
RIO + 20
Martins Lanna marca presença na  
Cúpula dos Povos, evento que integra a 
programação da Conferência RIO + 20 
PÁG.3

ANO 2 -  Nº 6 – ABRIL A JUNHO DE 2012 

MARTINS LANNA
JORNAL

Mercado
Martins Lanna participa  
do maior evento da  
construção civil do estado

PÁG.5

Meio Ambiente
Martins Lanna promove  
ações educativas no  
Dia do Meio Ambiente 

PÁG.7



JORNAL MARTINS LANNA - ANO 2 - Nº6

    

Jornal Martins Lanna - Publicação da 
Construtora Martins Lanna Ltda.
Presidência: Eduardo Martins Lanna
Diretoria: Bruno Rosa Lana, Gustavo Rosa 
Lanna e Vânia Avelar Ferreira
Redação, edição e projeto gráfico: 
A2B Comunicação
Email: contato@a2bcomunicacao.com.br
Tiragem: 2000 exemplares

Fazenda Rancho Novo, S/N – Caixa Postal 295
Bairro Praia, Contagem MG – CEP 32.211-970
Tel: 31 3505.5555 Fax 31 3505.5564
contato@martinslanna.com.br
www.martinslanna.com.br

2

PALAVRA
DA DIRETORIA

SUMÁRIO

CAPA
Martins Lanna marca  
presença na Rio+20

MEIO AMBIENTE
Dia do meio ambiente  
é comemorado com  
ações educativas

MERCADO 
Confira a participação da 

Martins Lanna no MinasCon/
Construir Minas 2012

A Martins Lanna participou, no final do mês de junho, 
da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Rio + 20, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável. É com grande orgulho que nos inserimos 
no cenário internacional como uma mineradora que 
desenvolve suas atividades com respeito ao meio 
ambiente. O convite para participar do evento é um 
importante reconhecimento do trabalho de nossa 
empresa em prol da sustentabilidade.    

Agradecemos à Secretaria de Meio de Contagem 
a oportunidade de podermos apresentar os nossos 
projetos e ações. Esperamos que outras empresas 
também participem efetivamente da Agenda 21 de suas 
localidades. Só assim poderemos juntos, sociedade civil, 
poder público e inciativa privada, realizar o planejamento 
e a execução de ações que garantam uma melhor 
qualidade de vida para esta e as futuras gerações, 
conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social 
e eficiência econômica.
 
 
 
Bruno 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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Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

Aproveitamento de 100% do mineral extraído 

Utilização de silos para carregamento ao invés de  
pás carregadeiras

Umidificação do processo de produção com asperssores e 
caminhões pipa para redução da emissão de poeira

Implantação de barreiras físicas para minimização de 
ruídos.

Reutilização de toda água utilizada no processo produtivo

Tratamento dos efluentes líquidos 

Preservação de 170 hectares de área verde e plantio de 
espécies nativas

Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 

Integração da empresa com a comunidade

Participação na Agenda 21 local

Respeito à legislação ambiental

 

Práticas sustentáveis da Martins Lanna 
apresentadas na Cúpula dos Povos

A Martins Lanna apresentou suas práticas de sustentabilidade na Cúpula 
dos Povos, evento integrante da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável. Realizada entre os dias 13 e 24 de 
junho, no Rio de Janeiro, a conferência contou com a presença de vários 
chefes de Estado que definiram uma agenda ambiental para as próximas 
décadas. 

A Cúpula dos Povos, evento paralelo, contou com a participação de 23 
mil pessoas de vários países. Organizado por entidades da sociedade civil 
e movimentos sociais, o evento teve como objetivo discutir as causas da 
crise socioambiental mundial e apresentar soluções para fortalecer os 
movimentos sociais. 

Convidada pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura de Contagem, 
a empresa fez parte de um painel que apresentou o Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável (PLDS) da Agenda 21 de Contagem. 

A apresentação das práticas de sustentabilidade foi realizada por Maria 
Alice Duarte, Assistente Sócio-Ambiental da Martins Lanna. Ela explica que 
o convite foi feito porque a empresa participa efetivamente da Agenda 21 
do município. “As pessoas se surpreenderam quando eu expliquei que a 
participação da empresa na Agenda 21 é espontânea, e não imposta. Isso 
demonstra o comprometimento da diretoria em promover melhorias no 
processo produtivo com práticas sustentáveis”, comenta Maria Alice. 
A educadora ambiental, que também participou de cursos sobre 
sustentabilidade, conta que aprendeu muito durante o evento: “foi possível 
perceber que a Martins Lanna está no caminho certo”.

