EM PAUTA
INAUGURA-SE
UM NOVO TEMPO
A MHA vê projetos concretizados, treina equipes e ainda quer mais. Para isso, a economia do
país não pode se manter estagnada e os investimentos são fundamentais.

Alckmin no novo COPOM:
“Vocês fizeram o maior COPOM
da América Latina”.

Novo Data Center
do Santander
Em Campinas, MHA participa
da inauguração.

Hospitalar 2014
MHA é presença de peso.

EDITORIAL

Colhendo o que estava na planta
e plantando novas sementes
quele velho ditado se aplica perfeitamente ao nosso pri-

A

dência à estagnação, sem investimento nada acontece. Nossa

meiro semestre de 2014. Ano de mais e novos resultados.

área depende essencialmente de investimentos.

culamos, tomam forma de um desenho para o concreto. De uma

As perspectivas são ruins e nos resta torcer para o governo

linha colorida, para uma luz acesa. De um cálculo matemático,

trabalhar forte para que a credibilidade do empresário tanto

para uma torneira aberta. Como disse Eloísa, em nosso Raio-X

brasileiro como estrangeiro, volte a um patamar bom. Para

desta edição, a nossa satisfação é ver um projeto que desenha-

que, assim, os investimentos voltem e a economia retome seu

mos se tornar realidade como algo impenetrável, de pé, imóvel.

crescimento.

Desenhamos no papel projetos executáveis e executados. Não

O preparo para a Copa gerou muita expectativa e muito tra-

há emoção maior. Aqui, podemos ver a consolidação de mui-

balho bom. Porém, ficou restrito às arenas e seu entorno, e

tos projetos. Neste “MHA em Pauta” temos diversas notas de

alguma ação forte em aeroportos como São Paulo, Viracopos

inaugurações. Entre elas o COPOM, o maior centro de atendi-

e Brasília. Isso não era suficiente e nem refletiu a expectativa

mento da Polícia Militar. “Vocês construíram o maior COPOM

real que os diversos setores da economia pensavam que ocor-

da história”, disse Geraldo Alckmin na ocasião da abertura.

reria. Frustramos um crescimento mais duradouro. É o velho

Tivemos o Data Center do Santander, em Campinas, cuja inau-

vôo da galinha. Para o Brasil ser o “país do futuro” que todos

guração também contou com a presença do governador. Obras

acreditam, precisamos cuidar do básico: tratamento de efluen-

grandiosas, nascidas de projetos arrojados, nascidas de profis-

tes em todas cidades, lixo, segurança, e as bases mais fortes

sionais dedicados, da ponta de um lápis.

ainda, como a saúde e educação de qualidade.

É muita coisa pronta para olhar e se orgulhar. Pela TV, assis-

A MHA vai continuar trabalhando para contribuir com o

timos aos jogos da Copa do Mundo em estádios cujos projetos

crescimento da economia, mas precisamos do otimismo do

também passaram por estas mesas.

mercado. E assim, plantarmos novas sementes, e termos no-

Tudo aquilo que pensamos, desenhamos, acompanhamos e cal-

vas emoções. Assim como cortar a fita da inauguração dá um
Mas também, temos um caminho árduo pela frente. A situ-

prazer enorme, também temos paixão por desenhar as primei-

ação econômica do país não mostra um cenário favorável a

ras linhas de um projeto. Queremos muitos jornais como este,

novos investimentos nos mais diversos setores. O desempenho

cheios de trabalhos prontos. E para isso, temos muitas linhas

do primeiro semestre foi ruim. O país está praticamente para-

a desenhar pela frente. De volta às plantas e buscando cresci-

do, sem visibilidade do que ocorrerá na sequência. Com ten-

mento, vamos construir sempre mais.
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POR DENTRO DA MHA

