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Haras Patente: beleza natural
aliada à sofisticação
Novo passo do Programa
Anjo da Guarda

J. Fonseca Construtora
conclui novas obras
com sucesso

Oficina de locomotivas do
Grupo VLI, em Lavras (MG)

editorial

Comemorando os
resultados de 2015
Começamos o segundo trimestre
com a satisfação de dever cumprido
com a finalização das obras do Grupo
VLI em Lavras (MG) e em Paulínia (SP),
da Bridgestone, em Camaçari (BA), e
da Air Liquide, em Paulínia, todas elas
executadas com sucesso.
Iniciando mais um ciclo de atividades,
estamos com outros projetos de destaque, entre eles o Residencial Haras
Patente, empreendimento de alto padrão imobiliário de Jaguariúna (SP), que
será referência na região.
Todos os nossos trabalhos são realizados pensando na segurança em primeiro lugar. Por isso, este mês, o Programa Anjo da Guarda faz um alerta
sobre o perigo do contato com animais
peçonhentos nas obras, problema comum em locais de armazenamento de
materiais, que pode ser evitado, por
meio de medidas preventivas.

Na seção Mercado Profissional, você
pode conhecer mais sobre as atividades do Almoxarife, responsável pelo
controle de entrada e saída de materiais usados em uma obra.
Esta edição está ainda mais especial
com a homenagem que fizemos ao
Dia Internacional da Mulher, apresentando o perfil e o histórico de nossas
profissionais.
No Fique por Dentro, confira a tabela
de aumento de salário – que é oferecida de acordo com o tempo de casa
– e as dicas de economia de água, para
você saber como fazer a sua parte
neste momento de crise hídrica que
vivemos.
Uma ótima leitura a todos!
Marcelo Fonseca
Diretor
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seguranca

Novo passo do Programa
Anjo da Guarda
Durante uma obra, as áreas onde
costumam ser estocados os materiais que serão aplicados podem ser
o abrigo ideal de alguns animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas,
cobras, vespas, abelhas, entre outros.
Para evitar que algum profissional seja
picado ou mordido, o Programa Anjo
da Guarda da J. Fonseca Construtora
dará uma atenção especial ao tema
neste mês.
“Um dos nossos colaboradores já
se deparou com um escorpião dentro
de um bloco de concreto. Como se
trata de um risco de acidente grave,
decidimos chamar a atenção para o
assunto e orientar sobre como agir
nessas situações”, explica Marcelo
Rossi, Engenheiro de Segurança do
Trabalho.
Por meio de cartazes e diálogos,
a campanha reforçará os cuidados
necessários durante o trabalho. “É
fundamental usar sempre luvas e calçados apropriados na obra e, antes
de vesti-los, verificar se não entrou
nenhum animal dentro deles. Além
disso, ao pegar algum material que
esteja estocado, também é necessário verificar com atenção se não há
nenhum desses animais”, alerta.

Como se trata de um risco
de acidente grave, decidimos
chamar a atenção para o
assunto e orientar sobre
como agir nessas situações.”
Marcelo
tome Rossi
cuidado com os animais

TAG

peÇonhentos na obra.

Quando você mexer nos materiais de
construção estocados, fique atento.
Um animal peçonhento pode estar lá,
pronto para dar o bote.
Serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas,
formigas, vespas, besouros, lacraias,
mariposas e larvas ficam escondidos
pela obra.

Use luvas e calçados apropriados fornecidos pela
empresa para evitar acidentes e, antes de vesti-los,
verifique se não há nenhum animal dentro deles.

Caso o colaborador seja picado,
Marcelo orienta o que deve ser feito. “Em primeiro lugar, a pessoa deve
procurar imediatamente o Departamento de Segurança do Trabalho,
que tomará as devidas providências,
como a lavagem com água e sabão
do local ferido, a busca pelo serviço
médico mais próximo e, se possível, o
recolhimento do animal para identificação”, conclui.
jfonsecaconstrutora.com.br
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Em caso de picada:
. Procure o departamento de segurança da
obra de imediato;
. Lave o local apenas com água ou água e sabão;
. Se possível, leve o animal para identificação.

