
n t í c i a s
Informativo da Mendes Júnior - ano VII - nº 25 - agosto de 2008

Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São 
Paulo, impressiona pela grandiosidade do projeto 
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INVISTA EM VOCÊ – a importância do autodesenvolvimento

Nesta edição, o informativo Mendes Júnior Notícias convidou a psicóloga Sílvia Rezende, especialista em 
Psicologia do Trabalho e sócia da  Logos Assessoria Empresarial – empresa que presta consultoria em Recursos 
Humanos para a Mendes Júnior –  para falar sobre a importância do autodesenvolvimento pessoal e profissional.

MJ Notícias - O que é o autodesenvolvimento?  
Sílvia  - Na perspectiva praticada pela Mendes Júnior, 
autodesenvolvimento se refere à nossa capacidade de conhecer 
como pensamos, sentimos, agimos e, principalmente, para 
perceber o impacto das ações nas outras pessoas e no ambiente 
em que vivemos. É fundamental estar no comando das nossas 
vidas e ser capazes de usar o livre arbítrio para ser agentes da 
própria história, não se submetendo aos outros ou a situações. 

MJ Notícias – Quais são as principais ferramentas para a busca 
do desenvolvimento pessoal e profissional contínuos?
Sílvia – São três ferramentas: a reflexão, que nos leva obter 
uma referência a partir da visão individual; o diálogo, que ajuda 
a conhecer a visão do outro através dos feedbacks dados e 
recebidos; e a prática, que são as ações e novos comportamentos 
originados da reflexão e do feedback. 

MJ Notícias – Como o PDI (Programa de Desenvolvimento Individual) 
praticado pela Mendes Júnior favorece o autodesenvolvimento 
dos profissionais da empresa?

Sílvia – Através da ampliação da visão sistêmica, do desenvolvimento 
de novas competências, da quebra de paradigmas, da consolidação 
dos princípios e valores da Mendes Júnior e, acima de tudo, da 
adesão e engajamento dos profissionais para buscar resultados 
e maturidade emocional para resolver as dificuldades do dia-a-
dia. Vale a pena lembrar que o PDI é uma ferramenta implantada 
pela Área de Recursos Humanos no final da década de 80 para 
ajudar os líderes a se adequarem à realidade empresarial, em 
função do constante movimento de modernização do sistema 
de gestão da Mendes Júnior. 

MJ Notícias – Quais são as suas orientações para se buscar o 
autodesenvolvimento?
Sílvia – Busque sempre o auto-conhecimento, refletindo sobre 
as suas ações e acontecimentos. Aceite o outro, respeitando 
as diferenças. Preserve e busque sempre a qualidade de vida. 
Cuide do seu corpo e da sua mente. Cultive os relacionamentos 
através da prática de diálogos francos e honestos. Tenha sempre 
coragem e humildade para aprender com o seu líder, colegas 
e equipe. 

Da esq. p/ dir.: Carolina Almeida (Trainee da Área de Recursos Humanos), Silvia Rezende (psicóloga da Logos Assessoria Empresarial), Maria Bernadete Maia (Gerente de Recursos Humanos), Marcelo 
Campos (Analista de Remuneração) e Giselle Andrade (Coordenadora de Gestão de Pessoas), durante uma apresentação sobre o PDI

No dia 30 de maio a Mendes Júnior foi a empresa patrocinadora da 
reunião do GEREM – Grupo de Estudos de Remuneração. O grupo, que 
tem a Mendes Júnior como membro desde a sua fundação, há 25 anos, 
tem como objetivo discutir e analisar, entre 30 empresas de diversos 
segmentos, assuntos relativos à Área de Recursos Humanos, com ênfase 
em remuneração, através de reuniões mensais. 

O encontro foi realizado no Boulevard Plaza Hotel, em Belo Horizonte, e teve como 
estudo de caso o Programa de Desenvolvimento Individual da Mendes Júnior.

De acordo com Giselle Martins de Andrade, coordenadora de Gestão de 
pessoas da empresa, o GEREM possibilita a troca de informações sobre 
políticas e processos de recursos humanos, seja através de discussões 
nas reuniões mensais ou das pesquisas.

Profi ssionais das 30 empresas participantes do GEREM 
durante a reunião patrocinada pela Mendes Júnior

Mendes Júnior promove reunião do GEREM
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As obras executadas pela Mendes Júnior são o reflexo da 
capacitação da empresa nos diversos segmentos da engenharia. 
Esta é uma realidade que se concretiza na execução do projeto 
de Expansão III para a Rio Paracatu Mineração – RPM, do grupo 
canadense Kinross, situado na cidade de Paracatu, a noroeste 
do estado de Minas Gerais, em que a empresa pode confirmar 
sua excelência em obras de mineração. A Mendes Júnior, em 
consórcio com a Parex Service é responsável pela montagem nas 
áreas de hidrometalurgia, moagem, usina de flotação, sistema 
de estocagem e distribuição de água, pipe rack, britagem, TCLD 
(transportador de correia de longa distância) e pátio de estocagem 
e pela montagem eletromecânica da Adutora.

