
Devido à turbulência política ligada diretamente a este
cenário que vivemos; as empresas, o comércio, os trabalhadores ainda não conseguiram enxergar o final para tal
situação.

A consequência desastrosa é o aumento da carga tributária,
instabilidade política, baixo consumo e na ponta de tudo estão os
altos índices de desemprego em diversos setores da sociedade.
Como todas as organizações, a CBE Engenharia vem fazendo
ajustes para passarmos por este momento de recessão com o
menor dano possível.
A responsabilidade imposta à CBE ao longo de sua história tem
nos proporcionado resultados favoráveis na busca de superação
dos desafios. Entendemos que o momento é de união, economia, melhoramento de processos, uso racional dos recursos sem
abrir mão do nosso bem mais precioso que é a vida: através do
trabalho de todos priorizando a qualidade e a segurança.
Aproveitamos a oportunidade para desejarmos um Feliz Natal e
um Ano Novo repleto de esperanças de que dias melhores virão.
Marcelo de Azevedo Sousa
Diretor Comercial / Obras

Em um esforço constante de aperfeiçoar a sua mão de obra, a CBE vem treinando seus colaboradores através de cursos oferecidos fora e
dentro da empresa. Dentre outros, podemos destacar neste último semestre os cursos de combate a princípio de incêndio, básico de
fibra óptica, utilização do equipamento Hypot e também o de terminações e emendas 3M, que foi ministrado pela própria 3M, com a
participação de 12 eletricistas.
Os funcionários ganham em conhecimento e crescimento profissional e a CBE colhe os frutos de serviços executados com maior qualidade e segurança.

A CBE Engenharia realizou no período de 06 a 30 de julho, a Campanha do Agasalho 2015. A participação e envolvimento dos colaboradores foi bastante
positiva, conseguindo alcançar um volume de doação expressivo de peças
como calças, casacos e cobertores.
As doações foram entregues na Associação Comunitária do Bairro Camargos,
que desenvolve o trabalho de levar a quem precisa, um pouco de conforto para
os dias frios.
Agradecemos a todos que participaram dessa campanha, desapegando, doando e proporcionando espaço para o novo em sua vida.

Expediente:
CBE Engenharia
Engenheiros Sócios: Fábio Rodrigues Evangelista e Marcelo de Azevedo Sousa | Jornalista responsável: Adriana Ribeiro RP 14398/MG | Colaboradores: Andreza Plais e
Bruno Alexandre Santos | Projeto gráfico: Laço Design | Tiragem: 300 exemplares | www.cbeengenharia.com.br / cbe@cbeengenharia.com.br
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Anualmente no mês de agosto, a CBE
Engenharia realiza a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho e
Meio Ambiente – SIPAT/MA. A ação tem
como objetivo orientar e conscientizar os
empregados quanto à necessidade da
prevenção de acidentes e doenças no
ambiente de trabalho, além de sensibilizá-los em relação à utilização responsável
do meio ambiente abordando assuntos
relevantes.

A programação deste ano realizada entre
os dias 24 a 28 de agosto foi bastante diversificada: palestras, oficinas, ginástica laboral, festival gastronômico, espaço para lazer
e descontração e cuidados com a higiene
pessoal e saúde. E ainda ergonomia, educação para o consumo de água, administração financeira em tempos de crise, saúde
do homem e saúde mental foram temas de
grande relevância abordados nas palestras.
A oficina de reciclagem com embalagem
Tetra Pak foi um sucesso e deixou os funcionários empolgados com o trabalho realizado. O resultado da oficina foi a construção
de capas de celulares artesanais.

Os temas a serem tratados na SIPAT-MA
são cuidadosamente escolhidos com o
intuito de, cada vez mais, ampliar a consciência de nossos funcionários com relação à importância de executar as atividades com segurança, sem negligenciar os
riscos envolvidos.

Outros funcionários aproveitaram para
melhorar o visual cortando o cabelo e

As lâmpadas fluorescentes são extremamente nocivas ao meio ambiente e à
saúde das pessoas, pois são fabricadas
com vidro, alumínio, pó fosfórico e mercúrio, metal que pode contaminar água,
solo, animais, plantas e pessoas, quando
não forem descartadas corretamente.

sa especializada. O sistema de descontaminação utilizado é a 'Operação Papa
Lâmpadas in Company', que consiste em
transformar a lâmpada fluorescente contendo mercúrio, um produto perigoso da
classe I, em resíduo não perigoso da classe II.

