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“Um país se faz com homens e livros”. Foi assim que 
Monteiro Lobato definiu sua concepção de um país bom 
para se viver. Transferindo a frase para o mundo empresarial, 
consideramos algo parecido: “uma empresa se faz de 
pessoas e ideias”. É a energia coletiva que move uma 
empresa e transforma matéria prima em produto final, que 
constrói edifícios, pontes, ferrovias, barragens e muda  
a realidade de pessoas e cidades.

A força que move a Martins Lanna e faz dela uma referência 
no mercado vem da capacidade coletiva de pensar em 
inovação, diferenciação e tecnologia de ponta. É nessa força 
que acreditamos e, por ela, investimos constantemente em 
equipamentos, condições de trabalho e estrutura.

Em 2012 nossa energia está renovada e também nosso 
desejo de ser uma empresa cada vez melhor para nossos 
colaboradores, clientes, parceiros, prestadores de serviço 
e para nossas cidades. Acreditamos que, onde nossos 
produtos estiverem, ali estarão nossas pessoas e ideias 
construindo o que somos hoje e queremos ser amanhã.

Boa leitura! 
 
 
Gustavo Lanna 
Diretor
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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
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Lixo sustentável 
A preocupação com a sustentabilidade também norteou a realização 
da SIPATMIN, já na primeira palestra com o tema “O que fazer com 
o lixo eletrônico”, os colaboradores foram convidados a participar da 
campanha de coleta de eletroeletrônicos em desuso guardados em casa. 
De acordo com a assistente socioambiental da Martins Lanna, Maria 
Alice Duarte, a campanha implantada já arrecadou objetos inservíveis 
como computadores e impressoras que foram recolhidos por empresa 
especializada e terão a correta destinação.

Saúde em foco 

A grade de palestras do evento propiciou aos colaboradores a reflexão 
sobre os cuidados com a saúde. Hipertensão, uso e abuso de drogas e 
qualidade de vida foram temas de palestras ministradas por profissionais 
capacitados, durante a Semana. O assunto também foi tema da Estação 
Saúde, momento em que foram realizadas aferições de pressão e índice 
de massa corporal - IMC por técnicos da UNIMED/BH.

Parceria
Para a realização da SIPATMIN a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração 
– CIPAMIN contou com a colaboração de 
importantes parceiros como E-mile – Reciclagem 
de Eletroeletrônico, Funed, Escola de Saúde Pública 
de Minas Gerais, Policia Militar de Minas Gerais 
e Prefeitura de Contagem. A participação dos 
colaboradores da empresa nas atividades realizadas 
também contribuiu para o sucesso do evento, 
afinal, a participação e o envolvimento de todos é o 
que faz uma empresa cada vez melhor.

3CAPA

CAPA
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SIPATMIN 2012
A Martins Lanna realizou a SIPATMIN 2012 na semana de 23 a 27 de janeiro 
de 2012. Com o tema sugerido pelo funcionário Sérgio José de Oliveira, 
“Seu futuro depende do presente, pense diferente. Pratique segurança 
diariamente” a SIPATMIN teve intensa programação voltada para prevenção 
de acidentes de trabalho e saúde.

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA  ACONTECE

ACONTECE

Mutirão contra a dengue
A preocupação da Martins Lanna com a dengue levou a empresa a inserir 
o assunto na II SIPATMIN e, posteriormente, promover um mutirão interno 
contra dengue com objetivo de alertar os colaboradores para os perigos e 
prevenção da doença. 

O mutirão fez parte das ações do Programa de Educação Ambiental e 
contou com a participação de colaboradores que realizaram vistorias 
nos setores para eliminar os possíveis focos do mosquito Aedes Aegypt, 
transmissor da dengue, e coletaram lixo descartado inadequadamente.
 
Para que o Programa tenha sucesso é importante a participação de todos 
os colaboradores. Veja as dicas para manter a dengue longe do nosso 
ambiente de trabalho:

Guarde baldes, capacetes e 
carrinhos de mão virados para baixo; 

Não deixe lajes com água empoçada;

Deixe as pás sempre em pé; 

Jogue no lixo embalagens, copos 
e garrafas plásticas após utilizadas. 