As obras possibilitarão o aumento da capacidade de produção 
da unidade, que será triplicada. Mais de 70% do projeto já foi 
realizado, sendo que o pico ocorreu nos meses de maio e 
junho. Desde o início vários desafios foram superados, sejam 
eles tecnológicos, a ontratação de profissionais qualificados, 
condições climáticas e de prazo. Até agora, mais de 2700 pessoas 
já trabalharam nos projetos.

A construção está a todo vapor, sendo que os testes já estão 
acontecendo. No dia 10 de julho foi realizado o primeiro teste de 
funcionamento da TCLD após a primeira etapa de conclusão de 
montagem, quando nenhuma ocorrência negativa foi registrada 
– somente ajustes considerados normais. Foram testados também 
os componentes da área 15 – Britagem Primária, onde foi possível 
confirmar o bom funcionamento dos equipamentos (britador, 
rompedor, balança, transportador de sacrifício e grua). A previsão 
de entrega da obra é no próximo mês de setembro.

Outro destaque da obra é a montagem do moinho semi-autógeno 

(SAG) que será utilizado para moagem de material proveniente da 
mina. O moinho é uma referência em construção para as empresas 
que compõem o consórcio. 

No que se refere aos requisitos de qualidade, meio ambiente, 
segurança e saúde ocupacional e responsabilidade social, este 
projeto segue as diretrizes do Sistema de Gestão Integrada da 
Mendes Júnior. Constantemente são realizados treinamentos 
específicos sobre cada uma das normas que compõem o sistema, 
além do programa de prevenção de acidentes – Acidente Zero – e 
do Programa de Observação do Trabalho Seguro, o POTS. Além 
disso, o Consórcio Mendes Júnior – Parex realiza várias ações 
em benefício das comunidades carentes de Paracatu, tais como a 
campanha Inverno Solidário (leia matéria nesta edição), patrocínio 
de eventos e promoção de palestras educativas.

RPM no pico

Projeto de Expansão III – RPM
Principais números:

Obras dos projetos 577 e 579 estão 
a todo vapor

Presença em eventos

:: Simpósio Brasileiro sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas
Promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB – o evento é 
considerado um dos mais importantes no setor de energia elétrica. Realizado 
em abril deste ano em Belo Horizonte/ MG, o evento abordou temas como 
o papel das pequenas centrais hidrelétricas, fontes alternativas de energia 
e licenciamento ambiental.

:: 2º Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas
Realizado em junho na cidade de São Paulo, o evento promovido 
pelo Comitê Brasileiro de Túneis e pela Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica teve como foco principal 
as obras de expansão do Metrô de São Paulo. Além disso, abordou 
também as obras hidrelétricas e de mineração que utilizam estruturas 
subterrâneas.

:: Encontro Internacional de Sustentabilidade na Construção
Este evento, realizado em 19 de junho em São Paulo, reuniu 420 profissionais 
do setor da construção, representando  o Brasil, Canadá, México e Estados 
Unidos. Promovido pelo CTE – Centro de Tecnologia de Edificações, o 
objetivo do evento foi discutir as dimensões da sustentabilidade e suas 
aplicações no setor de construção, buscando formas de aplicação viáveis 
no Brasil e no exterior.

:: II Encontro Nacional de Comércio Exterior de Serviços
O evento, realizado em julho no Rio de Janeiro, teve como tema “A 
Construção de uma Política de Exportação de Serviços”. Os debates 
giraram em torno da s políticas para o desenvolvimento da competitividade 
do setor terciário brasileiro e a sensibilização sobre a importância da cadeia 
produtiva de serviços para a economia mundial.

Colaborou para a produção desta matéria: Karine Querido, da Assessoria de Comunicação do Projeto RPM.

Parte do TCLD (Transportador de Correia de Longa Distância) e Pilha de Estocagem ao fundo

• Estruturas: 6.800 t

• Cabos: 687.000 m 

• Tubulação: 3.300 t, sendo 2.000 t de tubos de 54”

• Equipamento: 12.200 t

• Capacidade de Produção Atual: 5 t/ano

• Capacidade de Produção final: 20 t/ano 

A Mendes Júnior marcou presença em importantes eventos nas áreas de engenharia, seja 
através de patrocínio ou com a participação dos colaboradores. Alguns deles foram:
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Aquece o coração de quem doa e a vida de quem recebe

Com a chegada do frio também é o momento de compartilhar a solidariedade. É por este motivo que a Mendes Júnior, através do Projeto 
Solidariamendes, realiza todos os anos a campanha Inverno Solidário, que tem o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para 
as entidades carentes próximas às unidades e projetos onde a empresa atua.

Em 2008, sete unidades da empresa participaram, contando com o empenho dos colaboradores voluntários, que estiveram presentes 
desde o planejamento da campanha à sua mobilização, contato com as entidades beneficiadas e entrega das doações.

