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O mês de agosto foi marcado 
por duas importantes palestras

Estamos em nossa terceira edição do jornal e percebemos como é 
importante informar aos colaboradores, parceiros e clientes as ações 
resultantes do nosso trabalho. Todo investimento realizado, financeiro, 
profissional e técnico, é mais valorizado quando reconhecido pelo 
mercado, do pequeno ao grande cliente, por aquele que revende ou 
consome nosso produto. 

Por isto, é importante mostrar que o agregado é um elemento fundamental 
para a construção, colabora diretamente para melhoria de blocos, paredes, 
estruturas, acabamentos, enfim, da obra inteira. 

No mês de setembro participamos da feira Construir Minas/Minascon 
2011 e, juntamente com empresas fabricantes de produtos à base de 
cimento, fizemos parte da Praça do Concreto SIPROCIMG. Lá tivemos a 
oportunidade de mostrar nossos produtos e, mais ainda, toda a tecnologia 
e profissionalismo envolvidos no processo de produção. A iniciativa foi 
inovadora. Nosso estande foi muito visitado, pessoas interessadas nos 
produtos, sua variedade e aplicação nas obras. 

Nosso maior objetivo com a exposição foi alcançado, mais que conquistar 
novos clientes e abrir mercado, tivemos a oportunidade de mostrar que, 
por trás da marca Martins Lanna existe uma equipe que trabalha com 
afinco para levar produtos de alta qualidade para o mercado da construção 
civil. Por este motivo é que somos: Excelência em Agregados.

Espero que todos apreciem o conteúdo do nosso jornal. 

Boa leitura! 
 
 
Vânia Avelar
Diretora
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CARTAS

Sua opinião vai ajudar a construir 
um jornal cada vez melhor.

Envie suas sugestões ou críticas 
para o email:
comunicacao@martinslanna.com.br
ou utilize as caixas de sugestão 
que se encontram na Administração 
e Expedição.

VEJA MAIS

“Registro o recebimento do  
jornal  Martins Lanna, parabenizo 
por mais esta publicação que,  
além de informar, desempenha  
um importante papel social. 
Estamos felizes por ter recebido 
de forma tão harmoniosa nossos 
estudantes. Atenciosamente,

Jorge André Periquito
Presidente  - Fundação de Educação para 
o trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG
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CAPA Construir Minas
Martins Lanna presente na maior 
feira de construção civil de Minas Gerais

Em setembro Belo Horizonte recebeu a 
maior feira mineira de construção civil, 
a Construir Minas/ Minascon 2011 e a 

Martins Lanna esteve presente no evento, com 
espaço na Praça do Concreto – SIPROCIMG. A 
Praça de 300 m2 montada no interior da feira 
foi o maior estande do evento e apresentou 
aos visitantes os insumos e produtos à base de 
cimento disponíveis para o mercado.

No espaço destinado à Martins Lanna foram 
apresentados os principais produtos da 
empresa, areia industrial e britas de tamanho e 
granulometria variados, grande parte deles usados nos pisos 
e blocos de concreto que fizeram parte da estrutura montada 
na Praça do Concreto que, este ano, reproduziu o projeto da 
reforma da Praça da Savassi, em Belo Horizonte.

Muito visitado, o estande foi um dos principais pontos de 
encontro da feira, onde profissionais e estudantes tiveram a 
oportunidade de conhecer mais sobre os agregados de pedra
Gnaisse utilizados na composição dos produtos à base de 
cimento. Para o diretor Gustavo Lanna, participar da Feira 

Construir Minas foi um importante passo para mostrar 
aos visitantes o valor dos agregados que fazem parte 
dos produtos e sistemas construtivos. “Como o agregado 
geralmente faz parte da composição de produtos como 
blocos de concreto, pavimentos e artefatos, nem sempre é 
visto e valorizado como deve. Por isso é importante mostrar 
o investimento empregado em tecnologia para garantir mais 
qualidade às obras”, explica Gustavo.

Em sua 8ª edição a Construir Minas/Minascon 2011 recebeu 
264 expositores e mais de 30.000 visitantes no período de 7 
a 10 de setembro.

JORNAL MARTINS LANNA - ANO 1 - Nº3
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TECNOLOGIA

ACONTECE

TECNOLOGIA  ACONTECE

Curso
Em agosto, a 
Comunidade da 
Construção de Belo 
Horizonte, projeto da 
Associação Brasileira 
de Cimento Portland (ABCP/
MG), realizou o Curso Avançado de Alvenaria Estrutural com Blocos 
de Concreto. O gerente comercial da Martins Lanna, Lúcio Pires, 
participou do curso que recebeu areia industrial média seca da 
empresa para o módulo prático do treinamento.

