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Natal Martins Lanna
Martins Lanna comemora 
o natal com muita festa.

MERCADO
Martins Lanna comprova 
capacidade de atendimento 
a grandes projetos.

ACONTECE
Festa das Crianças

O mês das crianças foi marcado 
por muita comemoração.

Encerrando mais um ano, comemoramos grandes conquistas para a 
Martins Lanna. Ampliamos nossa capacidade produtiva, melhoramos os 
processos e somos mais reconhecidos e respeitados pelos clientes e 
parceiros. Com os investimentos que fi zemos, nossa capacidade produtiva 
aumentou e a empresa atingiu um novo patamar de crescimento.
Nosso quadro de funcionários cresceu neste ano e acreditamos que todo 
investimento em tecnologia e nas pessoas valeu à pena. Valeu a pena, 
principalmente, porque sabemos que o valor de uma empresa está nas 
pessoas que trabalham nela e para ela. São essas pessoas que, com seu 
conhecimento e empenho, garantem que nossas ações estejam de acordo 
com as necessidades dos colaboradores e do mercado. 

A força da nossa marca Martins Lanna está em cada colaborador, nos 
prestadores de serviço e nos parceiros que somam força conosco para 
atingirmos nossos objetivos. 

Sabemos que muitos são os desafi os que uma empresa enfrenta e, com 
ela, seus colaboradores, mas sabemos, também, que os desafi os são 
proporcionais à força de superá-los. Então, acreditamos que, assim como o 
ano de 2011 foi de muitas conquistas, o próximo será de vitória e superação. 

Esperamos que, da mesma forma que contamos com cada um para 
atingirmos nossos objetivos no ano que passou, teremos força e 
disposição renovadas para que 2012 seja ainda melhor para todos nós.

Agradeço aos que estiveram conosco nesta caminhada e desejo um novo 
ano de trabalho e muitas realizações. 

Boa leitura!

Eduardo Martins Lanna 
Presidente
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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

EDITORIAL

“Em nossa última reunião de avaliação 
de fornecedores, confi rmamos através 
de nossas obras, a excelente qualidade 
no atendimento e serviços prestados 
pela sua empresa até o momento 
Sendo assim queremos cumprimentar 
toda a equipe da Martins Lanna e 
agradecer pelo bom trabalho realizado.
Esperamos seguir com nossa parceria.

Atenciosamente,  

Construtora Vesper



JORNAL MARTINS LANNA - ANO 1 - Nº4

Uma das principais atrações da festa foi o mascote da Martins Lanna, 
Lanito, que ganhou vida e divertiu a criançada. Os pequenos dançaram, 
brincaram e tiveram o rosto pintado pelos monitores do parquinho de 
diversões montado especialmente para eles.

A banda Lyrius garantiu o balanço da festa por quatro horas. Os 
participantes se animaram no forró, axé e sertanejo, com direito a 
coreografi as no palco e na pista de dança.

Ponto alto da festa, o sorteio de brindes garantiu a atenção e torcida de 
todos. Na condução do sorteio, o presidente Eduardo Lanna agradeceu 
o empenho dos funcionários durante o ano e desejou aos presentes um 
feliz natal. Os funcionários foram premiados em dois sorteios realizados. 
Feliz da vida a colaboradora Selma de Castro festejou o prêmio recebido: 
“estou torcendo desde a hora que cheguei para ganhar. Até que enfi m 
deu certo!”, comemorou.

Visitas guiadas às instalações da empresa foram realizadas para os 
colaboradores e familiares. Os meninos Luiz Henrique (12) e Wesley (14), 
fi lhos do operador de britagem Márcio Barbosa da Silva, se emocionaram 
ao conhecer o local onde o pai trabalha há seis meses. “É muito lindo! 
Irado!” comemorava Luiz Henrique ao passar pela mina. “Não imaginava que 
era tão grande e bonito”, explicou Wesley. Para o diretor Gustavo Lanna, a 
visita é uma ótima oportunidade para os familiares conhecerem melhor o 
local em que seus parentes trabalham e onde passam grande parte do dia.
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TECNOLOGIA  ACONTECE

ACONTECE
Festa das Crianças

O mês das crianças foi comemorado com muita diversão nos dias 6 e 
7 de outubro, nas festas promovidas pela empresa  para mais de 1000 
alunos das escolas municipais José Silvino Diniz e Prefeito Sebastião 
Camargos, em Contagem.