MHA desenvolve
Programa de
Treinamento

I

ntegração é a palavra chave na MHA.
Com este mote, a empresa montou, em
2014, um ambicioso programa de treinamento para atualizar a sua equipe com
conhecimentos das diversas disciplinas
da engenharia (climatização, hidráulica,
elétrica, telecomunicações e estrutura) e
também arquitetura, informática, pro-

cedimentos ISO e de secretaria, a fim
de reciclar e apresentar as inovações e
novidades aos engenheiros, arquitetos
projetistas e desenhistas da MHA.
A iniciativa ajuda no entendimento de
todas as áreas atendidas pela empresa de
um modo geral. “Para que um projeto

seja realizado da melhor maneira possível, é preciso buscar entender, além das
suas funções, também as do colega. Na
hora da leitura e do desenvolvimento do
projeto, essa visão faz toda a diferença”,
explicam os idealizadores do programa,
o gestor Fábio Rabaça Andrade e a coordenadora de RH Mônica Paulino.
O treinamento iniciou no primeiro semestre para os engenheiros e arquitetos, e no segundo semestre será a vez
dos projetistas e desenhistas. O investimento é considerável, pois envolve
pesquisa, preparação e horas de gestores experientes, além do tempo de toda
a equipe. No entanto, a MHA vê este
investimento como essencial e com retorno imensurável. Ainda, as palestras
estão sendo gravadas, para que possam
ficar disponíveis para os futuros colaboradores e para aqueles que não puderam
comparecer ao treinamento presencial.

BEM ESTAR

Vem correr com a gente!

M

HA cria grupos de corrida com treinamentos no CENESP, preparador
físico e inscrições em circuitos de São Paulo.

M

édicos, treinadores e especialistas
garantem: correr é tudo de bom!
Exercita a cabeça, aumenta foco e concentração, melhora o sono – comprovado
em pesquisa da Universidade de Stanford/EUA – previne doenças, aumenta a
autoestima com a recepção de endorfina
e deixa o coração mais resistente.
Pensando nisso, e no seu programa de
incentivo contínuo à prática de esportes, a MHA, junto com a CIPA, turbinará a participação de seus colaboradores
em circuitos em São Paulo, com a criaMHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

ção de um grupo de colaboradores para
corridas e caminhadas. Os participantes
terão direito à inscrição e camisetas personalizadas, além de orientações e acompanhamento do preparador físico Cesar
Rossi, também responsável pela ginástica laboral na empresa.
O próximo circuito será o da “Corporate
Run 10 anos” (corrida em equipe e caminhada), com opções de percurso de 6 km
e 10 km para corridas e 4 km para caminhadas. A largada será no dia 27/07/2014
às 7h30, em frente ao Obelisco do Ibira-

puera. Os treinamentos começaram dia
10 de junho e são realizados todas as
terças e quintas no estacionamento E18
do CENESP.
Os interessados devem se inscrever com
a Jéssica na recepção ou no RH da MHA.
As equipes de corrida serão formadas
por quatro integrantes, que largam juntos para percorrer a distância escolhida
no ato da inscrição. A classificação da
equipe é dada pela somatória dos tempos de cada atleta.
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POR DENTRO DA MHA

Atchim!

A

MHA promoveu campanha interna de vacinação contra a gripe nos escritórios de São Paulo, do Rio de Janeiro e nas obras em que atua com gerenciamento. No Brasil
todo, a “campanha nacional de vacinação contra a gripe” foi
realizada de 22 de abril a 9 de maio, sendo 26/05 o dia de
mobilização nacional. A MHA, consciente da importância da
vacina e da prevenção de doenças, promoveu a sua própria
ação internamente.

crédito designed4living_photos at media.photobucket.com

No dia 15 de maio, médicos e enfermeiros da Clínica Vacinar estiveram presentes na sede da MHA em São Paulo para
imunizar os profissionais. Já no Rio de Janeiro, a campanha
aconteceu entre os dias 21 e 23 de maio. Ao todo foram 190
vacinas aplicadas.

NA MÍDIA

A

imprensa precisa de exemplos de sucesso, especialistas e boas histórias para informar os
leitores sobre os mais diversos temas. Quando o assunto é engenharia, projetos, grandes
tecnologias e soluções em projetos, a MHA é sempre solicitada pelos mais variados veículos de
comunicação. Confira alguns destaques nos últimos meses.