Martins Lanna mantém 
investimento em novos 
equipamentos
Para otimizar o atendimento às demandas de mercado 
a Martins Lanna investiu na compra de novos 
equipamentos. Foram adquiridas duas carregadeiras de 
Rodas Volvo L110F e duas Escavadeiras Volvo EC460 
para utilização na mina.

Os equipamentos chegaram à empresa entre dezembro 
e janeiro e já são utilizados na produção. De acordo 
com o Engenheiro de Minas da Martins Lanna, Rafael 
Frederico, os equipamentos foram adquiridos com o 
intuito de promover maior eficiência na lavra bem como 
proporcionar ao operador maior conforto, segurança 
e qualidade na operação. Outro benefício gerado 
com a aquisição dos equipamentos é a eficiência no 
carregamento e expedição dos produtos, o que reduz 
o tempo de espera no pátio de carregamento.

Carregadeiras de Rodas Volvo L110F

Principais características:

 > Motor silencioso, baixo consumo de 
combustível, mantendo níveis mínimos 
de emissões. 
> Nível de ruído externo e interno de 
acordo com a legislação;
> Mudança automática de marchas (APS);
> Eixos desenvolvidos para oferecer 
confiabilidade superior;

> Maior tempo útil para trabalho produtivo;
> Não requer lubrificação;
> Frenagem suave e eficiente.

Chegada na empresa:  
Dezembro 2011;
Peso operacional: 20 toneladas;
Capacidade da caçamba: 3,1 m³;
Quantidade Adquirida: 02

Escavadeira Volvo EC460

Principais características:

> Motor de acordo com as normas de 
emissão de poluentes;
> Sistema avançado de controle eletrônico;
> Cabine ergonômica;
> Baixo nível de ruído;
> Filtragem de ar;

> Equipamento de escavação robusto, 
forte e seguro;

Chegada na empresa: 
Janeiro de 2012;
Peso operacional: 46 toneladas;
Capacidade da caçamba: 2,6 m³ ;
Quantidade Adquirida: 02

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

Colaboração: Rafael Frederico (Engenharia)
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Colaboração: Lúcio Pires (Comercial)

Colaboração: Lúcio Pires (Comercial)

Areia Martins Lanna em obra 
da Patrimar Engenharia

Martins Lanna e universidade
Parceria para valorização do ensino

Granulometria uniforme, pureza, pontualidade 
na entrega e qualidade foram os elementos 
avaliados pela Patrimar Engenharia para utilização 
da areia industrial Martins Lanna em suas obras.

Segundo o Engenheiro Caetano Cobucci Júnior, 
gerente da obra The Falls, no bairro Vila da 
Serra em Belo Horizonte, o grande diferencial 
do uso da areia média seca, utilizada na obra, 
é a padronização que ela permite. “Nossa 
segurança está na utilização de um material 
inerte, que tem pureza e garante a qualidade final 
que precisamos em nossas obras”. Ainda de 
acordo com Caetano, a boa trabalhabilidade da 
argamassa que utiliza a areia industrial garante 
praticidade na aplicação e um resultado final sem 
as inesperadas surpresas do uso da areia natural.

Diferenciais – Além da qualidade e 
confiabilidade dos produtos a Martins Lanna sai 
na frente quando o assunto é relacionamento 

com o cliente. Para Caetano o bom atendimento, 
a pontualidade na entrega e a flexibilidade na 
negociação, são marcas registradas da empresa. 
“Nunca deixam faltar produtos em nossa obra 
e estão sempre abertos para uma negociação 
justa”, completa.