Dê grandes proporções
aos seus projetos.

01/04/15 11:41
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Haras Patente: beleza
natural aliada à sofisticação
O time da J. Fonseca Construtora iniciou em fevereiro um novo desafio, com
o começo das obras do Residencial Haras Patente, empreendimento imobiliário
de alto padrão localizado em Jaguariúna
(SP) a 13 minutos da Lagoa do Taquaral.
De acordo com Rafael Pignato, Engenheiro de Orçamentos, este é um
importante momento para a empresa.
“Conquistar um novo cliente é sempre
muito bom, principalmente com uma
rica história como têm a Antonio Andrade e a Cyrela, incorporadoras responsáveis pelo projeto do Haras Patente. Para
nós, é um privilégio transformar esse
belo projeto em realidade, preservando
o paisagismo ímpar do local”, comenta.
A previsão de conclusão do trabalho é dezembro deste ano, incluindo a
construção da portaria, prédio da administração, restaurante e academia. “Os

principais diferenciais do Haras Patente
são os acabamentos, altamente sofisticados. E para que tudo seja entregue
conforme esperado, contamos com o
trabalho de mais de 100 colaboradores
durante os meses de obra”, completa.
O engenheiro destaca que os futuros
moradores do condomínio conseguirão
visualizar a qualidade de execução das
obras da J. Fonseca Construtora. “Essa
é uma grande oportunidade de ganharmos ainda mais confiança do mercado,
e assim conquistarmos novos negócios”,
finaliza.

+ informações no site JF
http://bit.ly/1bPAXKh

Curiosidades Os irmãos Icílio e Manlio Forelli iniciaram no século XX
a história do Haras Patente. Posteriormente, o local foi moradia de personagens como Xaveco e Zephir, responsáveis pela conquista de um
excelente patamar, chegando o haras a ser o primeiro a cultivar sua
própria alfafa. Em um século de muita história para contar, o local foi
parte de importantes circuitos de competições, como a Mitsubishi Cup.
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“Para que tudo seja entregue
conforme esperado, contamos
com o trabalho de mais de 100
colaboradores durante os meses
de obra”. Rafael Pignato

Haras Patente: conforto
aliado à beleza natural
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J. Fonseca Construtora conclui
novas obras com sucesso
A J. Fonseca Construtora encerrou
o primeiro trimestre de 2015 de forma especial. Nesse período, foram
concluídas as obras para o Grupo
VLI localizadas em Paulínia (SP) e em
Lavras (MG), além da ampliação das
unidades fabris da Air Liquide de Paulínia (SP) e da Bridgestone Firestone,
em Camaçari (BA). Todos esses são
exemplos de trabalhos executados
com sucesso pela empresa.
A construção do novo posto de
abastecimento de locomotivas na VLI
em Paulínia foi um marco para a empresa, segundo Claudinei Rodrigues,
Engenheiro Responsável. “Serviços
no setor de ferrovias são mais atípicos no ramo da construção civil, o
que prova a capacidade da J. Fonseca Construtora em atender diversos
segmentos”, destaca.
Em Lavras, os desafios proporcionados durante a ampliação da oficina
de locomotivas também foram moti-

Obra da Bridgestone
Firestone

vadores. “Por se tratar de uma obra
diferenciada, foi uma oportunidade de
mostrarmos o nosso trabalho”, elogia
Eduardo Verinaud Magalhães, Engenheiro Responsável.
No setor de gases para a indústria,
a J. Fonseca Construtora concluiu
com motivos para comemorar a obra
da Air Liquide de Paulínia. “Fizemos
bases com grandes dimensões, uma
atividade delicada, mas na qual temos

voce^ sabia?
Compartilhe nossas
novidades O site da

J. Fonseca Construtora
é atualizado com as
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principais notícias da empresa e informações do mercado, conteúdos
de interesse para pessoas de diversos segmentos, principalmente para