MHA na revista
HealthArq

MHA na revista
Climatização e
Refrigeração

N

D

a Revista HealthArq de Maio, o grande destaque é o
novo Centro integrado do INCA (Instituto Nacional do
Câncer). O instituto integrará pesquisas, educação e atendimento em um único complexo.
Líder do Consórcio MHA-RAF, a MHA tem grande participação em toda a obra. A matéria, que ocupa grande parte da
revista, fala sobre os desafios deste projeto, além de abordar a
importância da construção sustentável.
Os interessados em ler a matéria na íntegra podem acessar o
“MHA na Imprensa” no portal.

esde que o Brasil foi nomeado país sede da Copa do Mundo de 2014, não se fala em outra coisa. Por isso, a Revista
Climatização e Refrigeração produziu, durante esse semestre,
edições especiais para falar das obras nos principais estádios
que recebem os jogos da Copa.
Responsável por projetos de estádios como Arena da Amazônia, Arena das Dunas, Arena Pantanal, Mané Garrincha e Mineirão, a MHA foi citada nessas matérias de grande relevância
não só para atuantes da área, mas para leitores em geral.
Os interessados em ler a matéria na íntegra podem acessar o
“MHA na Imprensa” no portal.

MHA na revista O Empreiteiro

C

om grande atuação em obras aeroviárias, a MHA saiu no
Guia de Tecnologia Aeroportuária, da Revista O Empreiteiro, de fevereiro. Com o titulo “Engenheiro é fundamental em
obras de aeroportos”, o texto falou da importância do gerencia04

mento de obras e das equipes da MHA instaladas nos projetos.
Os interessados em ler a matéria na íntegra podem acessar o
“MHA na Imprensa” no portal.
MHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

NOTÍCIAS E PROJETOS

Data Center Santander:
mais um da MHA

crédito Pisco delGais / Santander

L

ocalizado em Campinas, o novo
Data Center do Banco Santander
foi inaugurado no dia 23 de junho. A
MHA Engenharia foi a responsável pelos projetos de fundações e estrutura,
instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, eletrônicas, mecânicas e de utilidades, fluidos mecânicos, prevenção e
combate a incêndio e supervisão e automação predial e especificações, além
do gerenciamento do apoio técnico às
obras da unidade.
Com investimento de R$ 1,1 bilhão, o
novo centro tem como objetivo aumentar a capacidade das instalações físicas
do banco para armazenamento e processamento de informações.
O novo Data Center foi o primeiro da
América Latina a receber a certificação
TIER IV, que reconhece, em grau máximo, as condições de infraestrutura e
segurança do projeto e das instalações.
Além disso, o projeto realizado pela
MHA se destacou pela ecoeficiência. As
MHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

Engineering

crédito Taciana Suzuki / Santander

emissões de carbono foram reduzidas em
quase 30%, os geradores de energia são
livres de baterias de chumbo e o sistema
de refrigeração dispensa uso de água. A
climatização é garantida por chillers
com compressores magnéticos, cujos rotores flutuam, ou seja, giram sem tocar
nos mancais – o que elimina o atrito das
peças e, consequentemente, o consumo
de energia, o ruído e a necessidade de
uso de lubrificantes. E o sistema free co-

oling permite que, à noite, o ar mais frio
do exterior das instalações seja utilizado
em substituição ao refrigerado.
A inauguração contou com a presença
do prefeito da cidade Jonas Donizette,
do governador do Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin e do presidente do
Santander, Jesús Zabalza. A MHA também esteve presente no evento com o
gestor Alexandre Jorge.
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AGENDA

MHA tem presença
de peso na Hospitalar 2014

D

urante a maior feira especializada na área da saúde, a Feira Hospitalar, a MHA Engenharia esteve presente em
quatro dos seis congressos promovidos pela Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH). Com
o tema central “Os Desafios do Sistema de Saúde: Cenários e Oportunidades”, os congressos foram divididos em temas
diferentes e reuniram diversos palestrantes especializados. As apresentações levantaram reflexões e soluções sobre os
problemas do setor.