O início da comemoração foi marcado pela entrega da premiação 
“Estudante Destaque”, onde o aluno destaque de cada turma recebeu 
uma medalha e  um certifi cado por sua dedicação. A premiação foi 
realizada para valorizar e incentivar o empenho e frequencia dos alunos 
durante o ano letivo.

As atividades de recreação realizadas nos dois turnos, manhã e tarde, 
incluíram brinquedos como cama elástica, pula-pula, mesa de totó, pintura 
de rosto e ofi cina de bichinho de balão. Diversão total para a criançada.

Empresa aberta
Em novembro a Martins Lanna recebeu a visita dos representantes 
da Ferrovia Centro-Atlântica - FCA. Os profi ssionais conheceram as 
instalações e produtos oferecidos pela empresa.

Palestra para Colaboradores 
Os colaboradores da Martins Lanna participaram, no dia 19 de novembro, 
da palestra “Lixo (resíduo) de quem é a Responsabilidade?”  

A palestra faz parte do Programa de Educação Ambiental e Comunicação 
Social e retratou a realidade do ambiente de trabalho com relação ao 
descarte dos resíduos, abordando a importância do consumo consciente, 
da redução do desperdício e da coleta seletiva.

Novos caminhões
Atenta à melhoria constante das operações primárias da empresa, a 
Martins Lanna ampliou a frota de caminhões traçados com mais cinco 
novos modelos P340 6X4 da Scania, para operação de transporte

interno de material. Os veículos são capazes de atender a todos os setores 
da produção, desde estoque de material até o transporte de rocha.

“O investimento garante aumento na produtividade e redução de custos 
operacionais”, explica o engenheiro Marcos Barbosa. “Os modelos 
adquiridos possuem tecnologia avançada e oferecem maior conforto e 
dirigibilidade para os operadores”, ressalta.

O responsável pela negociação dos caminhões, Lucas Avelar Costa, 
da Itaipu Máquinas e Veículos, explica como foi realizado o processo 
de compra: “Iniciamos as negociações disponibilizando os veículos 
para demonstração na Martins Lanna nas confi gurações 6x4 e 8x4. 
Durante esse período, o cliente pode tomar a melhor decisão quanto à 
confi guração correta dos veículos, conciliando sua operação com as dos 

demais equipamentos de sua frota.” Para Lucas a expectativa da Itaipu é 
que os caminhões adquiridos ”atendam às exigências operacionais, com 
disponibilidade física e consumo de combustível satisfatórios”, conclui.

Para o diretor Bruno Lana o investimento nos veículos foi mais um passo 
para o melhor atendimento às necessidades internas de melhoria da 
empresa e do crescente mercado consumidor.

Colaboração: Marcos Barbosa (Engenharia)

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

Martins Lanna comprova capacidade  
de atendimento a grandes projetos

Caso de sucesso – Obra Fidens (Mina Casa de Pedra)

Contratada pela Fidens Engenharia, a Martins Lanna forneceu 
agregados para a obra de construção de diques e mais de 
4.000 metros de drenos de fundo na Mina Casa de Pedra, da 
Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, em Congonhas/MG. 

Atendimento diferenciado, competência na logística e entrega 
no tempo certo marcaram o fornecimento do material. Em 
menos de três meses a empresa entregou um total de 182 
mil toneladas de agregados na obra. Foram utilizadas pedra 
de mão, que recebeu dimensões específicas indicadas para o 
projeto, brita 1 e brita 0.