Empresa Aberta

A Martins Lanna recebeu, no dia 20 de Agosto, a visita dos alunos 
dos cursos técnicos em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da 
UTRAMIG, e tecnólogo em Segurança do Trabalho da FASF / UNISA. 
Na oportunidade os alunos conheceram a área industrial, o processo 
produtivo e os projetos desenvolvidos pela empresa. 

Palestras

Em agosto foram 
realizadas duas 
palestras de grande importância 
para os colaboradores. Uma, no dia 18, com o tema 
Proteção Respiratória, ministrada por Igor de Sá, técnico 
de segurança do trabalho da MRX, empresa fornecedora 
de equipamentos de segurança. No dia 25, com o tema 
Gestão de Resíduos e Coleta Seletiva – “Quando você recicla 
o lixo, não é somente a natureza que ganha”, ministrada 
pelo Analista de Meio Ambiente da FIEMG – Federação das 
Indústrias de Minas Gerais, Guilherme Zanforlin.  

Alunos do UTRAMIG visitam 
a Martins Lanna

Com investimento constante em novos 
equipamentos, a Martins Lanna 
adquiriu, em  julho desse ano, uma 

nova perfuratriz hidráulica Sandvik DX800. 
Mais moderno, o equipamento representa 
aumento de 36 % das perfurações. 
Para o setor de britagem, a Martins Lanna 
adquiriu dois novos equipamentos, o  Britador 
Cônico S440 e um Britador de Mandíbulas 
1312, que assegurará maior eficiência e 
qualidade no atendimento aos clientes. 

A Martins Lanna também iniciou o processo 
de reforma das passarelas, guarda corpos, 
corrimãos e chaves de segurança dos 
transportadores de correia.
“O objetivo dos investimentos feitos pela 
empresa, é de ganhar qualidade, eficiência 
e modernidade ao processo de produção, 
comenta o Engenheiro de Minas da Martins 
Lanna Rafael Frederico. 

Investimento em tecnologia e novos equipamentos.
A Martins Lanna investe na modernização de equipamentos para perfuração e britagem.

Colaboração: Lúcio Pires (Comercial)
Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

Colaboração: Rafael Frederico (Engenharia)
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Praça da Savassi 
Tradicional ponto de encontro da capital mineira terá produtos Martins Lanna

Martins Lanna presente em obra de grande 
importância para a cidade de Betim
Revitalização urbana e recuperação ambiental da bacia do Rio Betim

Umas das obras de requalificação urbana 
mais importantes para a vida social e 
cultural de Belo Horizonte, a reforma da 

Praça da Savassi, prevê a utilização de pisos 
pré-fabricados de concreto nos quarteirões 
fechados das ruas Pernambuco e Antônio de 
Albuquerque.

As empresas Dacapo e Preall, fornecedoras 
dos produtos para a obra, utilizam agregados 
Martins Lanna na fabricação das peças. 
Areia média seca, filler e britas especiais são 
componentes dos pisos que, juntamente com 
outros elementos, transformarão a Praça da 
Savassi, tornado o local mais bonito e agradável 
para a população.

AMartins Lanna está presente em importante obra da 
cidade de Betim, trata-se da revitalização urbana e 
recuperação ambiental da bacia do Rio Betim, um 

convênio da Prefeitura com o Governo Federal.
Com o fornecimento de quantidade expressiva de agregados, 
entre britas, areias e materiais de base, a obra abrange 
a construção de avenidas, bacias de detenção, parques 
ecológicos e sistema de esgoto sanitário, que irá beneficiar 
moradores dos bairros Vila Cristina, Nova Baden, Ingá,
Amazonas, Bueno Franco e Alto das Flores. Conforme explica o Engenheiro Luiz Vono, Gerente do 

Contrato da obra realizada pela Construtora Barbosa Melo, o 
atendimento eficiente da Martins Lanna e o alto padrão de 
qualidade dos produtos reforçam cada vez mais a parceira 
entre as empresas.

Segundo Luiz Vono, a obra está prevista para ser entregue à 
população em três meses.

Produtos desenvolvidos pelas empresas Dacapo e Preal

Colaboração: Lúcio Pires (Comercial)

Colaboração: Lúcio Pires (Comercial)



JORNAL MARTINS LANNA - ANO 1 - Nº3

6

GENTE

INTEGRAÇÃO
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GENTE  INTEGRAÇÃO TRANSPORTADORES

A eficiência da entrega dos produtos Martins Lanna aos 
clientes depende muito do serviço de frete prestado por 
transportadores autônomos que garantem a entrega 

dos agregados no menor tempo possível em diversas obras 
localizadas nas mais de 130 cidades mineiras atendidas pela 
empresa.

