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Já estamos no terceiro número do nosso Informativo 
MPC. Nosso jornal já é esperado por nossos colaboradores, 
como um espaço de comunicação e interação. Em paralelo, 
celebramos também 9 meses de operação de nossa empresa, 
neste período muito já crescemos e cresceremos bem mais, a 
partir do compromisso e responsabilidade de todos os 
envolvidos. E não podemos deixar de reconhecer o empenho 
de nossos colaboradores neste processo. 

Retrospectiva MPC 2012

Editorial

Jaime Sobral

Gerente Administrativo

Estamos chegando ao final de mais um 
ano e, como de costume, estabelecemos metas 
para o ano novo. Alguns checam as metas 
estabelecidas no ano que passou e verificam que 
foram superadas, encerrando o atual com saldo 
positivo. Outros esquecem das metas 
estabelecidas e apenas passam de um para outro, 
comemoram, curtem a virada  e a vida continua 
sem se preocupar com o passado e muito menos com o futuro, pois 
afinal de contas  o que passou passou e o futuro a Deus pertence.

Nós, funcionários da Mineração Pedra do Cavalo, 
vivemos o ano de 2012 da mesma forma que a maioria das pessoas, 
com grande expectativa no futuro, porém com uma importante 
diferença: dando a devida importância ao passado. Pois o seu 
resultado é  essencial para traçarmos as metas para o futuro.

E quando estabelecemos relações entre passado e 
pretensões futuras, fica clara a importância do trabalho em equipe, 
digo uma equipe com objetivos e ideais comuns, como os 
remadores de um barco que estabelecem uma direção e remam 
juntos buscando o objetivo que com certeza será alcançado e muitas 
vezes alcançado antes mesmo do tempo esperado. Que o ano de 
2013 seja marcado pelos objetivos alcançados e que 2012 sirva 
como referencia, pois foi nele que deixamos o nosso ponto de apoio 
para iniciarmos uma grande caminhada.

É com grande alegria que a equipe MPC celebra o findar 
deste ano de 2012, comemorando as conquistas alcançadas ao longo 
deste período. E para tornar este momento ainda mais especial, 
vamos relembrar os principais acontecimentos deste ano, que 
marcaram a implantação da nossa empresa. 

Em janeiro o maquinário de britagem começou a ser 
montado. E um amontoado de estruturas metálicas no chão se 
transformou em potente britador que opera 24h por dia. No final de 

fevereiro e início de 
março a rede de energia 
elétrica de alta tensão 
foi instalada e os 
primeiros testes do 
britador foram junho, as estruturas físicas da pedreira começaram a ser configurar. 
realizados. Ainda em As obras do escritório e oficina foram finalizadas. Em julho a balança 
março ocorreu o de pesagem dos caminhões foi construída. Nos mês de agosto e 
treinamento da equipe setembro as obra do refeitório, vestuário e portaria foram iniciadas.   
de operação da No mês de novembro destacamos a aquisição de novas 
produção, sob máquinas, escavadeira e Rompedor, com objetivo de absolver  a 
orientação da crescente demanda produtiva. Ainda neste mês nossos funcionários 
Piacentini, empresa que atuam na produção passaram por novo treinamento, sendo 
fabricante do qualificados para dinamizar as ações na MPC  e evitar acidentes de 
maquinário. trabalho. É importante destacar que, ao longo deste período a MPC 

Em abril foi com  desenvolveu também diversas ações ambientais, no sentido de operar 
muito entusiasmo que o minimizando os impactos ambientais. 
b r i t a d o r  f o i  Dessa forma, ao chegarmos em dezembro, olhamos com 
definitivamente ligado entusiasmo para este ano que se passou e podemos perceber as etapas 
e a pedreira começou a vencidas, celebrando cada conquista no processo de implantação da 
operar, realizando as Mineração. Parabéns a toda equipe MPC, esperamos que 2013 seja 
primeiras vendas.  um ano de muitas conquistas e que nossa empresa cresça cada vez 
Nos meses de maio a mais! Equipe celebra a inauguração da MPC

Construção da balança

Montagem do Britador

Construção do escritório Reflorestamento dos limites da MPC
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Vamos falar de segurança!