Para o gerente comercial da Martins Lanna, Lúcio Pires, o 
atendimento à Fidens é mais um exemplo da eficácia da 

empresa em atendimento a projetos ousados, que exigem 
entrega de grandes volumes em prazos curtos. “Casos como o 
da obra da Fidens, demonstram a importância do compromisso 
da Martins Lanna com seus clientes”, conclui Lúcio.

Para a Fidens, a credibilidade da Martins Lanna foi decisiva 
para a contratação. “Com o prazo curto para a realização 
da obra, a empresa precisava contratar um fornecedor que 
oferecesse garantia de entrega dos produtos com a certeza 
de que o prazo de execução não seria comprometido, e 
a Martins Lanna mostrou essa versatilidade ao atender as 
demandas da obra”, explicou o engenheiro Leonardo Augusto 
Lobo Leite, Gerente de Contratos da Fidens.

O ano de 2011 foi marcado por grandes desafios e conquistas para a Martins 
Lanna. A ampliação da capacidade produtiva, possibilitada pelos investimentos 
em tecnologia e pessoal, reforçaram a competência da empresa para o 
atendimento a grandes projetos.

JORNAL MARTINS LANNA - ANO 1 - Nº4



JORNAL MARTINS LANNA - ANO 1 - Nº4

6

GENTE

TRANSPORTADORES

GENTE  TRANSPORTADORES

Com o fi m de 2011 chegou o tempo de comemorar as conquistas e 
agradecer a todos os parceiros que colaboraram para o crescimento da Martins 
Lanna. Uma turma que não poderia ser esquecida é a dos transportadores que, 
todos os dias, levam os produtos para os clientes, chova ou faça sol. Atualmente, 
mais de 100 veículos fazem o transporte na empresa, divididos em quatro 
grupos, para o atendimento a todas as demandas.

Para homenagear estes profi ssionais tão importantes a Martins Lanna 
organizou, no dia 10 de dezembro, uma confraternização com direito a 
churrasco e muita alegria. José Pedro Muniz, um dos transportadores 
presentes contou que tem muito respeito por seu trabalho e que espera a 
chegada de 2012 muito confi ante com a evolução da empresa no mercado, 

o que lhe dá mais segurança para trabalhar. E ele não está sozinho, José 
Pedro tem mais quatro irmãos que prestam serviço para a Martins Lanna.
Outro animado participante da festa foi José Teodoro de Oliveira. Ele 
também espera um bom 2012 para todos. “Eu tiro o chapéu para a 
Martins Lanna e tenho muito orgulho do trabalho que faço. Desejo que 
a empresa continue crescendo e gerando empregos ao país. Que Deus 
continue iluminando os caminhos de todos”, deseja José Teodoro.

Para o diretor Gustavo Lanna é muito importante contar com a colaboração dos 
transportadores porque “são eles que garantem a chegada de nossos produtos 
em tempo e com segurança aos clientes. A eles nosso agradecimento pelo 
esforço e dedicação com que fazem o trabalho todos os dias”, conclui Gustavo.

O encarregado de solda João Alves 
Pinto, o Sr. João soldador, é uma 
parte da história da Martins Lanna. 
Colaborador há 30 anos conhece 
a fundo a trajetória da empresa, as 
difi culdades do começo e as vitórias 
conquistadas com o tempo. Para 
ele sua vida está ligada à da Martins 
Lanna. “Tudo o que eu tenho conquistei 
aqui”, explica. Ao se lembrar do tempo 
vivido na empresa Sr. João diz só 
ter boas recordações. “Desde sua 
construção acompanhei o crescimento 
da empresa. Ajudei a terraplenar, 

passei pela britagem, pintura, fi z de 
tudo um pouco”, conta saudoso. Dos 
colegas de trabalho recebe carinho 
e reconhecimento. “Seu João é uma 
referência para nós, aprendemos muito 
com ele”, diz Ênio Vieira, encarregado 
de manutenção.