Conheça a seguir como foi a campanha Inverno Solidário nas unidades:

Projeto Solidariamendes realiza mais uma campanha Inverno Solidário

Administração Central

Localização: Belo Horizonte 
– MG
Doação: 353 cobertores e 362 
peças de roupa
Beneficiados: AURA 
(Associação Unificada de 
Recuperação e Apoio à Criança 
com Câncer), GEVAN (Grupo 
Espírita do Evangelho), Lar 
dos Idosos Tereza Cristina e 
Leuceminas
Empresas parceiras: Adservis, 
Copyline, Credinsurance, Maxis 
Informática, Memovip, Minas 
Tênis Clube e W3 Net.

RPM – Consórcio Mendes 
Júnior/Parex

Localização: Paracatu – MG
Doação: doação de cestas 
básicas, cobertores, calçados e 
agasalhos.
Beneficiados: comunidade 
carente da cidade de Paracatu.

Projeto Metrô de São Paulo – 
Linha 2 Verde 

Localização: São Paulo 
– SP – Linha 2 Verde
Doação: 62 kits de 
inverno contendo 
cobertores, agasalhos e 
calçados
Beneficiados: 
moradores da 
comunidade carente 
de Heliópolis, região do 
entorno da obra.

Escritório de São Paulo e 
Escritório da Consolação

Localização: São Paulo – SP
Doação: agasalhos, roupas, 
calçados e cobertores.
Beneficiados: pessoas 
carentes assistidas pelos 
projetos assistenciais da 
Paróquia Santa Tereza de 
Jesus, do bairro Itaim Bibi.

Projeto REGAP – 
Consórcio Andrade 
Gutierrez/Mendes Júnior/
KTY Projectus

Localização: Betim – MG
Doação: 180 peças de roupa.
Beneficiados: Creche Bom 
Pastor e famílias carentes 
dos bairros Petrolina e 
Cascata, comunidades do 
entorno da obra.

Projeto Usina José 
Mendes Júnior

Localização: Juiz de Fora – MG
Doação: 80 cobertores 170 peças 
de roupa.
Beneficiados: Sociedade 
Beneficente Mão Amiga, 
instituição que auxilia famílias 
carentes e capacita jovens e 
adolescentes do bairro Ipiranga, 
em Juiz de Fora.

Projeto REPLAN – 
Consórcio Mendes Júnior/
MPE/SETAL

Localização: Paulínia – SP
Doação: 30 cobertores e 27 peças 
de roupa.
Beneficiados: CACO SHOP, projeto 
social da Prefeitura de Paulínia onde 
todas as peças doadas passam por 
um processo de higienização para 
serem expostas, posteriormente, em 
araras, para que a população vá até 
o local e escolha a roupa, como se 
estivesse em uma loja. 



MJ Notícias – Conte sobre a sua trajetória na Mendes Júnior.
Gerardo - Ingressei na Mendes Júnior em 1972, no setor de Contas 
a Pagar. Posteriormente, trabalhei na Contabilidade e por um 
breve período na Tesouraria, voltando a Contabilidade. Passei um 
período fora da empresa – de 1999 a 2001, quando retornei para 
o Projeto TBG, em São Carlos – SP. Em julho de 2004, vim para 
Macaé, onde estou até hoje e espero me aposentar.

MJ Notícias – Dos locais em que trabalhou, qual foi o mais marcante? 
Por quê?
Gerardo - Todos os lugares tiveram sua importância e seus desafios. 
Em todos fiz amigos que levo pela vida afora. Talvez o que tenha tido 
maior significado foi quando voltei para a Mendes Júnior, indo para 
São Carlos, tendo tido uma virada na minha vida de 360 graus. 

MJ Notícias – Este ano, a Mendes Júnior completa 55 anos. O que 
você considera como a sua maior contribuição para a empresa durante 
esse tempo?
Gerardo - A minha contribuição maior foi ter sempre trabalhado 
com honestidade e lutar, dentro das minhas possibilidades,  para 
ver a Mendes Júnior em primeiro lugar no mercado.

MJ Notícias – Qual foi o momento mais marcante que você 
vivenciou na empresa? 
Gerardo - Foi na década de 90, quando atravessamos uma fase 
de incertezas e da conseqüente recuperação, quando a empresa 
mostrou imensa capacidade de cooperação com os colaboradores 
que lutaram juntos.

MJ Notícias – Qual característica da empresa você mais admira? 
Gerardo - Eu considero a Mendes Júnior como uma empresa que 
já faz parte da minha vivência, talvez pela quantidade de anos de 
trabalho que tenho aqui. Tenho amizades feitas desde quando 
entrei na empresa, além dos que já saíram, mas que a amizade 

Nesta edição, o informativo Mendes Júnior Notícias 
entrevistou o veterano Gerardo Duarte Alvares 
Vieira, 34 anos de empresa, assistente contábil 
do Centro de Negócios de Macaé. Conheça um 
pouco da sua história de vida e da sua carreira 
na Mendes Júnior

Marcas da Mendes

Entre os grandes projetos internacionais executados 
pela Mendes Júnior, desta vez a edição do informativo 
Mendes Júnior Notícias destaca a obra Elevados de 
Bogotá, na Colômbia. Iniciado em julho de 1980, o 
projeto, que teve como cliente a Secretaria de Obras 
Públicas do Distrito Especial de Bogotá, constitui na 
execução de obras civis e de fabricação e montagem 
de quatro pontes elevadas em superestrutura mista, 
concreto e metálica, além da elaboração de projetos, 
cálculos e desenhos definitivos. 