Congresso de Engenharia, Arquitetura e Logística

Congresso de Hotelaria Hospitalar

O

O

congresso de Engenharia, Arquitetura e Logística contou
com dois dias de palestras e debates sobre toda a área da
saúde e a engenharia dentro dos ambientes hospitalares.
O engenheiro gestor da MHA, Carlos Alberto Centurion, abriu
o evento do dia 21 com sua palestra “Segurança no Ambiente
Hospitalar”, no painel de Gestão Sustentável.
Mais tarde o painel “Preparando o hospital para 2030” contou
com grandes nomes na área da saúde, como Dr. Gonçalo Vecina
Neto do Hospital Sírio Libanês, Adhemar Dizioli Fernandes da
Secretaria de Estado da Saúde e José A. Gelabert-Naviada Coral Gables, na Flórida. O sócio-diretor da MHA, Salim Lamha
Neto, também esteve presente e moderou a mesa de debates.

06

utros membros da equipe MHA também marcaram presença no fórum. A gestora e engenheira Márcia Cristina
Brandão foi a moderadora do painel “Conforto do paciente de
longa permanência”, na qual contou com as palestras da Vânia Rodrigues Pereira do Instituto do Câncer do Estado de São
Paulo e João de Deus Cardoso da João de Deus Cardoso Arquitetura e Planejamento Visual.
Congresso de Qualidade e Segurança

J

á no painel “Gerenciamento do Cuidado e do Ambiente
como Estratégia para a Segurança do Paciente” o congresso teve participações grandiosas como Camila Sardenberg da
Associação Congregação de Santa Catarina, Helen Maria Benito
Scapolan Petrolino do Hospital Sírio Libanês e Giovani Felipe
Guastelli do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Para moderar a
mesa, Raymond Liong, engenheiro gestor da MHA Engenharia.
MHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

AGENDA

MHA Engenharia inaugura
novo Copom em São Paulo

N

o último mês, a MHA Engenharia
concluiu mais uma etapa de suas
atividades e inaugurou o novo Centro de
Operações da Polícia Militar (COPOM),
em São Paulo. A empresa foi responsável
pelo gerenciamento de obras da ampliação e modernização da unidade.
O objetivo do COPOM é aumentar ainda

Márcia Brandão e Vanderson Luis, engenheiros da MHA,
com o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
crédito Assessoria de Imprensa

mais a capacidade de recebimento das ligações ao 190 e obter maior monitoração
da cidade por meio de imagens de câmeras, mapas georreferenciados com os 95
monitores instalados.

e claro, com os engenheiros da MHA
que fizeram parte desse processo.

A inauguração contou com a presença
do Governador Geraldo Alckmin, membros do alto comando da Polícia Militar

“Vocês fizeram o maior COPOM da história. Devem se orgulhar disso”, disse o
governador aos responsáveis pela obra.

MHA na lista dos
100+ inﬂuentes na saúde

N

o último dia da Feira Hospitalar
2014, na qual a MHA Engenharia
teve presença maciça nos congressos especializados, o Grupo Mídia realizou a
cerimônia dos “100 Mais Influentes da
Saúde”. A solenidade laureou os profissionais que mais contribuíram na saúde
nacional nos últimos 12 meses. Em mais
um ano de grandes conquistas, o sócio-fundador da MHA Engenharia, Salim
Lamha Neto, ganhou a homenagem na
categoria “Construção Civil”.
O grande destaque da gestão de Salim foi
o aperfeiçoamento dos projetos em 3D
(BIM). O sistema inovador e divisor de

MHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

águas permite ao cliente melhor planejamento e, consequentemente, diminuição
de custos na obra. “É uma grande honra,
mas eu também agradeço e credito essa
homenagem ao nosso grupo de trabalho
da MHA. Envolvo também todo o grupo de gestão e claro, meu sócio Eduardo
Neves. Fico muito feliz com a indicação”,
agradeceu Salim.
Os escolhidos na premiação são gestores hospitalares, arquitetos da saúde,
empresários de TI, diretores de operadoras de saúde, entre outros. O objetivo
da iniciativa é de apresentar ao mercado quem são as personalidades que de-