Para Lúcio Pires, gerente comercial da Martins 
Lanna, a parceria com as construtoras, a exemplo 
da Patrimar que utiliza a areia industrial há mais 
de sete anos, reflete a preocupação da empresa 
com o atendimento e a qualidade do material. “É 
imprescindível que o cliente compre um produto 
que é o mesmo do início ao fim da obra. Como 
no caso da areia que, após definido o traço ideal, 
este não precise ser adaptado cada vez que 
chega um novo carregamento. Certamente, isso 
faz diferença no dia a dia da obra, gerando maior 
produtividade e qualidade para as construtoras”, 
conclui Lúcio.

A importância de estar presente na vida dos profissionais desde sua formação 
motivou a Martins Lanna a buscar parcerias com as universidades mineiras. 
Um bom resultado desse trabalho é a doação de produtos para a Universidade 
Fumec, em Belo Horizonte.

Os vários tipos de areia doados pela Martins Lanna são utilizados para 
a realização de ensaios nas aulas práticas do Laboratório de Materiais 
de Construção da Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEA que é 
frequentado por estudantes destas disciplinas.

O responsável pela disciplina, professor Rubens Pedrosa, considera muito 
útil a realização dos ensaios e, principalmente, o comparativo do uso da areia 
natural, de rio, com a industrializada, fabricada pela Martins Lanna. “Nós 
temos, principalmente em Belo Horizonte, uma dificuldade muito grande com 
a areia natural. Além dos problemas ambientais, ela apresenta características 
como alto teor de argila, que prejudica sua homogeneidade e a resistência do 
produto final”, explica Rubens. Para ele é muito importante, também, divulgar 
a areia industrial e difundir o seu uso. “Muitos engenheiros desconhecem o 
benefício do uso da areia industrial, por isso é importante apresentá-la aos  
alunos ainda na faculdade”, conclui.
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GENTE

TRANSPORTADORES

GENTE  TRANSPORTADORES

A partir de junho todos os produtos da Martins Lanna serão transportados 
somente por pessoa jurídica. Se você ainda não tem uma empresa 
registrada fique atento para a data limite: 31 de maio.

Empreendedor Individual  O Governo Federal implantou o 
programa Empreendedor Individual, que concede benefícios para os 
profissionais que trabalham por conta própria e ganham até R$5.000,00 
por mês. Por meio do programa o profissional se legaliza como 
empresário pagando apenas R$ 36,10 por mês. Se você se encaixa 
nessa categoria consulte o site www.portaldoempreendedor.gov.br

Ponto eletrônico
Desde janeiro os colaboradores da Martins Lanna contam com uma 
inovação no sistema de ponto. É o ponto eletrônico, uma exigência de 
lei que foi cumprida pela empresa e que está gerando mais eficiência no 
controle de frequência dos colaboradores. Com a implantação do ponto 
eletrônico o setor de Recursos Humanos da Martins Lanna ganhou em 
rapidez e segurança nas informações de assiduidade e gestão de pessoas. 
Por meio dele é possível acessar as informações de cada colaborador e 
gerar relatórios mais eficazes para a empresa e os usuários.

Crachás de identificação  Outra importante inovação foi feita 
na identificação de colaboradores, prestadores de serviço e visitantes, o 
crachá eletrônico. Com a utilização do novo sistema a entrada, saída e 
presença de pessoas nas dependências da empresa ficaram mais ágeis e 

seguras, o que melhorou o trabalho da portaria e segurança. 
De acordo com o setor de Recursos 

Humanos da Martins Lanna, o 
crachá é utilizado para registrar 
o ponto diário e também na 
identificação dos colaboradores. 

Importante: o crachá de 
identificação é sua identidade 

funcional. Deve ser usado, em local 
visível, durante todo o período em que 

você estiver na empresa.

Há 19 anos o Encarregado de Mina Otávio Rodrigues, 
conhecido carinhosamente pelo apelido de Maranhão, 
dedica seu trabalho à empresa que considera a sua 
segunda casa.“Hoje olho para trás e vejo o quanto 
crescemos, vencendo os desafios”, conta. 