O mercúrio se acumula no organismo, ou
seja, uma vez que entra em nosso corpo,
não é possível eliminá-lo. Portanto, se as
lâmpadas forem descartadas em local
inapropriado, os gases se desprenderão e
com a chuva podem infiltrar no solo, contaminando lençóis freáticos cuja água
poderá servir direta ou indiretamente
para o consumo humano, seja abastecendo as casas ou, por exemplo, sendo utilizada na irrigação das plantações.
Pensando nisso, a CBE Engenharia realiza
o descarte de lâmpadas fluorescentes, de
forma segura e eficiente por uma empre-

fazendo a barba no espaço criado especialmente para a ocasião. Todos participaram da ginástica laboral oferecida e se
deliciaram no espaço gourmet.
Na mesma data foi dado início aos novos
programas de Segurança e Saúde Ocupacional – SSO. Através do atendimento
médico os funcionários puderam avaliar o
índice de massa corporal – IMC e o nível
de glicose no sangue.
A SIPAT/MA 2015 da CBE Engenharia foi
um sucesso, pois proporcionou aos funcionários uma reflexão sobre os valores da
vida e nossas ações decorrentes do dia-adia.

Descarte de lâmpadas fluorescentes
A CBE gerencia suas atividades que possam causar impacto ambiental de forma
planejada e preventiva, atendendo aos
requisitos ambientais estabelecidos,
conservando o meio ambiente e contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida do planeta. Em sua residência faça a
sua parte, não descarte as lâmpadas fluorescentes com o lixo comum.
Por lei, estabelecimentos comerciais que
realizam a revenda de tais produtos são
obrigados a recebê-los e enviá-los para
tratamento adequado. Para fazer o descarte, procure lojas próximas de sua residência e cobre o recolhimento do material. Somente com a harmonização entre a
atividade humana e a preservação da
biodiversidade, é que podemos levar às
gerações futuras, um mundo mais saudável e menos poluído.
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Nesta edição vamos conhecer um pouco mais sobre a colaboradora Andreza Plais. Há quatro
anos, por intermédio de uma empresa de consultoria ingressou na CBE Engenharia.
Natural de Belo Horizonte, graduou-se em Letras, mas descobriu na Qualidade o caminho para
a realização profissional. Logo de início assumiu como desafio a implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade e não parou por aí.
Como diz o ditado: “Missão dada é missão cumprida” Andreza conduziu com afinco os processos de certificação ISO 9001:2008 além da adequação para o Sistema de Gestão Integrada –
SGI atendendo assim a mais duas normas que regem boas práticas nas áreas da saúde, segurança ocupacional e meio ambiente – revelando mais um talento guardado.
Líder nata foi convidada a assumir a Gerência Administrativa da CBE. À frente de projetos
importantes fala com orgulho da homenagem que a empresa recebeu por um dos seus principais clientes, a Petrobras. O destaque foi alcançado durante a implantação do Sistema de Gestão em SMS e disputado por aproximadamente mais dez organizações.
A busca de melhoria nos processos, comprometimento, liderança e perfil inovador fazem da entrevistada desta edição, de fato,
uma profissional de Qualidade.

Com o intuito de diminuir o índice de desemprego entre os
jovens, o Ministério do Trabalho e Emprego criou o programa
Jovem Aprendiz.
O programa objetiva ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, possibilitando um futuro promissor para a nova
geração.
O aprendiz é o jovem com idade entre 14 e 24 anos, matriculado
em curso de aprendizagem profissional e contratado por empresas como aprendiz de ofício, simultaneamente vinculados a
instituições qualificadoras reconhecidas, responsáveis pela
certificação. O contrato destes jovens deve coincidir com o início e término do curso de aprendizagem.

Em mais uma ação conjunta Vale e CBE realizaram no último dia
29/10, nas dependências da CBE, o Dia da Reflexão. Com a direção da Vale, representada pelo técnico de segurança Rodrigo
Rossi e da Engenheira Fernanda Valadares, os funcionários CBE
foram conduzidos num momento de reflexão a respeito da
importância de uma atitude segura e do cuidado genuíno que
devemos ter entre todos os membros da equipe, formando uma
rede de segurança essencial para alcançarmos a meta de Zero
acidente.

Conforme a lei Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal
nº 5.598/2005, todas as empresas de médio e grande porte
deverão contratar um número de aprendizes equivalente a um
mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação profissional.
A CBE mantém oito jovens aprendizes no seu quadro de funcionários e sente-se honrada em participar do programa, pois acredita no seu propósito que vai ao encontro de nossa política.

Construtora Brasileira de Engenharia Ltda
Rua José Américo de Almeida, 49 - B. Camargos
Belo Horizonte - MG - CEP: 30520-230
Fone: (31) 3328-3500 - Fax: (31) 3328-3501
cbe@cbeengenharia.com.br
www.cbeengenharia.com
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