Como os viadutos foram construídos próximo ao 
epicentro do lago que existia na região, o projeto 
exigiu o desenvolvimento de estudos para a utilização 
de estacas pré-escavadas. As estacas possuíam 
80 cm de diâmetro e atingiram cerca de 40 m de 
profundidade. O comprimento total dos viadutos é de 
840 metros, com cerca de 19 metros de largura. 

Concluída em outubro de 1981, a construção 
dos viadutos fez parte do plano de reurbanização 
de Bogotá para melhorar o acesso ao aeroporto da 
capital da Colômbia.

•  Superestrutura metálica – 2.200 t
•  Aço de construção – 815 t
•  Estacas – 14.700 metros lineares

Dentre os principais números da obra, 
destacam-se:

5

Elevados de Bogotá – Colômbia
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Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira: o mais novo cartão-postal de São Paulo

� Concreto: 12.000 m3

� Aço: 3.500 t
� Cordoalhas de Protensão: 380.000 m
� Gruas com capacidade para 3 e 5 toneladas: 2
� Comprimento dos estais: 78 a 182 m
� Colaboradores no pico da obra: 600

Principais números da obra:

Vista lateral da ponte



Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira: o mais novo cartão-postal de São Paulo

Com uma estrutura central de 138 metros 
de altura, que sustenta duas pistas em curva 
através de cabos, a Ponte Estaiada Octavio 
Frias de Oliveira é o mais novo projeto 
entregue pela Mendes Júnior, em parceria 
com a construtora OAS.  A ponte, que liga 
a av. Jornalista Roberto Marinho à marginal 
Pinheiros, impressiona a população de São 
Paulo pela sua grandiosidade e, principalmente, 
pelo seu projeto arquitetônico, possível pela 
tecnologia de alto padrão. 

Esta obra representa um marco na 
engenharia nacional. O projeto da ponte foi 
o primeiro do mundo a possuir duas pistas 
em curva – cada uma com 1.200 m de 
comprimento, sendo 290 m sustentados pelos 
cabos – sustentadas por um mesmo mastro. 
Por se tratar de uma pista em curva, exige 
cálculos diferentes para cada um dos estais, 
que são os cabos de aço que sustentam as 
pistas ao mastro principal. Ao todo, a ponte 
possui 144 estais, sendo que cada um possui 
de 10 a 27 cabos de aço, protegidos por um 
tubo amarelo de polietileno de alta densidade, 
resistente às ações do tempo.

A tecnologia de engenharia empregada 
merece destaque em função da complexidade 
dos detalhes. Entre eles, quatro aspectos da 
construção que tornam a obra única: duas 
pontes estaiadas sustentadas por um único 
mastro, cruzamento dos estais, duas pontes 
estaiadas sobrepostas em curva com um raio 
constante de 275,10 metros e mastro em X. Um 
grande diferencial construtivo deste projeto foi a 
utilização de um sistema de formas trepantes, 
utilizado na execução de obras em altura. O 
sistema de formas trepantes, aplicado em todo 
o mastro até a sua cota final a 138 m de altura, 
com três níveis de plataformas de trabalho e 
etapas de concretagem de 3 m de altura.

Por se tratar de uma obra que exigiu que 
grande parte do trabalho fosse executado em 
altura, a conscientização dos colaboradores 
sobre os riscos da atividade foi um fator 
determinante. Treinar constantemente os 
colaboradores para cada serviço e mantê-los 
até a conclusão da obra foi fundamental para 
o sucesso do projeto.

Outro destaque da ponte é a sua iluminação. 
A ponte recebeu um sistema de iluminação que 
dá um toque especial à noite de São Paulo 

com luzes de várias cores, que se alternam 
em sincronia. Ao todo, foram instalados 143 
projetores de luz com 36 microlâmpadas cada, 
que são programados por computador. Os 
cabos amarelos são iluminados diariamente 
por cerca de 20 projetores de luz branca. Em 
ocasiões especiais, como o aniversário da 
cidade, finais de campeonato de futebol ou 
mudança das estações do ano, está previsto 
que a ponte tenha uma iluminação que irá 
variar de forma personalizada, de acordo com 
a ocasião. 

A Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, 
que foi construída para fazer ligação com a 
rodovia dos imigrantes, desafogar o tráfego 
da marginal e oferecer novas alternativas de 
trajeto para os moradores dos bairros Morumbi, 
Cidade Jardim e Brooklin, foi entregue no 
dia dez de maio para a população, quatro 
anos após o início das obras. Na ocasião, 
foi realizado um evento com a presença de 
autoridades, empresários e políticos e, após 
o descerramento da placa inaugural, ocorreu 
um desfile de carros antigos nas duas pistas 
da ponte. 

