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Oano passou rápido! Que bom! Apesar de todas as 
dificuldades, o saldo de 2016 é muito positivo, com o Brasil 
sendo passado a limpo. Muitos políticos corruptos sendo 
desmascarados, muita falcatrua sendo descoberta...

A crise econômica ainda persiste, com o rebaixamento de grau de 
investimento do país, inflação alta, juros estratosféricos. Mas a lição 
que fica é que, com otimismo e perseverança, podemos superar todas 
as dificuldades.

A expectativa é de um 2017 melhor, embora ainda teremos um mercado 
retraído, com poucos investimentos em indústria e infraestrutura. O país 
deve voltar a crescer - mesmo que apenas 1% -, inflação controlada 
próxima de 5% e uma progressiva e constante redução nos juros. Tudo 
isso, somado, dará um pouco de ânimo a toda a população. Acreditamos 
muito nas consequências positivas desse cenário para as atividades da 
MILPLAN em 2018.

Nossa empresa está conseguindo atravessar este momento difícil de 
forma equilibrada. Alguns fatores vêm nos ajudando muito neste desafio, 
como a união e comprometimento das equipes, a cultura econômica 
e financeira mais conservadora, a conjugação de estratégias de curto, 
médio e longo prazos e a crença na Ética e Transparência. Estes dois 
últimos constam dos nossos Princípios, e são praticados diariamente 
com muita satisfação por todos nós, desde os acionistas e dirigentes 
até os mais ‘novos de casa’. Temos muito orgulho disso! No Brasil e em 
todo o mundo, uma conduta ética e com transparência é diferencial 
para governos, empresas e pessoas.

Continuamos buscando maior equilíbrio e consolidação nos mercados 
onde temos experiência e não tínhamos tanta participação. Estamos 
centrando esforços nos mercados de Celulose, Energia, Óleo e Gás e 

Infraestrutura. Esperamos já em 2017, oportunidades de novas obras 
na Petrobras e em portos, terminais e dutos. Também continuaremos 
consolidando as atividades de obras civis dentro da empresa.

No próximo ano manteremos os investimentos em Saúde e Segurança 
do Trabalho e em Qualidade. O vínculo com a Fundação Dom Cabral 
está mantido, incluindo a elaboração conjunta do Planejamento 
Estratégico para o triênio 2017-18-19.

Retomaremos os investimentos na área de Recursos Humanos, 
começando por Avaliação de Desempenho por Competências, que 
visa o desenvolvimento e treinamento das pessoas. Alguns gestores 
estão sendo preparados, junto ao IETEC em Belo Horizonte, para 
a certificação PMP/PMI. E prosseguiremos em 2017 com outros 
gestores sendo certificados. Esta certificação vem sendo demandada 
por clientes nos mercados de Celulose, Energia e Óleo e Gás.

Novamente, e com enorme satisfação, fechamos este Editorial 
destacando os resultados em Saúde e Segurança do Trabalho. Estamos 
com taxas bem abaixo das tolerâncias admitidas dentro da empresa 
para acidentes SPT, CPT e gravidade.

Mas, muito mais importante do que acompanhar esses números, 
é ter a certeza de que ao final de mais um dia de trabalho, nossos 
colaboradores poderão voltar para casa, com saúde e em segurança. 
Este é o prêmio máximo que todos nós na MILPLAN temos, e devemos 
perseguir sempre. 

Desejamos boas festas de final de ano e um próspero Ano Novo! 
Boa leitura e até a próxima edição do INFORMIL. 

OBRA M.378

Leonardo Guimarães Mendes e Alencar de Souza Filho
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MILPLAN É PIONEIRA NO
CARREGAMENTO SIMULTÂNEO DE NAVIOS

Sendo mais uma vez pioneira, a MILPLAN conclui, nas próximas 
semanas, os testes com navios no Berço norte do Pier IV da Vale 
em São Luis, no Maranhão.

Pela primeira vez o Píer IV recebeu dois navios simultaneamente, um no 
Berço Sul – já em operação – e outro no Berço Norte, em fase de testes.

Em agosto e setembro, na porção norte do píer foram realizados os 
primeiros testes de atracação e amarração de navios para viabilizar os 
testes de performance com carga dos transportadores da 6ª Linha de 
embarque e carregadores de navios 3 e 4.

Já em outubro, foi dado início aos testes de carregamento, operação 
realizada em conjunto com a equipe de operação da Vale.

A nova fase do processo são os testes integrados para avaliar a 
performance dos equipamentos e a respectiva linha de embarque. 
“Todos estão operando de acordo com o projetado. É importante 
destacar o desempenho da MILPLAN, tanto pela garantia dos prazos 
e cumprimentos das metas estipuladas com o cliente, como pela 
qualidade da montagem eletromecânica executada e, principalmente, 
pela segurança na execução de toda a obra, que ocorreu sem 
acidentes com afastamento”, enfatiza Rafael Schubert, Coordenador 
de Contratos.

Tais resultados se refletem nos dois carregamentos, com performances 
superiores aos inicialmente planejados, como mostra tabela abaixo:

PRÓXIMOS PASSOS

Entre novembro de 2016 e janeiro de 2017, os testes com programação 
de carregamento dos navios continuam.

O objetivo é garantir que todas as máquinas sejam entregues em 
capacidade nominal de funcionamento, atingindo a taxa de produção 
de 16.000 toneladas/hora, conforme projeto construtivo.

Entre os dias 3 e 10 de outubro, a MILPLAN recebeu a visita do auditor 
do Bureau Veritas Certification, um dos maiores órgãos mundiais de 
certificação de Sistema de Gestão Empresarial.