Pingue-pongue:

Time do coração: Cruzeiro
Cantor Predileto: Sérgio Reis
Lazer: Cuidar da plantação e viajar.
Mais importante da Vida: A fé em 
Deus/Jesus e em N.Sa. Aparecida.

“Vi tudo aqui crescer”

Evento comemora parceria entre Martins Lanna e transportadores

Sr. João, entre o fi lho João Vitor, a nora Cristiana 
e a esposa Terezinha (direita), na festa de natal.

José Pedro (esquerda) e José Teodoro na 
confraternização dos transportadores.
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Cigarro
Apague esta idéia! 

Você sabia que a nicotina, 
principal componente do cigarro 

é uma droga? É assim que é 
considerada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), uma droga psicoativa 

que causa dependência. 

O Dr. Drauzio Varella, um dos maiores especialistas no assunto 
no Brasil, explica porque o cigarro é tão poderoso:  
“O cigarro é projetado para administrar partículas de 
nicotina dispersas na fumaça. Absorvida pelo pulmão, a 

droga cai na circulação e chega ao cérebro em velocidade 
vertiginosa: 6 a 10 segundos. Inalada, chega mais depressa do que se tivesse 
sido injetada na veia. A velocidade com que a droga chega ao sistema nervoso 
central explica por que a primeira tragada traz alívio imediato ao fumante aflito.”

Inúmeros são os males causados pelo cigarro. Ele tem 43 substâncias que 
podem provocar câncer e o fumante está sujeito a ter infarto, derrame cerebral 
e doenças respiratórias graves. E quem convive com um fumante também está 
sujeito a doenças.

Para os fumantes, a dica dos especialistas é marcar uma data para largar o vício, 
imediatamente ou gradualmente. O método mais adequado é parar de uma vez, 
marcar uma data e, a partir desse dia, não fumar mais nenhum cigarro. Outra 

alternativa é parar gradualmente, reduzindo o número de cigarros ou retardando  
a hora do primeiro cigarro do dia, num prazo máximo de duas semanas.

Dr. Dráuzio explica que não é uma decisão fácil. “Não tenho a menor 
dúvida de que todo fumante gostaria de deixar de fumar. Mesmo aqueles 
que afirmam – “Não, não estou interessado” – falam assim porque não 
conseguem abandonar o cigarro e não porque não o queiram”, explica. 
Mas orienta que, quanto mais cedo a decisão de parar de fumar for tomada, 
maiores as chances para o organismo se recuperar dos danos causados 
pela nicotina. Fonte: Site www.drauziovarella.com.br 

MEIO AMBIENTE  SEGURANÇA  SAÚDE

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA
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Ações que fazem 

a diferença
Aproveitamento 100%  A tecnologia 
empregada para a extração do mineral permite seu 
total aproveitamento, eliminando a geração de resíduos 
provenientes do processo industrial. 

Coleta Seletiva  A promoção da coleta seletiva, 
a separação e destinação adequada dos resíduos 
gerados fora do processo industrial é outro compromisso 
assumido pela empresa e conta com a participação 
dos colaboradores que contribuem para um espaço de 
trabalho saudável e para preservação do meio ambiente. 

Consumo consciente de Energia  
A Martins Lanna mantém uma campanha de redução de 
gastos com energia onde os colaboradores participam 
indicando melhorias e cuidando para que a energia 
consumida seja apenas a necessária.

Água vai, água volta  Toda água utilizada 
no processo produtivo é bombeada e reutilizada em um 
circuito fechado.

Óleo do bem  O óleo usado liberado na 
manutenção de veículos e equipamentos é recolhido 
e recebe destinação adequada impedindo, assim, a 
poluição do solo e dos recursos hídricos.

SIPATMIN 2012
23 a 27 de janeiro
A próxima Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho na 
Mineração – SIPATMIN será realizada no período de 23 a 27 de janeiro. 
Como no ano passado, esta edição será um espaço para aprendizado e 
troca de experiências onde os colaboradores terão, também, a oportunidade 
de apresentar seus dons criativos na música, dança, teatro e outras artes.