Colaborou para a produção dessa matéria: Humberto Terra, engenheiro de produção. 
7

�  Os 138 m de altura do mastro principal 
da ponte equivalem à altura de um prédio 
de 46 andares;

� A empresa responsável pelo projeto 
de iluminação da ponte foi a mesma que 
realizou o da Torre Eiffel, em Paris, e o das 
Pirâmides do Egito;

� A ponte foi construída para receber até 
4.000 veículos por hora;

� O nome da ponte é uma homenagem 
ao empresário do Grupo Folha, Octavio 
Frias de Oliveira, um dos mais importantes 
personagens da imprensa brasileira, falecido 
em abril de 2007;

Curiosidades



A Mendes Júnior, em consórcio com a Camargo Corrêa, assinou 
em abril o contrato para a execução do projeto Guadalupe – 2ª 
Etapa, que consiste na execução de obras civis do projeto de 
Aproveitamento Hidroagrícola dos Platôs de Guadalupe, incluindo 
ainda o fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos 
hidromecânicos. Os platôs são sistemas de irrigação alimentados 
pelas águas dos rios e dos lagos através de canais.

Localizado na cidade de Guadalupe, no Piauí, a previsão de 
duração do projeto é de 48 meses.

Em abril, foi assinado o contrato para a construção do Centro 
Integrado da Tecnologia da Informação – CIPD-RIO, o novo prédio 
da Petrobras. Localizado na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, o 
contrato abrange a análise de consistência de projeto básico, projeto 
básico executivo, fornecimento de materiais, equipamentos, serviços 
de construção civil, montagem e interligação de equipamentos 
de diversos sistemas, comissionamento e testes, apoio à pré-
operação e à operação assistida de tal forma a garantir o perfeito 
funcionamento do prédio.

A obra está sob a responsabilidade do Consórcio CITI, formado 
pelas construtoras Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e Queiroz 
Galvão.

NOVOS PROJETOS
CIPD-RIO

GUADALUPE – 2ª ETAPA

Rodoanel  – Consórcio OAS/
Mendes Júnior/Carioca

Localização: Embu 
das Artes – SP
Ação: palestra de 
conscientização 
ambiental, 
distribuição de 
brindes educativos e 

plantio de 1500 mudas de árvores nativas 
pelos colaboradores e alunos da Escola 
Estadual Engº Paulo Chagas Nogueira, da 
cidade de Embu.

No dia 13 de maio foi realizada na 
Administração Central mais uma campanha 
de vacinação contra a gripe, aberta aos 
colaboradores e seus dependentes. Este ano, 
a colaboradora Uelma Queiroz, da Área de 
Recursos Humanos, trouxe a sua filha Letícia 
Carolina, de cinco anos de idade, para ser 
vacinada.

Além da Administração Central, também 
promoveram a campanha os projetos Usina 
José Mendes Júnior, Metrô de São Paulo – 
Linha 2 Verde, Ponte Estaiada Octavio Frias de 
Oliveira, Rodoanel e SESC Belenzinho, além 
dos escritórios de São Paulo e Consolação. No 
total, 883 pessoas foram vacinadas.

Porta-retrato

Uelma Queiroz, da Área de Recursos Humanos da 
Administração Central, com sua fi lha Letícia Carolina 
durante a campanha de vacinação. Linda dupla!

Colaborador: envie a sua foto 

para este espaço através do e-mail 

comunicacao@mendesjunior.com.br. 

O Consórcio INTERPAR, formado pela Mendes Júnior, Setal 
Óleo e Gás S.A. e MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., 
é responsável pela execução do Projeto REPAR, na cidade de 
Araucária, no Paraná. O escopo da obra engloba o fornecimento de 
materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência 
do projeto básico, elaboração do projeto executivo, construção, 
montagem eletromecânica, condicionamento e assistência à pré-
operação, partida, operação e apoio à manutenção das unidades 
e sistemas off-sites pertencentes às Carteiras de Gasolina e de 
Coque e HDT (hidrotratamento de diesel) da Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas – UN-REPAR.

REPAR

Foi assinado em abril o contrato para a execução do Projeto 
Merluza, sob responsabilidade da Área de Negócios Industriais. 
Localizado na cidade de Santos - SP, o projeto envolve os serviços 
de execução, montagem e manutenção industrial no âmbito do 
Ativo de Produção Sul da Unidade de Negócio de Exploração e 
Produção da Bacia de Santos UN-BS.

MERLUZA
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REGAP – Consórcio Andrade 
Gutierrez/ Mendes Júnior/ KTY 
Projectus

Localização: Betim 
– MG
Ação: 
apresentação 
da peça teatral 
“Festa Ambiental”, 
encenada pelo 

grupo de teatro empresarial Grafite, que 
abordou assuntos como coleta seletiva, 
conceitos básicos de preservação, 
combate ao desperdício de água, 
energia elétrica e alimentos e os 
recursos não-renováveis. 

