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MERCADO 
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em testes de produtos

Com o tempo passando cada vez mais rápido nem sempre paramos 
para observar as mudanças ao nosso redor. Os dias transformam 
detalhes em pontos importantes do cotidiano, o novo se torna corriqueiro 
e experiências são incorporadas em nossa rotina. 

Essa reflexão evidencia a importância dos processos e da inovação em 
tudo o que fazemos. Como profissionais, incorporamos novos valores às 
nossas tarefas e transformamos nosso trabalho em ações coordenadas 
que geram resultados mais eficientes. Como empresa, transformamos 
ações individualizadas em processos complexos que se traduzem em 
mais qualidade e competitividade. Como engrenagens de uma grande 
máquina, cada trabalho realizado por um profissional permite que o outro 
também produza de forma efetiva, agregando valor aos nossos produtos 
o que, afinal, é nossa missão.

A produção continuada depende fundamentalmente do trabalho em 
equipe, no qual as funções são complementares e o resultado esperado 
passa a ser compartilhado por todos, colaboradores, parceiros e clientes. 
É assim que buscamos trabalhar na Martins Lanna. Todo o nosso esforço 
na implantação de novas tecnologias, no cumprimento das normas e na 
melhoria do ambiente de trabalho visam à qualidade de nossos produtos 
e o bem estar de cada um dos colaboradores.

Afinal, somos mesmo uma grande engrenagem onde todos são 
importantes, essenciais para a obtenção de nosso objetivo comum que 
é crescer com sustentabilidade em um mercado competitivo, cada vez 
mais acelerado. Tão acelerado que enquanto lemos esta edição do jornal 
muita coisa está acontecendo ao nosso redor e modificando nossa vida. 

Boa leitura
 
 
Vânia Avelar
Diretora 

Acredito que a parceria existente entre a TCL/Construtora Martins Lanna e a 
Escola Municipal Prefeito Sebastião Camargos só traz benefícios para a sociedade, 
principalmente, para os estudantes de nossa escola, que, como se sabe, vivem em 
área de vulnerabilidade social e que precisam da intervenção do poder público e 
da iniciativa privada no sentido de se garantir um mínimo de qualidade de vida e de 
cidadania para esta comunidade. 

Neste sentido, venho reforçar a nossa vontade e desejo de manutenção e 
fortalecimento da parceria entre a ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIÃO 
CAMARGOS e a CONSTRUTORA MARTINS LANNA/TCL.

No mais, apresento, novamente, os meus mais sinceros pedidos de agradecimento. 

Cordialmente, 

JULIANO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES
Diretor 
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Diversão para a criançada
Em comemoração ao mês das crianças a Martins Lanna organizou um dia de 
atividades para os alunos da Escola Municipal Prefeito Sebastião Camargos e 
Escola Jocum - Jovens com uma Missão, no bairro Granja Vista Alegre.

Em comemoração ao mês das crianças a Martins Lanna 
organizou um dia de atividades para os alunos da Escola 
Municipal Prefeito Sebastião Camargos e Escola Jocum - 

Jovens com uma Missão, no bairro Granja Vista Alegre.

A festa das crianças aconteceu no dia 4 de outubro e contou 
com a participação de aproximadamente 600 alunos das duas 
escolas. Pula-pula, cama elástica, oficina de dança, pintura facial, 
gincana e gostosuras como algodão doce, pipoca e salada de 
fruta fizeram a alegria da criançada durante o evento. As crianças 
também levaram para casa copos personalizados da festa. 

Para incentivar o estudo e premiar o esforço dos estudantes, ao 
final do evento os dez melhores alunos foram homenageados 

pela escola com medalhas fornecidas pela Martins Lanna.

Para o diretor da escola, Juliano Augusto Marques, a iniciativa 
da Martins Lanna estreita os laços entre a empresa e a 
comunidade. “Acho muito interessante o Programa de Gestão 
Ambiental e Comunicação Social da Martins Lanna, por que ele 
facilita o acesso das crianças às atividades propostas. Nossa 
comunidade é muito carente de cultura e ações sociais como as 
desenvolvidas pela empresa”, explica Juliano.