“Por se tratar de uma obra diferenciada, foi
uma oportunidade de mostrarmos o nosso
trabalho”.
Eduardo Verinaud Magalhães

Oficina de locomotivas
da VLI, em Lavras (MG)

muita experiência. Um dos obstáculos
dessa execução foi o desenvolvimento de chumbadores para sustentar os
novos equipamentos que serão instalados”, relata Rafael Cavalcanti, Engenheiro Civil e Gerente da Obra.
Yuri Vilhena, Engenheiro da Obra na
Bridgestone Firestone, relembra que
na última fase do projeto foi feita uma
base em cuja solução técnica houve
algumas dificuldades. “Ela fica dentro

do galpão da Bridgestone, que está
sobre um solo arenoso e um lençol
freático a dois metros de profundidade. Por isso, dedicamos muito tempo
definindo a sua estrutura”, finaliza.

aquelas que trabalham no ramo da
construção civil.
Agora é possível compartilhar essas
notícias em sua página do Facebook

e manter seus amigos informados
sobre as novidades mais interessantes do segmento.
Não deixe de compartilhar!

+ informações no site JF
http://bit.ly/1E8B0bv
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fique por dentro

Mulheres na Construção
O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, foi o momento de homenagear essas grandes
batalhadoras pelo espaço e respeito
conquistado desde 1977 no mercado
de trabalho. Na Construção Civil, elas
estão cada vez mais presentes, desempenhando seus papéis com excelência.
Rosemeire Santana exerce a função
de Assistente Administrativa de Obras
na J. Fonseca Construtora, e a paixão
pela Engenharia Civil foi um dos fatores determinantes quando a colaboradora escolheu essa área de atuação.
“Realizo as tarefas administrativas
nas obras, um ambiente estritamente
masculino e que foi um desafio no início da minha jornada”, relembra.

No entanto, a profissional destaca
que, com postura e boa comunicação, foi possível trabalhar de forma
harmoniosa com todos. “Eu gosto de
tomar decisões e encontrar soluções
aos problemas levantados pelos meus
colegas. Eles escutam minhas sugestões e, assim, eu consigo fazer meu
trabalho com tranquilidade”, acrescenta.
Assim como Rosemeire, Cintia Rojas, Técnica de Planejamento, também
é um exemplo a ser contado. “Estudo
Engenharia Civil e tenho muita afinidade pela etapa de planejamento, pois
consigo acompanhar o andamento
da obra como um todo”, diz orgulhosa. A colaboradora enfatiza que é um
diferencial desempenhar esse papel

Colaboradoras da J. Fonseca Construtora
comemoram o Dia Internacional da Mulher
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Civil
na J. Fonseca Construtora. “É uma
empresa que cresce a cada dia e oferece grandes oportunidades para nos
desenvolvermos em nossa carreira.
Além disso, os diretores são muito receptivos e abertos a diálogos conosco”, completa.
Cintia revela que, na sala de aula,
um terço dos alunos são mulheres. “A
nossa participação na Construção Civil vem aumentando constantemente,
e o mercado está abrindo as portas
para nós”, comemora.
Por fim, Maria Vieira Good God, Engenheira Civil, ressalta que, para as
mulheres que desejam atuar nesse
ramo, é preciso deixar algumas vaidades de lado na hora do trabalho, como
calçar a bota e enfrentar os desafios.

“É evidente que temos que vencer o
preconceito. Como meu pai tem a
mesma profissão que eu, ele sempre
me aconselhou e me apoiou nessa escolha. Hoje, me vejo tão boa como um
homem na mesma profissão”, finaliza.

“A nossa participação
na Construção Civil vem
aumentando constantemente,
e o mercado está abrindo as
portas para nós.” Cintia Rojas
+ informações no site JF
http://bit.ly/1G514ta
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fique por dentro

Reconhecimento
combina com aumento
A J. Fonseca Construtora incentiva seus colaboradores a evoluírem cada vez mais. Nesse sentido, a
empresa colocou em prática uma novidade em que
quanto maior o tempo de casa, maior o salário.
Ao completar os seis primeiros meses de trabalho,
o profissional receberá 3% de aumento. Quando comemorar seu aniversário de um ano, mais 3%. Depois
disso, a cada 24 meses, os aumentos continuam.
Acompanhe a tabela ao lado e construa a sua carreira na J. Fonseca Construtora!