O governo prepara um novo 
regulamento para o setor de mineração no 
Brasil. Durante o debate do Marco 
Regulatório, ocorrido no ultimo dia 28 de 
novembro, o assunto foi discutido,  com 
pronunciamento da ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira. Temas como 
recuperação de áreas degradadas e 
licenciamento de novas áreas de exploração fizeram parte dos 
debates. Nosso setor  aguarda com grande expectativa a 
publicação das novas regras. 

A questão ambiental é um desafio para as mineradoras. 
Em tempos de debates sobre a necessidade de preservação 
ambiental, as empresas que atuam no setor já se encontram 
fortemente sujeitas às regras ambientais, que vigoram desde a 

década de 60. O novo código deve 
restringir mais ainda as atividades, 
exigindo do setor um jogo de cintura 
maior para operar respeitando as leis 
ambientais. A MPC segue 
rigorasamente as determinações do 
Instituto de Meio Ambiente, cumprindo 
todos os pré-requisitos da exploraração 
de minas a céu aberto. Vamos ficar de 
olho nas novidades!
                                     Por Marilene Gonçalves

Fonte:  http://www.estadao.com.brFilosofia de Parachoque

“Cana na fazenda dá Pinga. Pinga 
na cidade dá cana”
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    Quando ocorre um incidente ou acidente no local de 
trabalho é de fundamental importância que se faça uma análise do 
ocorrido para conhecermos as razões que tornaram o erro 
possível.

Geralmente o acidente é atribuído ao “acaso ou azar” 
(estar no lugar errado, na hora errada), mas quando feita uma 
análise evidencia-se como uma rede de fatores em interação.  A 
análise de acidentes não tem como objetivo encontrar culpados, 

mas sim encontrar a causa raiz do 
acontecimento para que possa, por meio de 

medidas mitigadoras, evitar futuros 
acidentes que dependendo da 
gravidade pode ser fatal.

Por isso, é imprescindível a 
colaboração de todos os envolvidos 
em estar relatando os eventos de 
incidente e acidente na empresa, 
tanto consigo quanto com o colega, 
pois a Segurança do Trabalho é um 
dever e direito de todos. 
      “A minha segurança e a sua 
depende de nós, seja consciente”.

Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho

 A região do Recôncavo 
se desenvolve a passos largos e 
todos os dias surgem novas 
possibilidades de emprego e 
renda. Neste contexto, a 
construção civil é a nossa 
grande oportunidade comercial. 
Exemplo disso é a construção 
do Estaleiro Enseada do 
Paraguassu na cidade de 
Maragogipe, que atraiu para a 
região cerca de R$ 2 bilhões em 
investimentos e tem previsão de término em 2014.  Podemos 
destacar também a construção e manutenção de estradas em 
várias localidades como Jaguaripe, Itaparica, Santo Antônio de 
Jesus, além do surgimento de pontes, edifícios, condomínios, 
hotéis, hospitais e faculdades na região. 

Estas obras representam para nossa empresa uma 
excelente oportunidade de fornecimento de britas e seus 
derivados. Estamos de olho no crescimento da construção civil no 
Recôncavo e qualificando cada vez nossos serviços para ser um 
diferencial neste mercado em plena expansão. 

De olho nas opo�unidades Novas regras para a mineração 

Aniversariantes 

Outubro

10 - Luiz Gama

23 - Clerisvaldo

do mês

Novembro

01 - Adilson

06 - Jaime 

14 - Danilo

15 - Jean

24 - Marinalva

Dezembro

13 - Genilton

16 - Rodrigo Alves

18 - Jose Carneiro

22 - Genival

            Análise de acidentes

Uma regra básica para a qualidade das ações 
desenvolvidas está relacionada à organização do local de trabalho. 
É importante manter em ordem o espaço onde atuamos. É bem 
mais fácil encontrar um documento em um arquivo do que em um 

amontoado de papeis espalhados sobre a mesa. E essa 
regra vale para todos os setores. A empresa funciona 

com a união de todos os setores. Se um estiver 
organizado, vai facilitar o trabalho do 

outro. 
A partir de janeiro,       

estaremos realizando 
avalição periódica dos 
setores, considerando 
sobretudo a organização e 
limpeza do espaço. Fique 
atento e faça sua parte!

Organizar para dinamizar

Fonte: http://www.br.odebrecht.com
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