Para eleger a frase tema da SIPATMIN foi realizado um concurso interno 
com a participação dos colaboradores da empresa. O vencedor foi Sérgio 
José de Oliveira com a frase “Seu futuro depende do presente, pense 
diferente, pratique segurança diariamente.”

A participação de todos os colaboradores é muito importante para o sucesso 
da SIPATMIN. Participe!

O respeito ao Meio Ambiente faz parte da missão da 
Martins Lanna e, por meio de ações que estimulam 
o desenvolvimento sustentável, a empresa investe 
em estudos, pesquisas e tecnologia em seu processo 
produtivo. Veja o que tem sido feito e onde você pode 
contribuir:

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)
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Martins Lanna

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

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

Contabilidade / Fiscal: (31) 3505.5585
fi scal@martinslanna.com.br

Contas a Pagar: (31) 3505.5584
contasapagar@martinslanna.com.br

Contas a Receber: (31) 3505.5577
contasareceber@martinslanna.com.br

Engenharia: (31) 3505.5599
engenharia@martinslanna.com.br

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

Financeiro: (31) 3505.5542
fi nanceiro@martinslanna.com.br

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

Medicina do Trabalho: (31) 3505.5567
medicinadotrabalho@martinslanna.com.br

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

Portaria: (31) 3505.5559

Recursos Humanos: (31) 3505.5588
rh@martinslanna.com.br

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

Suprimentos: (31) 3505.5592
suprimentos@martinslanna.com.br

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

Utilidade pública

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

Origami – Faça o seu
A palavra origami tem origem japonesa e signifi ca “a arte de dobrar o papel”. 
Siga as indicações e faça seu origami.

Dica: use um papel quadrado, com todos os lados iguais.

Cachorro Cisne Foguete

Óleo de cozinha
não jogue no ralo
O óleo de cozinha, ítem indispensável nas residências, 
pode ser um perigoso poluente. Pesquisas indicam 
que cada litro de óleo despejado no esgoto pode poluir 
cerca de um milhão de litros de água, o sufi ciente para o 
consumo de uma pessoa durante 14 anos.
 
Por não se misturar com a água, o óleo cria uma barreira que difi culta a 
entrada de luz e a oxigenação da água, comprometendo assim, a saúde dos 
rios e contribuindo para a ocorrência de enchentes e aquecimento do planeta. 

Confi ra algumas dicas de como tratar o óleo usado:

Não jogue o óleo em pias, ralos ou rios;

Evite utilizar outras garrafas PET (refrigerante, água, sucos) para armazenar 
óleo usado, pois elas são recicláveis e, se sujas de óleo, � cam inúteis.

Utilize a mesma embalagem do óleo para armazenar o que já foi usado;

Não jogue o óleo no lixo mesmo em recipientes fechados;

Existem postos de coleta onde você pode entregar o óleo usado. Assim o 
óleo que não serve mais para você é tratado e utilizado para fabricação de 
ração, sabão e biodiesel. Con� ra no site www.recoleo.com.br

1. Dobre ao meio

2. Dobre ao meio 
para fazer uma marca

Comece 
com um 
papel 
quadrado

1. Faça
um vinco

1. Dobre ao meio 2x para marcar o vinco

2. Dobre na linha pontilhada

4. Dobre nas linhas pontilhadas

6. Dobre 
nas linhas 
pontilhadas

5. Dobre no pontilhado

8. Prontinho!

3. Vire

7. Vire

2. Dobre as
extremidades
para frente

3. Gire o 
modelo 4. Dobre as 

extremidades 
para dentro

6. Dobre 
a ponta
para trás

8. Puxe pra 
frente e ajeite 
o “bico

7. Dobre 
no meio

5. Dobre para frente

O cisne está pronto!

3. Dobre na linha
pontilhada

4. Dobre na linha
pontilhada

5. Dobre na linha pontilhada
6. Desenhe o rosto