A Martins Lanna parabeniza a todos os motoristas 
transportadores pelo dia do caminhoneiro e transportador 
rodoviário comemorado em setembro. Em homenagem a estes 
profissionais tão importantes, a empresa vai distribuir camisetas 
a todos. Para ter acesso ao brinde, os transportadores 
devem renovar seus dados cadastrais no setor de expedição, 
entregando cópia atualizada dos documentos do motorista 
e do caminhão. 

O colaborador Hudson da Costa Fontes, 
50 anos, 30 deles dedicados à 
empresa, considerando-a como a sua 

segunda família. “Passei minha vida quase 
toda aqui, conheci um pouco de tudo na 
empresa e tenho um ótimo relacionamento 
com todos”, explica Hudson.

Casado, pai de duas filhas, o colaborador da 
expedição conta que, junto com os colegas 
de trabalho já enfrentou dificuldades, superou 

barreiras e já riu muito. Ele afirma que o saldo 

é mais que positivo: “Sou muito feliz 
trabalhando aqui.” 

Para a diretora Vânia Avelar, colaboradores 
como Hudson representam a força da 
empresa e sua capacidade de vencer desafios.

Para contribuir com o desempenho coletivo, coloquem 
em prática as quatro dicas e perceba mudanças 
significativas no rendimento da sua equipe. O trabalho 

em equipe é uma necessidade independente do tamanho da 
organização, da localização, estado ou mesmo do número 
de colaboradores. É valorizado por permitir interatividade, 
estimular a criatividade, o crescimento coletivo e a união da 
equipe no cumprimento de metas e objetivos.

1 - Saiba ouvir – Respeitar a opinião dos seus 
companheiros de trabalho é uma tarefa que irá possibilitar 
reconhecimento e valorização. 

2 - Partilhe problemas – Permita que um problema 
seja resolvido em conjunto, com diálogo aberto e franco. 
Seja franco e transparente e mostre que a humildade é uma 
virtude dos grandes profissionais.

3 - Pensamento oposto – Se as opiniões são divergentes, 
busque apresentar suas opiniões e sugestões mantendo 
controle emocional. 

4 - Contribua positivamente - Trabalhar em equipe 
requer comprometimento, coragem e determinação. Sua 
ajuda pode ser através de palavras ou atitudes positivas de 
reconhecimento e valorização.

Citação do artigo de Dalmir Sant’Anna

A força da Martins Lanna

4 dicas para estimular o 
trabalho em equipe

Pingue-pongue:
Time do coração: Atlético

O que gosta de fazer nas horas vagas: Ficar com a minha família
O que é mais importante: O temor a Deus.

Colaboração: Fernando Santos (Recursos Humanos)
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Cuidados com o sol

O sol forte e o calor já anunciam a chegada do verão com as 
temperaturas mais quentes do ano. E com o calor surge um 
grande vilão, o câncer de pele. A exposição prolongada e 

sem proteção ao sol é a principal responsável pelo surgimento do 
câncer e também pelo envelhecimento precoce da pele. 

Alguns cuidados são importantes para evitar, diagnosticar e tratar 
a doença de pele que, quando diagnosticada precocemente, 
apresenta grandes chances de cura. Confira algumas:

Use diariamente o protetor solar 

Evite a exposição prolongada ao sol, sem proteção, principalmente nos 
horário de dez às quinze horas, quando a radiação solar é mais intensa;

Fique atento aos sintomas e procure um médico se apresentar: 

Pintas ou manchas de aparecimento recente, ou antigas que 
apresentem crescimento, alterações de cor ou forma;  

Manchas no rosto ou corpo com irregularidades em suas bordas 
e alterações de tamanhos;

Manchas ou ferimentos que coçam, sangram e não cicatrizam.

MEIO AMBIENTE  SEGURANÇA  SAÚDE

MEIO AMBIENTE

SAÚDE SEGURANÇA
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Brigada de incêndio Martins 
Lanna em ação pela vida

O tempo seco que sacrificou a região metropolitana de Belo 
Horizonte por mais de 100 dias causou estragos à natureza e à 
saúde da população. A área de preservação ambiental da Martins 

Lanna, berço natural de plantas e animais, foi uma das que sofreram com 
as queimadas no mês de agosto.