A empresa desenvolve programas e ações de preservação ambiental que 
seguem os princípios da Agenda 21 de Contagem, grupo do qual é a única 
mineradora a fazer parte. Segundo o diretor da empresa Gustavo Lanna, 
a participação na Cúpula atesta que a empresa atua de acordo com os 
princípios ambientais vigentes.

MARTINS LANNA 
PARTICIPA DA RIO +20
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA  ACONTECE

ACONTECE
Escola municipal recebe 
teatro sobre educação 
ambiental

Como parte do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social 
da Martins Lanna, a empresa promoveu uma peça de teatro na Festa 
da Família da Escola Municipal Prefeito Sebastião Camargos.  O evento, 
realizado no dia 26 de maio, contou com cerca de 200 pessoas. Pais e 
filhos se divertiram com a história dos palhaços Eco e Lógico. Enquanto 
Lógico recicla o lixo e preserva a natureza, Eco não economiza água e 
ainda joga lixo no chão. A peça “Eco&Lógico” abordou, de forma divertida, 
temas como coleta seletiva, consumo consciente, reciclagem e dengue.   

“Mutirão da Limpeza” no 
bairro Granja Vista Alegre
Os colaboradores da Martins Lanna e os estudantes da Escola de 
Treinamento e Discipulado do Jocum/Contagem realizaram o “Mutirão da 
Limpeza” no dia 27 de abril. Foram recolhidos cerca de 760 Kg de lixo 
de lotes vagos, calçadas e vias públicas no bairro do entorno da Martins 
Lanna. A ação também teve como objetivo conscientizar a comunidade 
local por meio da distribuição de materiais educativos.

Empresa Aberta
A Martins Lanna realizou, durante os meses de maio e junho, visitas 
guiadas para os alunos do curso Técnico em Mineração da POLITEC BH 
(Escola Politécnica de Belo Horizonte) e do CESBOC (Centro Educacional 
Profissionalizante). A ação faz parte do Programa Empresa Aberta.

Tecnologia de ponta nos 
novos caminhões da 
Martins Lanna
Cinco novos caminhões passaram a integrar a frota da 
Martins Lanna: três com capacidade de 30 toneladas 
(modelo FMX 370) e dois com capacidade de 35 toneladas 
(modelo FMX 420). Os caminhões da marca Volvo, traçados 
6x4, atendem as metas do Euro 5, um programa de controle 
da poluição do ar por veículos automotores, regulamentado 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. A nova tecnologia 
possibilita uma redução de até 60% de emissão de óxido de 
nitrogênio e de 80% de partículas poluentes. 

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

Colaboração: Rafael Frederico (Engenharia de Minas)
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Martins Lanna 
participa da principal 
feira da construção civil 
do estado

A empresa esteve presente na Praça do Concreto,
instalada na Minascon/Construir Minas 2012.

Praça do Concreto

Cerca de 30 mil pessoas estiveram na quarta 
edição da Minascon/Construir Minas 2012, 
realizada entre os dias 27 e 30 de junho no 
Expominas. A tradicional feira reúne as principais 
empresas do segmento da construção civil do 
estado e este ano contou com 264 marcas 
expositoras, nacionais e internacionais. A 
Martins Lanna marcou presença na Praça do 
Concreto, um espaço que reuniu 18 empresas 
que trabalham com produtos de cimento e 
derivados. Quem passou pelo stand pode 
conhecer a linha de produtos, além de se 

divertir com o Lanito, o mascote da empresa.

Para Lúcio Silva, diretor da empresa Bloco 
Sigma e presidente do Siprocimg, a participação 
da Martins Lanna na feira foi bastante positiva: 
“os visitantes tiveram a oportunidade de 
conhecer melhor os produtos de alta qualidade 
da empresa, que a cada dia conquista mais 
reconhecimento no mercado”. A Bloco Sigma é 
um dos clientes mais antigos da Martins Lanna. 
Segundo Lúcio, a parceria de 20 anos está 
mais do que consolidada. 