Casado e pai de quatro filho, todos filhos da Martins 
Lanna, como ele gosta de dizer, Maranhão é mais 
um exemplo da luta e dedicação dos colaboradores 
da empresa. “Quando comecei a trabalhar aqui 
nossos recursos eram limitados, a equipe pequena 
e dávamos duro para garantir que o trabalho fosse 
feito da melhor maneira”, relembra.

O tempo passou e ele comemora o crescimento 
da empresa e a melhoria no trabalho. “Hoje nossa 
estrutura é outra, minha equipe tem 28 pessoas, 
temos mais benefícios e uma condição de produzir 
mais e melhor”, conclui.

Pingue-pongue:

O que mais gosta de fazer nas horas vagas: 
Ir para piscina, tomar cerveja e passear
Time do Coração: Flamengo (Rubro Negro)
Música que mais gosta: “Pra você” da Paula Fernandes 
O que vale a pena na vida: ter saúde, amor no coração 
e amar a família.

Otávio Rodrigues - “Maranhão”

Importante

Normas de trânsito
 
O cumprimento da legislação e a segurança  dos transportadores e dos 
transeuntes são de grande importância para a Martins Lanna. Por isso os 
transportadores que prestam serviço para a empresa devem ficar atentos 
às normas vigentes no que se refere ao transporte de cargas.

De acordo com a Resolução 210/07 do CONTRAN os veículos de carga 
tem limites pré-estabelecidos de peso para transporte. Os motoristas 
de caminhões e carretas devem respeitar os limites de carga para cada 
modelo, bem como a proteção da carga que deve ser lonada antes de 
sair da empresa para evitar risco de queda de material.

 
Carga máxima  
permitida para  
cada modelo:

INTEGRAÇÃO

Colaboração: Fernando Santos (RH)
Colaboração: 
Anderson Saldanha (Contabilidade)
Lucas Tadeu (Expedição)

Caminhão toco 
Caminhão trucado
Carreta toco 
Carreta trucada 

16.000 kg
23.000 kg
41.500 kg
45.000 kg

Para saber qual o PBT exato do seu 
veículo consulte a tabela do DNIT nos 
setores comercial e expedição.
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Martins Lanna presente no Fórum Social Temático 2012
Em janeiro a Martins Lanna foi convidada para participar do Fórum 
Social Temático, em Porto Alegre. O evento realizado no período de 
24 a 29 de janeiro, fez parte do Fórum Social Mundial e se constituiu 
como uma etapa preparatória para a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20 que acontecerá em 
junho, no Rio de Janeiro.

A Martins Lanna participou do evento como integrante do Fórum da 
Agenda 21 de Contagem, do qual faz parte desde sua fundação. A 
empresa marcou presença no painel “Apresentação do Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável” juntamente com a equipe da Secretaria 
de Meio Ambiente de Contagem. Na oportunidade, a assistente 
socioambiental da Martins Lanna, Maria Alice Duarte, apresentou as 
ações, programas e projetos sociais e ambientais voltados para a 
sustentabilidade, desenvolvidos pela empresa.

O Fórum teve seis dias de intensa programação que incluiu oficinas, 
seminários, conferências e uma agenda cultural diversificada. 
Aproximadamente 40 mil pessoas participaram do evento em Porto 
Alegre, entre elas representantes de 38 países e mais de 3 mil 
lideranças internacionais que estiveram presentes nas discussões. 

Para a diretoria da Martins Lanna a participação da empresa no FST 
representou uma grande oportunidade de mostrar as atividades 
desenvolvidas por ela em prol da sustentabilidade na mineração. 
“Agradecemos especialmente à Secretaria de Meio Ambiente de 
Contagem pelo convite recebido e pela parceria constante nos 

projetos. Esperamos que esta parceria seja durável e que reflita em 
ganhos para a sociedade, o meio ambiente e a cidade”, conclui o 
diretor Bruno Lana.