ETA – Brasília – Consórcio Mendes 
Júnior/ EMSA/ Artecon

Localização: Brasília 
– DF
Ação: realização 
de palestras sobre 
preservação do 
meio ambiente e 
a importância da 
atitude consciente. 
Além disso, foi apresentado aos colaboradores 
o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
realizado no projeto.

Centro de Negócios de Macaé

Localização: Macaé 
– RJ
Ação: realização da 
campanha “Troque 
10 garrafas PET 
por uma muda 
de árvore”. Os 

colaboradores que contribuíram para 
a campanha ganharam um boné como 
brinde. Além disso, foram doadas mudas 
de árvores para a instituição filantrópica 
Casa do Caminho, localizada na região. 
Os colaboradores que trabalham 
embarcados nas plataformas tiveram 
um DDS – Diálogo Diário de Segurança 
– especial, com slides sobre o assunto.

Usina José Mendes Júnior

Localização: Juiz de 
Fora – MG
Ação: Durante toda 
a semana, o projeto 
realizou um momento 
especial sobre o 
meio ambiente 

durante os DDS’s 
– Diálogos Diários de Segurança. 

No dia 05 de junho é celebrado em todo o planeta o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
uma data dedicada à reflexão sobre as questões ambientais e sobre o papel de cada 
cidadão na preservação dos recursos naturais. A Mendes Júnior, através do Projeto 
Solidariamendes, todos os anos realiza ações que incentivam e apóiam esta causa 
nas unidades da empresa. 

Neste ano, foi produzido o Ecogame Mendes Júnior, um jogo que tem o objetivo 
de promover a educação ambiental, foco de atuação do Projeto Solidariamendes. 
Trata-se de um jogo de tabuleiro de perguntas e respostas com informações essenciais 
sobre meio ambiente. Além disso, cada unidade da Mendes Júnior realizou ações 
para comemorar a data. 

Dia Mundial do Meio Ambiente – 
educação é o primeiro passo

Projeto Solidariamendes promove ações 
comemorativas em todas as unidades da empresa

Rodoanel  – Consórcio OAS/
Mendes Júnior/Carioca

Localização: Embu 
das Artes – SP
Ação: palestra de 
conscientização 
ambiental, 
distribuição de 
brindes educativos e 

plantio de 1500 mudas de árvores nativas 
pelos colaboradores e alunos da Escola 
Estadual Engº Paulo Chagas Nogueira, da 
cidade de Embu.

RPM – Consórcio Mendes 
Júnior/ Parex 

Localização: 
Paracatu – MG
Ação: realização 
da exposição 
“Artes em 
Reciclado” 
com peças de 

artesanato em material reciclável, 
receitas criadas a partir de técnicas 
de reaproveitamento de alimentos, 
exibição de filmes sobre reciclagem, 
demonstração de produção de 
vassouras com garrafas PET e 
distribuição de mudas de árvores para 
os colaboradores.

Centro Administrativo de Minas 
Gerais – Consórcio Camargo 

Corrêa / 
Mendes Júnior 
/ Santa Bárbara 
Engenharia

Localização: Belo 
Horizonte – MG
Ação: realização da 

SEMA (Semana do Meio Ambiente) com 
a seguinte programação: apresentação 
da peça “Antes tarde do que nunca”, do 
grupo de teatro Inúmeras Produções; 
sorteio de camisas comemorativas; 
exposição de esculturas de materiais 
recicláveis; reprodução da logomarca 
da semana com materiais recicláveis da 
obra para expor no refeitório da unidade; 
distribuição de 50 mudas de árvores 
frutíferas e ornamentais. 
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Maura Melo, colaboradora da Área de 
Engenharia da Administração Central, 
se diverte junto com os seus fi lhos com 
o Ecogame



Área de Recursos Humanos promove 
seminários de negociação
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Mais futebol e integração

Nos dias 13, 14 e 15 de junho a ARMEJ – Associação 
Recreativa da Mendes Júnior – promoveu mais um evento 
de integração. Desta vez foi entre a Administração Central, 
de Belo Horizonte/MG, e os projetos da Área de Negócios de 
São Paulo (Consolação, Escritório, Metrô São Paulo – Linha 
2 Verde, Rodoanel e SESC Belenzinho). 

Os 51 visitantes, sendo 30 colaboradores da Administração 
Central e 21 familiares acompanhantes, foram recepcionados 
pelos colegas de trabalho de São Paulo na chácara Pedreira 
de Santa Isabel, localizada na região metropolitana da cidade. 
No local, além do almoço e da música ao vivo, foi realizada 
uma partida de futebol, já tradicional nos eventos de integração 
promovidos pela ARMEJ. O time da casa foi o vencedor, com 
o placar de 8 a 4. 

A viagem terminou com a visita a dois projetos da Mendes Júnior: 
a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira – projeto concluído 
em abril deste ano – e o projeto Metrô de São Paulo – ainda em 
execução – onde os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer 
o canteiro de obras e participar de um almoço de integração.  