A praça é uma iniciativa do Siprocimg (Sindicato das Indústrias de Produtos de 
Cimento do Estado de Minas Gerais). O objetivo é mostrar como os derivados de 
cimento podem ser econômicos, de qualidade e produzidos com sustentabilidade. 
Este ano, o tema da praça foi “Soluções para Cidades Sustentáveis: Acessibilidade, 
Cidades Cicláveis e Sustentabilidade”. A praça valorizou as soluções para a 
acessibilidade (pisos táteis, rampas e ciclovias) e os produtos feitos de modo 
sustentável (pré-fabricados, recicláveis, pisos permeáveis, dentre outros). 

Paralelamente, foi realizado o seminário Cidades Cicláveis em parceria com a 
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

O Siprocimg estima que a Praça do Concreto foi o espaço mais visitado da feira. 
“Foi possível mostrar a diversidade dos produtos com base em cimento e como 
eles podem contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente”, explica Lúcio, 
presidente do Siprocimg.

Os produtos comercializados pela Martins Lanna são matéria prima essencial para 
todos os artefatos de concreto. 
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GENTE

TRANSPORTADORES

GENTE  INTEGRAÇÃO  TRANSPORTADORES

Colaboradores da Martins Lanna 
recebem treinamento da Tracbel S/A
A empresa Tracbel S/A ofereceu um treinamento teórico e prático aos 
colaboradores da Martins Lanna com objetivo de garantir mais eficiência 
no manuseio dos equipamentos. Durante três dias, os operadores de 
carregadeiras e escavadeiras passaram por um curso de capacitação para 
conhecerem a nova tecnologia oferecida nas máquinas adquiridas pela 
empresa. Temas como redução do consumo de combustível, sistema de 
autodesligamento, calibragem, segurança e leitura de painel e de código 
de erros foram tratados no curso.

A história de Jorge Alves Pereira na Martins 
Lanna começou há sete anos, como ajudante 
geral. Foi promovido a motorista e há cinco 
anos ocupa a função de encarregado do setor 
Areia. Assim que chegou na empresa, Jorge 
logo recebeu o mesmo apelido dos irmãos 
que trabalharam na mineradora há mais de 20 
anos.  Conhecido como Mamão, o colaborador 
de 30 anos não poupa elogios à empresa e 
pretende seguir carreira nela.

Segundo o diretor Bruno Lanna, Jorge é um 
profissional muito criativo e dedicado. 

“Ele está sempre se aprimorando em busca do 
aumento de produtividade e redução  de custos 
para a empresa. Por isso, tenho certeza que 
sua carreira na Martins Lanna tem um futuro 
promissor, assim como todos os profissionais 
dedicados à empresa”, explica Bruno.

Dedicação e esforço recompensados 

Instalação de nova balança otimiza  
a logística dos transportadores

Uma nova balança rodoviária está sendo instalada próximo ao pátio de 
estocagem. Com a balança, os transportadores poderão fazer consultas 
e corrigir o peso das cargas com mais facilidade e agilidade. Por estarem 
próximos tanto do carregamento quanto do pátio de descarga, eles 
poderão acertar a carga conforme necessidades dos clientes, normas da 
empresa e legislação de trânsito, reduzindo assim, o tempo de espera do 
caminhão para liberação da carga. 

Segundo José Teodoro de Oliveira, a balança vai beneficiar todos os 
transportadores. “No pátio de carregamento já sou informado sobre o 
peso da carga, e ao dirigir à expedição já estou com a carga pronta para 
ser liberada, não sendo necessário retornar no pátio de descarga para 
acertar a carga”, explica o transportador.

INTEGRAÇÃO

Colaboração: Fernando Santos (RH)

Colaboração: Clóvis Luiz (Expedição) e Lúcio Pires (Comercial)

Informativo RH 
Depois do sucesso do Jornal da Martins Lanna, que entra no seu segundo ano, 
a empresa lança, a partir do mês de julho, o Informativo RH. Com circulação 
semanal, o boletim tem como público alvo os colaboradores da empresa. Dicas 
e artigos que facilitam o dia a dia no trabalho são algumas das novidades. O 
material será enviado por e-mail e afixado nos murais da empresa.