A importância
de economizar
água
Um dos assuntos mais falados nos
noticiários é a atual crise hídrica enfrentada no estado de São Paulo. Que tal
aproveitar o momento de reflexão, devido ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, para repensar pequenos hábitos? Confira as dicas abaixo.
No banheiro Na hora do banho, ape-

nas cinco minutos são suficientes para
higienizar o corpo. Ao escovar os dentes,
molhe a escova e feche a torneira. Para
enxaguar a boca, use um copo com
água.
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TABELA:
6 meses: +3%
12 meses: +3%
36 meses: +3%
60 meses: +3%
84 meses: +3%
Obs. : A promoção automática
é somente para os cargos de
ajudante e oficial.

Na cozinha Quando for
lavar a louça, limpe os restos de comida com esponja e sabão, e só então abra
a torneira. Ensaboe tudo e,
em seguida, abra a torneira
novamente para o enxágue.
Calçada e carro

• Para limpar a calçada de sua casa,
use a vassoura, não a mangueira.
• Se houver uma sujeira localizada, use
um pano umedecido com água de enxágue de outras lavagens, seja de roupa
ou louça.
• Use um balde e um pano para lavar o
carro. Se possível, não o lave durante a
estiagem.
Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)

mercado profissional

Exemplo de organização
e comprometimento
Os diversos tipos de materiais e ferramentas que são utilizados durante uma
obra possuem um local apropriado para
serem armazenados: o Almoxarifado.
Para garantir que esses itens estejam
devidamente estocados e contabilizados,
existe o Almoxarife, responsável pelo fluxo de entrada e saída desses produtos
na empresa. Na J. Fonseca Construtora,
Ivo da Silva é um dos colaboradores que
exercem essa função.
O profissional, que trabalhou por mais
de cinco anos como Ajudante de Obras
na empresa, foi promovido neste ano
para a nova função. “Estou muito contente em receber esse desafio e pretendo sempre melhorar o meu desempenho”, comemora.
De acordo com Ivo, seu dia
a dia de trabalho começa
entregando as ferramentas dos colaboradores
da obra. Até o final da
jornada, deve coletar todos os equipamentos e
organizá-los novamente no
Ivo da Silva,
armazém. Além disso, ele Almoxarife
também atende as transportadoras para recebimento de materiais, como pedra, areia e cimento.

Para quem pretende seguir carreira como Almoxarife, o colaborador dá
dicas de quais habilidades devem ser
praticadas. “O profissional precisa ser
bem-organizado, ter responsabilidade
ao mexer com as ferramentas da empresa e comprometimento com as suas
atividades, assim como eu sempre fiz na
J. Fonseca Construtora”, conclui.

“O profissional
precisa ser bemorganizado, ter
responsabilidade
ao mexer com
as ferramentas
da empresa e
comprometimento com as
suas atividades.” Ivo da Silva
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tome cuidado com os animais
peÇonhentos na obra.

Quando você mexer nos materiais de
construção estocados, fique atento.
Um animal peçonhento pode estar lá,
pronto para dar o bote.
Serpentes, escorpiões, aranhas, abelhas,
formigas, vespas, besouros, lacraias,
mariposas e larvas ficam escondidos
pela obra.

jfonsecaconstrutora.com.br

Use luvas e calçados apropriados fornecidos pela
empresa para evitar acidentes e, antes de vesti-los,
verifique se não há nenhum animal dentro deles.
Em caso de picada:
. Procure o departamento de segurança da
obra de imediato;
. Lave o local apenas com água ou água e sabão;
. Se possível, leve o animal para identificação.

Dê grandes proporções
aos seus projetos.
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