Os jogadores da Administração Central, na partida de 
futebol, foram: Alex Duarte, André Luiz Souza, Clésio Ferreira, 
Emmerson de Oliveira, Frederico Watanabe, Geraldo Martins 
(juiz do 1º tempo), Helbert Amorim, Sebastião Vasconcelos, 
Manoel Messias, Marcos Machado, Maurício Nunes, Pedro 

Antônio Guimarães, Rogério Cota e Wagner Fernandes. Os 
jogadores do Projeto Metrô de São Paulo foram: Caio Fernando, 
Danne Sobrinho, Franceberg Silva, Heraldo Xavier, Jandir Boeira, 
Marcondes Moraes, Marcelo Rodrigues e Odilon Queiroz.

ARMEJ promove encontro dos colaboradores da Administração Central e das unidades de São Paulo

Colaboradores da Administração Central e de São Paulo 
durante a visita ao Projeto Metrô de São Paulo

Turma do Seminário de 
Negociação realizado em Belo 
Horizonte

A Área de Recursos Humanos promoveu nos meses de abril 
e maio os seminários de negociação. Seu objetivo foi estimular a 
cultura de negociação com qualidade, conquistar melhores acordos 
com fornecedores, parceiros e clientes, detectar oportunidades de 
negócios e ampliar o relacionamento com clientes, fornecedores 
e demais parceiros. O seminário foi conduzido pelo consultor 
Carlos Viveiro, autor de livros como “Se você quer, você vende”, 
“Como transformar defeitos em virtudes” e “Kaisen – formação de 
consultores internos”. No total, 47 colaboradores participaram dos 
seminários, entre eles gerentes de contrato, de produção, d e 

planejamento, de desenvolvimento de propostas e outros profissionais 
que também lidam diariamente com negociação.

Outros importantes treinamentos promovidos pela Mendes 
Júnior no primeiro semestre foram a implantação do “Programa 
de Desenvolvimento Individual” para os gerentes de contratos 
e os de desenvolvimento de mercado da empresa, o seminário 
“Excelência Pessoal / Excelência Profissional” para os profissionais 
ligados à Diretoria de Engenharia e o “Básico de Instrumentação” 
para engenheiros eletricistas. 



No dia 24 de junho o Projeto Metrô de São Paulo – Linha 2 
Verde – concluiu uma importante fase da sua construção. Foi 
realizado o primeiro das frentes de escavação do túnel de Via 
Dupla do lote 6, de responsabilidade da Mendes Júnior, com o 
lote 4, sob responsabilidade da empresa Camargo Corrêa, entre 
o Poço de Ventilação e Saída de Emergência Cipriano Siqueira 
e o Poço de Serviço Arroio Hondo, completando um túnel de 
mais de 275 metros.

Na ocasião, além dos profissionais da Mendes Júnior, estiveram 
presentes o secretário adjunto da Secretaria de Transportes 
Metropolitanos de São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, o 
presidente do Metrô, José Jorge Fagali, Luiz Carlos Grillo, diretor 
de obras do Metrô, Luiz Carlos Assis, Gerente de Construção da 
Linha 2 Verde, e José Arapoty Prochno, chefe do departamento 
de construção civil da Linha 2 Verde, entre outros profissionais 
do Metrô.

A Mendes Júnior é responsável pela execução das obras civis 
do lote 06, compreendido entre as futuras estações Sacomã e 
Tamanduateí. Com as obras de expansão da Linha 2 Verde, a 

cidade de São Paulo e seus habitantes serão beneficiados de 
várias formas: redução do tempo das viagens dos usuários do 
Metrô, diminuição na emissão de poluentes, atendimento a novos 
subcentros metropolitanos e alternativa de acesso rápido aos 
usuários de automóvel da região leste e dos municípios do ABC 
Paulista. O novo trecho terá 4,3 km de vias subterrâneas e elevadas 
e três estações: Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente.

Até o momento, a Mendes Júnior já concluiu as escavações 
do Túnel de Via Dupla – sentido Sacomã. Estão em andamento 
as escavações do Túnel de Via Dupla e do Túnel de Via Singela 
no sentido da Estação Tamanduateí; as contenções da vala a 
céu aberto em estaca escavada e Jet-Grouting (técnica que 
visa melhorar os parâmetros de resistência, deformabilidade e 
permeabilidade dos solos) e as fundações do elevado em estaca 
escavada. As próximas fases previstas são o início dos blocos 
de apoio, dos pilares do elevado, da fabricação dos elementos 
pré-moldados e das escavações da vala a céu aberto.

Atualmente, 320 pessoas estão trabalhando na obra, que tem 
a previsão de 600 colaboradores no pico.