Saiba Mais Sobre a Agenda 21

A Agenda 21 foi instituída na Eco92 - Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - realizada no 
Rio de Janeiro em 1992 e assinada por 179 países. Formatada para 
ser um instrumento de planejamento participativo, a Agenda 21 visa 
à construção de sociedades sustentáveis, conciliando métodos de 
equilíbrio ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

A Agenda 21 do município de Contagem, iniciada em 2006, tem 
participação do poder público, representantes da sociedade civil e 
iniciativa privada, como a Martins Lanna, e se encontra na etapa mais 
avançada do processo, que é o monitoramento do Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável (PLDS). 

Algumas doenças ficam escondidas e são difíceis de identificar, 
são as chamadas doenças silenciosas que, na maioria das vezes 
quando diagnosticadas já estão em estágio avançado complicando 
muito o tratamento.

As doenças silenciosas mais comuns são a hipertensão arterial 
(pressão alta) e a diabetes, mas outras como câncer, hepatite e 
doenças cardiovasculares também podem ficar escondidas por muito 
tempo até que o organismo manifeste algum sinal de problema.

Para minimizar o problema os médicos recomendam a realização 
de exames periódicos, tanto os realizados na empresa quanto os 
solicitados pelo médico de confiança. Exames preventivos também 
são imprescindíveis para a saúde como mamografia e de câncer 
de útero para as mulheres e o de próstata para os homens.

Doenças perigosas podem apresentar sinais que devem ser 
respeitados. Veja alguns exemplos:

Hepatite  Os sintomas são parecidos com os da gripe 
(mal estar, fraqueza, febre, dores e náuseas); 
Doenças cardiovasculares (enfarto, angina e insuficiência cardíaca) 
falta de ar, dor no peito, palpitações e inchaço;
Câncer  Podem se manifestar com manchas na pele, nódulos ou dores 
e também com alterações no sangue;
Diabetes  Entre os sintomas estão a sede excessiva e aumento no 
volume de urina;
Doenças renais  Os sintomas mais freqüentes são dor na região 
lombar, alterações da cor da urina (mais escura), febre, fraqueza, ardor 
para urinar ou sensação de bexiga cheia;
Hipertensão arterial (pressão alta) dor de cabeça, tonturas, zumbido 
no ouvido, dor no peito e fraqueza;
HIV/Aids  A Aids pode levar anos sem se manifestar , se você passou 
por alguma situação de risco, procure o posto de saúde mais próximo 
e faça o teste. É gratuíto.

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)
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TELEFONES ÚTEIS

INTERVALO

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
fiscal@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) 3505.5573 
financeiro@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

Liga Pontos
Ligue os pontos e descubra sua forma.

Índio Maça Tucano

Você sabe como tratar seu lixo?
A destinação correta dos resíduos é questão de saúde pública e deve começar com 
cada um de nós. Separar e destinar corretamente o lixo em casa e no trabalho promove 
ambientes mais saudáveis e colabora para um mundo melhor. 

Veja como é simples fazer a sua parte:

Separe o lixo úmido (restos de comida, papel higiênico, sujeira de vassoura ou 
cinzeiro), do seco (papel, vidro, plástico, metais, embalagens, etc);

Separe os materiais que podem ser encaminhados para reciclagem – lixo seco;

Coloque o lixo para fora da sua casa somente nos dias e horários de coleta e em 
lixeiras adequadas.

Separe pilhas e baterias do lixo comum, elas contem metais pesados que são 
prejudiciais ao meio ambiente;

Utilize sacos plásticos resistentes para depositar o lixo e dê preferência aos 
biodegradáveis;

Embale adequadamente materiais cortantes (copos e pratos quebrados, facas, 
tesouras, etc), para evitar acidentes com coletores de lixo;

Materiais de construção não devem ser colocados nas calçadas, leve o entulho a 
locais apropriados.

Não jogue lixo nas ruas, becos, calçadas, bueiros e locais públicos. Itens 
considerados inofensivos como papel de bala, chicletes, picolés, bituca de cigarro  
e pequenas embalagens entopem os bueiros causando enchentes e doenças;

Participe da coleta seletiva em casa e no trabalho. 