A Brigada de Incêndio da empresa, auxiliada por voluntários, entrou em 
ação para ajudar a apagar os incêndios que atingiram a vegetação da 
mineradora. Mobilizada, a equipe controlou parte das chamas, resgatou 
animais feridos e acionou o Corpo de Bombeiros e o IBAMA. 

Para a diretora Vânia Avelar, a mobilização e o empenho dos funcionários 
foram decisivos para evitar que os prejuízos ambientais fossem maiores. 
“A participação na brigada de incêndio é voluntária, os colaboradores que 
se comprometem merecem todo o respeito da empresa e dos colegas, 
principalmente em ações como esta”, parabeniza Vânia.

Pensando em manter o ambiente sempre limpo, a Martins 
Lanna realizou no mês de setembro o Mutirão da Limpeza, 
realizado em parceria com o grupo JOCUM e apoio da 

Prefeitura de Contagem.

A ação teve o objetivo de retirar o lixo depositado ilegalmente 
em lotes vagos, calçadas e vias públicas no entorno da empresa 
e conscientizar a comunidade local, através da distribuição de 
materiais educativos, sobre as boas práticas para o descarte 
correto dos resíduos. 

A mobilização contou com o apoio de estudantes da Escola de 
Treinamento e Discipulado - ETED, representantes do Jocum 
e funcionários da Martins Lanna. No mutirão, foi coletado um 
caminhão de lixo, que posteriormente foi levado para o aterro 
sanitário de Contagem.

Mutirão da Limpeza conscientiza comunidade

O SESMT da Martins Lanna disponibiliza protetor solar 
para todos os funcionários que trabalham expostos ao sol.

Se você se interessou pelo assunto e quer mais informações 
sobre como se tornar membro da Brigada de Incêndio Martins 
Lanna e inscrições para o próximo curso de formação de 
brigadistas, procure o setor de Segurança do Trabalho.

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

Colaboração: Vânia Avelar (Diretoria)
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FIQUE ATENTO
TELEFONES ÚTEIS

INTERVALO

Martins Lanna

GERAL: (31) 3505.5555
contato@martinslanna.com.br

Portaria: (31) 3505.5559

Comercial: (31) 3505.5550 / 3505.5551
comercial@martinslanna.com.br

Expedição: (31) 3505.5560
expedicao@martinslanna.com.br

RH: (31) 3505.5588
rh@martinslanna.com.br

Suprimentos: (31) 3505.5580
suprimentos@martinslanna.com.br

Engenharia: (31) 3505.5598
engenharia@martinslanna.com.br

Meio Ambiente: (31) 3505.5578
meioambiente@martinslanna.com.br

Financeiro: (31) 3505.5595 / 5597                         
financeiro@martinslanna.com.br

Contabilidade / Fiscal 
fiscal@martinslanna.com.br

Contas a Pagar
contasapagar@martinslanna.com.br

Contas a Receber
contasareceber@martinslanna.com.br

Tecnologia da Informação: (31) 3505.5574
ti@martinslanna.com.br

Laboratório: (31) 3505.5568
laboratorio@martinslanna.com.br

Segurança do Trabalho: (31) 3505.5575
engenhariadeseguranca@martinslanna.com.br

Medicina do Trabalho:
medicinadotrabalho@martinslanna.com.br

Utilidade pública

SAMU - 192
Corpo de Bombeiros - 193
Defesa Civil - 199
Polícia Militar - 190
Procon  - 1512

Beba água
Nosso corpo é formado por cerca de 70% 
de água, que são perdidos e repostos 
constantemente pelo nosso organismo. Beber 
água hidrata o corpo, previne doenças e repõe 
as energias gastas durante o dia. 

A ingestão constante de água também garante 
uma pele mais saudável, diminui o inchaço e 
previne a celulite.

Siga as dicas e aproveite os benefícios da água:

Beba, no mínimo, oito copos de água por dia;

Não substitua a água por refrigerantes ou bebidas industrializadas;

Inove: coloque ramos de hortelã ou manjericão na água com algumas 
pedras de gelo para servir. Além de bonito o sabor é muito agradável;

Durante os exercícios ou trabalho intenso, dê uma pausa para beber água;

Deixe um copo de água ao lado da cama para o caso de sentir sede à noite.

O objetivo do Sudoku e preencher os quadrados vazios com 
números entre 1 e 9 (apenas um numero em cada quadrado)  
de acordo com o seguinte:

1. Numero pode aparecer apenas uma vez em cada linha:   
2. Numero pode aparecer apenas uma vez em cada coluna:     
3. Numero pode aparecer apenas uma vez em cada quadrante:
Resumindo: um numero pode aparecer apenas uma vez na linha, na coluna.

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)