Pingue-pong
O que mais gosta de fazer nas horas vagas: 
passear  com a família
Música preferida: Faz chover, de Fernandinho
O que vale a pena na vida: servir a Deus e 
amar ao próximo

 “Ser colaborador da Martins Lanna é ótimo. Nós trabalhamos em 
parceria, a equipe funciona bem e a empresa nos dá boas condições 
de trabalho”.
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Martins Lanna promove ações educativas 
no Dia do Meio Ambiente
As ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
realizadas no dia cinco de junho, contaram com a participação da 
comunidade escolar e dos colaboradores da Martins Lanna.  
 
A Trupe Maria Farinha apresentou o espetáculo “Um Passeio pelo 
Canto das Águas”, para os alunos das escolas municipais José Silvino 
Diniz e Prefeito Sebastião Camargos. A história falou de cidadania, 
de responsabilidade com as gerações futuras e da diferença que as 
pequenas atitudes fazem para a sustentabilidade do planeta. 

Já os funcionários assistiram à palestra sobre “Animais Peçonhentos” 
promovida pelo biólogo Leopoldo Capanema, da Fundação Ezequiel 
Dias – FUNED. As ações buscam oferecer conhecimento e a 
oportunidade de refletir sobre a responsabilidade de cada um na 
preservação do meio ambiente. 

Possíveis consequências:
Angina e/ ou infarto

Derrame cerebral (AVC – acidente cerebral vascular)

Paralisação dos rins

Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

A hipertensão é uma doença muito comum e pode surgir 
em qualquer pessoa. Um em cada cinco brasileiros sofre de 
hipertensão ou pressão alta. Ela é diagnosticada quando a pressão, 
medida várias vezes em consultório médico, é igual ou superior 
a 140/90mmHg. Isso acontece porque os vasos sanguíneos se 
contraem e fazem com que a pressão do sangue se eleve.

Pressão alta                entupimento ou rompimento 
                                    dos vasos sanguíneos

    
   

Colaboração: Vanderlúcio de Araújo Rodrigues (Médico do trabalho)

Segurança no trabalho:
De quem é a responsabilidade? 
Muitas pessoas responderiam que o responsável pela segurança é a 
empresa ou o “pessoal da segurança”. Na verdade, TODOS os que estão 
envolvidos diariamente com o trabalho são responsáveis pela prevenção 
de acidentes. Na Martins Lanna, os setores produtivos trabalham 
de forma integrada ao setor de segurança. “Hoje os colaboradores 
participam cada vez mais das ações de segurança”, comenta Alberto 
Gomes. 

Segurança no trabalho só é possível com a participação efetiva de todos 
os colaboradores nas ações de segurança.

Identifique, informe e registre os riscos!
Todos têm a ganhar!

SEGURANÇA

Colaboração: Alberto Gomes (Engenharia de Segurança)

Controle da pressão:
Acompanhamento médico (tratamento de doenças que pioram a 
hipertensão, como diabetes, obesidade, gota)

Alimentação saudável  (aumentar as frutas e verduras e reduzir as carnes) 

Atividades físicas (caminhada, corrida, nataçao, dentre outras atividades) 

Evitar bebidas alcoólicas e cigarro
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FIQUE ATENTO
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

Ouvidoria: (31) 3505 5578

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

1 - Cidade onde a Martins Lanna está localizada

2 -  Material feito com areia, brita e cimento

3 - Processo de reaproveitamento da água na Martins Lanna

4 - Mascote da Martins Lanna

5 - Idade da Martins Lanna 

6 - Espaço na Feira Minascon/Construir Minas onde estava localizado o stand da Martins Lanna

7 - Mineral dos produtos comercializados pela Martins Lanna 

8 - Produto comercializado pela Martins Lanna

9 - Ação de limpeza realizada pelos colaboradores

Clima seco aumenta risco 
de queimadas
As queimadas são muito comuns nesta época do ano. A escassez de chuvas, o ar seco 
e os ventos fortes contribuem para que focos de incêndio se alastrem mais rapidamente, 
causando prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população. 

Veja algumas dicas e ajude a prevenir incêndios florestais: 

Não atire cigarros ou fósforos acesos próximo às vegetações

Não queime lixo

Evite acender fogueiras

Realizar queimadas sem autorização é crime. Para denunciar práticas ilegais de 
queimadas ligue:  0800 283 2323

Palavra Cruzada
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Colaboração: Maria Alice Duarte (Meio Ambiente)

1.Contagem/2.concreto/3.bombeamento/4.
Lanito/5.trinta e quatro/6.Praça do Concreto/ 
7.gnaisse/8.areia/9.mutirão