O sorriso estampado no rosto e a vitalidade deram o tom à 
festa. Nos jogos da gincana, nas oficinas e nas brincadeiras, a 
alegria foi a maior companhia das crianças que curtiram o dia 
reservado a elas. 

Pingue-pongue com a aluna Dalila Gizelly Barroso de 
12 anos, aluna da Escola Municipal Prefeito Sebastião Camargos.

Qual ano você está cursando? Sétimo

Qual a matéria que você mais gosta? Ciências

O que quer ser quando crescer? Veterinária

O que você está achando da festa das Crianças da sua escola? 
Só de estar presente já fico muito feliz.

O que você mais gosta no dia das crianças? 
Me divertir e ganhar presentes.
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TECNOLOGIA

TECNOLOGIA  ACONTECE

ACONTECE
Segurança no trânsito  
é tema de palestra na  
Martins Lanna

Entre os dias 18 e 25 de setembro, foi comemorada a Semana Nacional do 
Trânsito, uma iniciativa do governo federal para sensibilizar a população para 
os problemas causados pela desobediência às normas de trânsito. 

Os colaboradores da Martins Lanna tiveram a oportunidade de saber um 
pouco mais sobre o assunto em uma palestra promovida no dia 19 de 
setembro. Ministrada pelo Agente de Trânsito da TransCon, Afonso José 
Terra, a palestra “Segurança no Trânsito” abordou temas como direção 
defensiva, mobilidade urbana, gentileza no trânsito, uso do cinto de 
segurança e Lei Seca.

De acordo com o palestrante, em 2011 cerca de 60 mil pessoas morreram 
em decorrência de acidentes de trânsito e 112 mil tiveram sequelas 
após o acidente. Afonso Terra alertou, também, para as consequências 
da imprudência no trânsito: “em um acidente, não é só você que fica 
acidentado, mas também a família, amigos e pessoas próximas”, explica.

Empresa Aberta

A Martins Lanna, por meio do Programa Empresa Aberta, recebeu 
nos meses de julho, agosto e setembro alunos do curso Técnico em 
Mineração do Instituto Educacional Belo Horizonte (IEB) e Escola 
Técnica e Profissionalizante GAMA. Os alunos participaram de visita 
às instalações da empresa e conheceram as atividades e produtos 
desenvolvidos pela mineradora.  

Para participar do Programa Empresa Aberta a empresa ou escola deve enviar 
um e-mail para meioambiente@martinslanna.com.br e agendar a visita.

BIO +

Estudantes e moradores dos bairros Granja Vista alegre e Chácaras Del 
Rey, em Contagem, aprenderam um pouco mais sobre meio ambiente e 
saúde no dia 29 de setembro, nas ações desenvolvidas em comemoração 
ao Dia da Árvore.

No evento idealizado pelo Jocum - Jovens com Uma Missão, que contou 
com a parceria da Martins Lanna, os participantes receberam mudas de 
plantas, assistiram a peças teatrais e palestras. Saúde e diversão também 
fizeram parte do evento: pintura facial para as crianças e aferição de 
pressão arterial para os adultos.

Carregamento por silos promove  
sustentabilidade 
A Martins Lanna, atenta às questões ambientais, investe constantemente na implantação de ações 
que promovam mais sustentabilidade aos seus processos e produtos. Há mais de dez anos, grande 
parte do volume de produtos acabados comercializados pela empresa é armazenada e carregada 
diretamente nos caminhões transportadores por meio de silos.

Alimentados por correias transportadoras, de forma eficiente e sem a utilização de máquinas, os 
silos proporcionam melhor logística durante o processo, pois dispensam o uso de pá carregadeira e 
facilitam o carregamento, bastando ao motorista apenas o posicionamento do caminhão para que o 
produto seja dispensado no volume desejado, melhorando a eficiência e agilidade no processo.

A redução do nível de poluentes é outro importante diferencial na adoção de silos porque minimiza a 
necessidade do uso de máquinas, pneus e combustíveis fósseis responsáveis pela emissão de gases 
de efeito estufa.
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Martins Lanna investe em testes de produtos

Martins Lanna apoia curso de 
pavimentos permeáveis

Martins Lanna presente no projeto Fim de Tarde Sinduscon-MG

O constante desenvolvimento de tecnologia e certificação nos 
produtos Martins Lanna alcançou um novo patamar a partir 
do mês de setembro com a implantação da área de testes de 
campo, anexa ao Laboratório de Caracterização de Materiais, na 
sede da empresa.