Soraya na premiação dos 100 + representando
o Dr. Salim Lamha e a MHA, crédito Assessoria de Imprensa

sempenharam grandes trabalhos e atividades em prol da melhoria da saúde.
Depois da cerimônia, os convidados presentes puderam aproveitar um coquetel
de encerramento da Feira Hospitalar.
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ENTREVISTA

Maria Eloisa
Adensohn Brito Neves

Do nanquim ao BIM:
a essência do engenheiro
é que manda

A

Maria Eloisa Adensohn Brito Neves entrou na MHA em 1986, e de lá para cá, muita coisa mudou dentro e fora da
empresa. Para ela, os tempos do nanquim e da prancheta ficaram para trás, mas a essência do engenheiro continua a mesma e deve ser sempre ouvida e respeitada.
MHA em Pauta Como começou sua história na MHA?
Eloisa Em 1986 peguei um anúncio no jornal, marquei uma entrevista e entrei. Eu tinha acabado de me formar na FESP (Faculdades de
Engenharia de São Paulo) em Engenharia Eletrônica. Comecei como
trainee. Na época eram muitos estágios. Passávamos para engenheiro
júnior, depois por mais três etapas diferentes até o sênior, depois
mais três etapas até gerência. Com a nova estrutura interna de células, tornei-me gestora de projetos, ou seja, cuido de um projeto
inteiro, em todas as suas áreas.
MHA em Pauta Vamos dar um salto no tempo. Como você vê tanta
mudança da década de 80 até aqui?
Eloisa Nossa! Muita coisa mudou! Em termos de tecnologia então,
nem se fala. Trabalhávamos com prancheta, régua e nanquim. Era
tudo diferente, nem sequer tinha computador. Os projetos eram da
mesma grandiosidade dos de hoje, mas o processo era artesanal. A
empresa em si acompanhou essas mudanças e cresceu muito, mais
que triplicou.
MHA em Pauta Participou projetos marcantes?
Eloisa Tenho muitos que marcaram. O Hospital do Servidor Público,
a reforma do Shopping Iguatemi, o Hospital Samaritano e muitos prédios comerciais, pois na década de 90 tivemos muitos espaços comerciais. Mas o forte sempre foi hospital, depois vieram os shoppings.
MHA em Pauta Qual é a sensação de ver um projeto executado?
Eloisa É muito bom, pois colocamos tudo no papel e vamos criando
expectativas de ver aquilo funcionando. O Projeto do Hospital Vitó08

ria da Amil, fizemos desde o estudo preliminar até a finalização da
obra, ou seja, acompanhamos tudo! É muito bacana.
MHA em Pauta Como motiva sua equipe?
Eloisa A motivação é justamente passar essa responsabilidade e a satisfação de ver tudo pronto. Estamos construindo algo que fica. Não é
um papel que vai voar, é algo que se materializa. Tento sempre passar
isso para o pessoal junto com muita responsabilidade, pois estamos
mexendo com vidas. São cerca de 16 pessoas na minha equipe, que
varia de acordo com o projeto, do volume e da época.
MHA em Pauta Uma lição que você passa adiante:
Eloisa Sempre desconfie da tecnologia! O profissional tem que ter visão do resultado do problema e não depender 100% de um sistema.
Por trás da tecnologia existe um engenheiro que alimenta esse sistema com as informações. Essa experiência de se desconfiar e buscar
a perfeição na solução de problemas, a gente adquire com o tempo.
Quando começamos, estamos empolgados, fazemos e achamos que já
está pronto! Por isso, sempre conferir é muito importante. A máquina recebe a informação, se você colocou um zero a menos, você errou
e ela também vai errar.
MHA em Pauta Equilibrar a vida pessoal e a carreira na engenharia
é muito difícil?
Eloisa É uma profissão exaustiva! Consome a mente, traz uma responsabilidade grande. Muitas vezes ultrapassamos nossos limites.
Tenho uma filha de 12 anos, a Maria Fernanda, e por ela faço jornada
dupla, não tem jeito! Temos que nos virar e fazer dar certo!
MHA Engenharia | Jornal Interno © 2014 MHA Engenharia LTDA.