Escavação de túnel NATM (New Austrian Tunnelling 
Method): 19.000 m³
Escavação VCA (vala a céu aberto): 4.000 m³
Transporte de terra escavada: 732.405 m³ x km
Enfilagem tubular injetada: 77.000  kg
Estacas Secantes: 216 m
Concreto Projetado: 2.550 m³
Colocação de aço CA-50: 35 t
Concreto estrutural: 690 m³
Injeção de calda de cimento: 105 m³
Colocação de chumbadores de fibra de vidro: 950 m
Colocação de tela metálica: 13 t

Colocação de cambota metálica: 26 t

Projeto Metrô de São Paulo – 
Linha 2  Verde  –  Principais números

Este ano, o Metrô de São Paulo completa 40 anos desde a sua 
inauguração, em 1968, pelo prefeito Brigadeiro José Vicente Faria 
Lima. Se naquela época o Metrô foi projetado para atender 5 milhões 
de pessoas em uma cidade com 500 mil veículos, hoje ele precisa 
suportar 10 milhões de habitantes e 6 milhões de veículos. 

Este meio de transporte fundamental para a cidade possui 
hoje 61,4 km de linhas e 55 estações distribuídas nas linhas Azul 
(Jabaquara-Tucuruvi), Verde (Alto do Ipiranga- Vila Madalena), 
Vermelha (Corinthians/Itaquera – Palmeiras/Barra Funda) e Lilás 
(Capão Redondo - Largo Treze). Diariamente é feito o transporte de 
3,2 milhões de pessoas, o equivalente à população do Uruguai.

Além do Projeto Linha 2-Verde, a Mendes Júnior já realizou 
outras obras no sistema metroviário da cidade: a Estação 
Palmeiras/Barra Funda – Linha 3 - Vermelha, Extensão do 
Sistema Metroviário de São Paulo, trecho Poço Zuquim - Estação 
Jardim São Paulo - Linha 1 – Azul.

O aniversário da criação do Metrô de São Paulo foi comemorado 
no dia 24 de abril.

Metrô de São Paulo comemora 40 anos

Encontro de túneis marca obra 
do Metrô de São Paulo
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Referência: julho de 2008

Dirigentes da Mendes Júnior, da Companhia do Metropolitano de São Paulo e da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos durante o encontro dos túneis
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Desde a sua fundação, a Mendes Júnior tem como um 
de seus princípios a preservação da saúde e do bem-estar 
dos seus colaboradores. Para isso, uma etapa fundamental 
é o exame periódico, que além de ser uma obrigação legal 
das empresas, é de grande utilidade para o monitoramento 
da saúde dos colaboradores e muito eficaz na prevenção de 
diversas doenças, sejam elas ocupacionais ou não. 

Nas últimas décadas a medicina tem evoluído muito e a 
prova disso tem sido o aumento da expectativa média de vida, 
que há menos de um século não passava dos 35 anos e hoje já 
supera os 70 anos. A principal ação para chegar à expectativa 
média de vida atual é a prevenção e o rastreamento precoce 
das doenças. Por isso, é fundamental o comprometimento de 
cada colaborador na realização dos exames periódicos. 

Na Mendes Júnior, os exames periódicos são realizados 
uma vez por ano. O controle dos exames dos Profissionais 
de Gestão Centralizada e dos Profissionais de Gestão Local 
da Administração Central, por exemplo, é feito a partir da data 
de aniversário do colaborador. São realizados exames clínicos 
e complementares, solicitados pelo médico de acordo com a 
condição de saúde do colaborador e das atividades que ele 
desempenha, além de considerar o perfil da unidade em que 
ele trabalha. 

“É preciso garantir a produtividade do colaborador, investindo 
não apenas em treinamento, mas, acima de tudo, em sua 
saúde”, afirmou o Dr. Gustavo Nicolai, o novo coordenador de 
medicina ocupacional da Mendes Júnior. 

Viver com Responsabilidade – Exame Periódico

Dr. Gustavo Nicolai, novo coordenador de medicina ocupacional da Mendes Júnior, é 
médico graduado em saúde do trabalho e ergonomia

Mendes Júnior apresenta nova estrutura organizacional

A base do crescimento de uma organização está 
na sua forma de gestão. Muitas vezes, algumas 
mudanças são necessárias para suportar a sua 
ascensão. É por esse motivo que foi definida em 
junho deste ano a nova estrutura organizacional da 
Mendes Júnior. A partir da situação atual da empresa, 
da sua perspectiva para o futuro, da necessidade 
contínua de adaptação à realidade e da definição da 
sua estratégia, a empresa definiu novas diretorias e 
áreas e redividiu as responsabilidades.

Todas as diretorias e áreas de negócios estão 
vinculadas ao presidente da empresa, Dr. Murillo Valle 
Mendes. Além disso, agora a Mendes Júnior possui 
duas vice-presidências: de Assuntos Corporativos, 
representada por Ângelo Alves Mendes, e de Mercado, 
sob responsabilidade de Sérgio Cunha Mendes. Foi 
criada uma nova diretoria – Recursos Humanos – e a 
Gerência de Administração. Cada projeto da empresa 
está ligado a uma área de negócios distinta, mantendo 
esta forma de organização.

Conheça a nova estrutura organizacional da 
Mendes Júnior: 