Na área já estão sendo realizados os trabalhos de elaboração dos 
traços otimizados da Areia Média Seca, utilizada na confecção de 
argamassas de assentamento em alvenaria e revestimento para 
reboco e emboço. O traço é a proporção de cada componente 
da argamassa, areia, cimento e brita para aplicação na obra. O 
principal objetivo do estudo é o aprimoramento e comprovação 
da qualidade do produto para apresentação ao mercado. 

Para a realização dos testes foram erguidos painéis para 
aplicação dos produtos com traços definidos. Após prazo pré-
determinado pela norma específica, foram realizados os primeiros 
ensaios comprobatórios de que a aderência do revestimento 
na alvenaria  atingiram excelentes resultados. Esses resultados 
comprovam a qualidade superior da Areia Média Seca Martins 
Lanna para o uso. 

De acordo com o gerente comercial da Martins Lanna, Lúcio Pires, 
a pureza e uniformidade do produto confirmaram alto desempenho 

na aplicação, aderência e acabamento, trazendo segurança e 
tranquilidade aos clientes na utilização deste produto. 

A próxima etapa do trabalho é oferecer aos clientes da empresa 
a possibilidade de utilização da área de testes para a definição do 
uso dos produtos Martins Lanna, adequando-os as necessidades 
específicas de seus projetos.

Os trabalhos de testes foram realizados pelo Consultor Waldemar Vaz 
em parceira com a equipe técnica e comercial da Martins Lanna.

Em sintonia com sua política de apoio a ações que buscam a sustentabilidade 
ambiental, a Martins Lanna participou ativamente do curso de Projeto e 
Construção de Pavimentos Permeáveis, promovido pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/MG) e a Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP/MG). 

O treinamento ocorreu nos dias 22 e 23 de agosto e teve como participantes 
projetistas de pavimentos, engenheiros de obras de órgãos públicos, 
profissionais de empreiteiras e fabricantes de pisos intertravados.

Para a confecção do protótipo do piso, foram utilizados os materiais da Martins 
Lanna, Britas 3, 2 e 00 Especial e Areia Lavada Grossa. Os produtos utilizados 
receberam elogios dos participantes do curso, o que confirma o compromisso 
da empresa em oferecer produtos de qualidade para o mercado.

O bom relacionamento da Martins Lanna com as empresas e 
instituições do mercado da construção civil é constantemente 
valorizado por meio de sua participação em eventos e projetos 
desenvolvidos para os profissionais.

Pensando assim, a Martins Lanna integrou o grupo de empresas 
patrocinadoras do projeto Fim de Tarde do Sindicato das 
Indústrias da Construção no Estado de Minas Gerais – Sinduscon-
MG. O evento é realizado mensalmente e reúne construtoras, 
fabricantes e profissionais de destaque da construção mineira. 

A primeira edição com participação da Martins Lanna aconteceu 
no dia 3 de setembro, em Belo Horizonte. O presidente do 
Sinduscon-MG, Luiz Fernando Pires, demonstrou satisfação 
com a iniciativa da empresa. “Fiquei contente com a adesão da 
Martins Lanna como patrocinadora do evento. Estou certo de 
que a empresa terá retorno do investimento”, explicou Pires que, 
nos anos 90, visitou a Martins Lanna e gostou muito do que 
viu. “Fiquei impressionado com a grandiosidade da empresa”, 
ressaltou o presidente.
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GENTE

TRANSPORTADORES

GENTE  INTEGRAÇÃO  TRANSPORTADORES

Uniforme garante identidade  
e conforto aos colaboradores
O uso do uniforme no ambiente profissional é uma grande aposta das 
organizações para manter a identidade institucional e a organização no 
ambiente de trabalho. Antenada com essa realidade a Martins Lanna investe 
na padronização do vestuário de todos os colaboradores. Desde a modelagem 
pensada para dar conforto, à medição individual e desenho leve das peças, o 
uniforme da Martins Lanna é um importante acessório de trabalho.

Os uniformes são fornecidos a todos os funcionários e seu uso é 
obrigatório nas dependências da empresa, eles garantem o acesso aos 
colaboradores às áreas internas durante o tempo de serviço e deixam o 
ambiente de trabalho mais organizado e profissional. Por isso é importante 
seguir a padronização das peças como foram concebidas e conservá-las 
como indicado no fornecimento. 

A consultora de moda Glória Kalil é enfática quando a questão é uniforme, 
“o que todo mundo deve ter em mente é: roupa de trabalho não é igual 
a roupa de festa, nem de balada, nem de lazer. É uma roupa que tem, 
sim, a sua cara, mas a sua cara profissional - isso vale para qualquer 
profissão, seja ela formal ou informal.” Para ela o uso do uniforme deve 
ser respeitado porque representa a identidade da empresa.

A adoção e oferta do uniforme no ambiente profissional revelam o 
contínuo investimento da Martins Lanna nas ideais condições de trabalho 
de seus colaboradores, proporcionando uma rotina de trabalho mais 
prazerosa. A adesão de todos, utilizando corretamente e cuidando das 
peças do uniforme, colabora para a manutenção dessas condições e 

Ênio iniciou sua carreira como apontador, no ano de 1988, de lá para cá, atuou em 
vários setores da empresa, hoje como Gerente de Suprimentos, conta que só por 
meio de muito trabalho e força de vontade, conquistou ascensão profissional.

O colaborador destaca o companheirismo e a amizade como pontos positivos no 
seu ambiente de trabalho e afirma ser grato pelas oportunidades e o apoio que tem 
recebido durante todos estes anos, “somos um time, na Martins Lanna tenho amigos 
e isso é muito importante, sinto orgulho em fazer parte dessa equipe”, ressaltou Ênio.

Dedicação e seriedade. Com essas palavras,  
o colaborador Ênio Antonio Patrício, define sua 
jornada de 25 anos na Mantins Lanna.  

Norma para transporte de cargas
O cumprimento das normas para transporte de cargas é coisa séria e a 
Martins Lanna trabalha para que todos os seus produtos sejam transportados 
de forma segura e dentro dos limites de uso permitidos por lei.

Na Martins Lanna o transporte de produtos acabados somente é liberado 
se devidamente protegido por lona o que evita o derramamento de 
material nas pistas. 

O transporte dentro dos limites permitidos por lei garante mais segurança 
para os motoristas, reduz o número de acidentes e ajuda na conservação 
das vias públicas. Cumprir a lei é dever de todo cidadão, produtor, 
transportador e consumidor. Faça a sua parte, fiscalize e denuncie 
irregularidades nas estradas.

Para denúncias
Rodovias estaduais - DER/MG - www.der.mg.gov.br ou 155 opção 6
Estradas Federais - Polícia Rodoviária Federal – (31) 3064.5300

INTEGRAÇÃO

Pingue-pong
Time do coração: Cruzeiro 
Filme favorito: O Gladiador
O que gosta de fazer nas horas vagas? Estar com a família, 
caminhar, assistir filmes e tomar um chopp com os amigos.
Música preferida: Filha, Rick e Renner. 

demonstra respeito pelo cliente que visita a empresa e reconhece nela 
seu time, a equipe com quem se relaciona e em quem pode confiar. 

O uso do uniforme identifica os membros de um time e no caso da 
Martins Lanna “Um Time de Campeões”. 

fonte: chic.ig.com.br
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Palestra Comunidade - O Efeito das Queimadas
A Martins Lanna, por meio do Programa de Educação Amibental e Comunicação Social 
promoveu, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD e Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e 
Eventos Críticos, palestra para os moradores dos bairros vizinhos à mineradora. 

A palestra, realizada no dia 31 de agosto, teve como objetivo sensibilizar os participantes 
para os perigos das queimadas e suas implicações legais. 

O engenheiro Florestal, Antonio Eustáquio, conduziu o ciclo de palestras e destacou a 
importância de eventos como este. Para Antonio é de suma importância informar as 
pessoas sobre as efeitos ocasionados pelas queimadas, assim como alertar para as 
implicações legais resultantes da queima ilegal, “é importante orientar as pessoas para 
os riscos ocasionados pelas queimadas. Relatos comprovam que a maioria dos grandes 
incêndios são resultados de praticas ilegais e criminosas”. 

O Engenheiro Florestal, ressaltou ainda que mais empresas deveriam ter essa mesma 
iniciativa, já que é uma oportunidade de orientar principalmente as crianças e gerar 
mudança de comportamento para as gerações futuras.

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum no mundo e 
o de maior incidência nos homens. Cerca de três quartos dos 
casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. 
No Brasil, o câncer de próstata é a quarta causa de morte por 
câncer, mas, quando a doença é diagnosticada e tratada no 
início, tem os riscos de mortalidade bastante reduzidos.

Sintomas
Os sintomas mais comuns do tumor são a dificuldade de urinar, 
frequência urinária alterada ou diminuição da força do jato da urina. 
Quem tem histórico familiar da doença deve avisar o médico, que 
indicará os exames necessários.

Prevenção e tratamento
A próstata é uma glândula masculina localizada na parte baixa do 
abdômen. Tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à 
frente do reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, responsável 
pela eliminação da urina.

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais 
e com menos gordura ajuda a diminuir o risco do câncer. Especialistas 
recomendam pelo menos 30 minutos diários de atividade física, manter o 
peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. 

Além dessas medidas preventivas, os homens a partir dos 50 anos devem 
procurar um posto de saúde para realizar exames de rotina. 

O toque retal é o teste mais utilizado mas é recomendável fazer o exame 
PSA (antígeno prostático específico, na sigla em inglês), para identificar 
o aumento de uma proteína produzida pela próstata, que pode indicar a 
doença. Em alguns casos o diagnóstico só é possível com a realização de 
uma biópsia da próstata.

Caso a doença seja comprovada, o médico pode indicar radioterapia, cirurgia 
ou até tratamento hormonal. Nos casos mais avançados, em que o tumor 
original já se espalhou para outras partes do corpo, o tratamento escolhido é 
a terapia hormonal. Mas a escolha do tratamento adequado deve ser definida 
após médico e paciente discutirem seus riscos e benefícios.

Rede pública

A Política Nacional de Atenção Oncológica garante o atendimento integral 
a todos aqueles diagnosticados com câncer, mas para ser atendido nas 
unidades e centros especializados é necessário ter um diagnóstico já 
confirmado de câncer por laudo de biópsia ou punção.

Fontes:
Fundação do Câncer
Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Tratamento no SUS
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FIQUE ATENTO TELEFONES ÚTEIS
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

Regras básicas de circulação
O Código de Trânsito Brasileiro em seu Artigo 29 (CTB) Parágrafo XII § 2º diz o seguinte: 
“Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem 
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pelo de menor, os 
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Podemos dizer, então, que desde o pedestre (menos protegido) até os veículos pesados, todos 
temos normas, regras a seguir para colaborar com a diminuição dos acidentes de trânsito.

Confira as regras básicas de circulação:

Art. 26 (CTB) – Os usuários das vias terrestres devem:

I – abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o transito de veículos, de 
pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedade públicas ou privadas;

II – abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na 
via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer obstáculo. 

Art. 27 (CTB)  Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá 
verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, 
bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

Art. 28 (CTB) O condutor deverá a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A velocidade em cada via é indicada por placas, mas, caso não haja sinalização, as velocidades 
permitidas são:

Nas rodovias (rural pavimentada) 
Automóveis, Caminhonetes e motocicletas - 110 km/h
Ônibus e micro ônibus - 90 km/h
Demais veículos - 80 km/h

De quem é a preferência (local não sinalizado)

Na rotatória, o veículo que já estiver circulando por ela; 

Nos demais casos o que vier pela direita do condutor terá a preferência, pois se houver uma 
colisão ele estará menos protegido.

LEMBRE-SE: você pode e deve exercitar a cidadania em trânsito, seja educado, calmo, 
ponderado e use seu veículo com responsabilidade.

Fonte: Site guiatransito.com

Nas vias urbanas:
Trânsito rápido – 80 km/h
Arterial – 60 km/h
Coletora – 40 km/h
Local – 30 km/h

Preencha 
todos os 
pontos 
e descubra 
a figura.

INTERVALO