O objetivo dessa auditoria era confirmar que o Sistema Integrado de 
Gestão está em conformidade com os requisitos normativos e é capaz 
de atingir as políticas e objetivos da organização. Verificaram também, 
que a organização faz um planejamento adequado do seu sistema de 
gestão,  implementando de forma eficaz as providências planejadas.

O resultado não poderia ter sido outro: a MILPLAN conseguiu a 

manutenção das suas certificações conforme as normas ISO 9.001, 
ISO 14.001 e OHSAS 18.001.

“Trata-se de um processo muito importante para todos nós, pois esse 
tipo de auditoria avalia as conformidades, o grau de amadurecimento 
do sistema de gestão da empresa, além de verificar a eficácia dos 
processos de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança”, 
explica Rafael Abreu, Coordenador da Qualidade da MILPLAN.

A auditoria ocorreu na Sede da empresa e também na Obra M.389, em 
Congonhas/MG.

AUDITORIA EXTERNA
BVC REALIZA AUDITORIA EXTERNA NO SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTÃO DA MILPLAN
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NOVIDADES

AMILPLAN lançou nesse 2º semestre o Portal do Colabo-
rador, um espaço para que todos que possuem e-mail 
MILPLAN, possam obter as informações necessárias para 
o melhor desempenho do seu trabalho. Pelo site, será 
possível obter e acessar as seguintes informações:

• Documentos padrões do SIG.

• Acesso ao Portal RH.

• Módulo de Tratativa de Não-Conformidade.

• Visualização de vagas para Pessoa com Deficiência (PCD).

• Listagem dos aniversariantes do mês.

• Informações sobre as obras em andamento e seus 
respectivos status.

Além disso, o Portal do Colaborador dará acesso a links úteis ao 
trabalhador, como Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal, 
Clima Tempo, Economia e Tecnologia, entre outros. 

Essa possibilidade de todos terem a informação sobre o atual status 
das obras é algo que irá trazer ainda mais transparência à atuação 
da MILPLAN, na medida em que são publicados também o nome dos 
coordenadores, superintendentes, quem é o cliente, qual é o escopo 
do empreendimento. Enfim, tudo sobre aquele projeto em si. Isso 
permitirá, em última instância, um maior estreitamento entre todas as 
obras e a Sede da empresa.

PORTAL DO COLABORADOR
MAIS FACILIDADE NO SEU DIA A DIA

Como acessar:
É bem simples. Digite no seu navegador o endereço 
portal.milplan.com.br ou acesse o espaço pelo 
aplicativo de celular ‘FLUIG’. Será solicitado que digite 
seu login e sua senha. Pronto. Você já estará dentro!

Trata-se de um espaço vivo. Por isso, todos podem, 
e devem, sugerir aperfeiçoamentos. Sente falta de 
alguma informação e acha que ela poderia estar 
no Portal? Entre em contato com o Setor de RH da 
Sede. Faremos a análise de sua sugestão. Afinal, o 
próprio nome diz: Portal do Colaborador.

*Se você ainda não possui seu login e senha, solicite 
ao TI da Sede.
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ESPECIAL DIA V

FUTURO E 
PASSADO SE 
UNEM EM 
AÇÕES DO 
DIA V

Mães, avós, filhas. O Asilo Lar Dona Paula é a casa de 55 ido-
sas. Algumas com famílias que não tem como levá-las con-
sigo, outras que veem pouco seus familiares, que podem 
morar longe. E algumas, é fato, que não recebem qualquer 

carinho de seus entes há anos. Essa é a realidade desse grupo, diferente 
em suas memórias, mas com um ingrediente em comum: aquele olhar de 
quem já viu e viveu muito, tendo histórias lindas para contar.

Esta foi uma das instituições escolhidas esse ano para receber apoio 
da MILPLAN.

O Asilo foi visitado pela equipe do Comitê de Voluntariado, para co-
nhecer as necessidades da instituição. Após esse contato, foi realizada 
uma grande campanha, dividida em três etapas, para arrecadação dos 
itens que as idosas mais precisavam: materiais de higiene pessoal, 
higiene doméstica e higiene pesada. Foram angariados mais de 200 
produtos, além de 55 kits de beleza para as idosas.

A entrega ocorreu no dia 29 de agosto, e como imaginado, foi recheado 
de muita emoção. “Foi um dia muito feliz, cheio de carinho e compai-

xão. As idosas fizeram questão de mostrar as atividades de artesanato 
que realizam”, conta Luciana Costa, Assistente de Recursos Humanos.

Veja, nas fotos abaixo e ao lado, alguns dos momentos que ficarão 
marcados na mente de todos os que participaram, seja entregando 
ou recebendo carinho.

Quem tiver ouvidos...

Além da doação dos itens, os colaboradores também se engajaram 
em uma rifa de um violão, doado pelo Hélio Ribeiro, Encarregado de 
Serviços Gerais. “Quando pensei em doar o violão, me veio à cabeça o 
quanto podemos ajudar o próximo, todos os dias, com pequenas ações. 
Uma pena que, na maior parte do tempo, deixamos para fazer depois. 
Esse ‘depois’ acaba tornando tudo menor, menos importante. Quando, 
no meu entender, deveria ser o contrário. Ajudar ao próximo deveria ser 
o primeiro objetivo. O resto é que deveria vir depois”, diz.

O valor arrecadado na rifa serviu para comprar outros materiais de 
limpeza, além de itens para a festa do dia 29, no asilo.

Idosas e crianças foram as escolhidas este ano pelo Comitê 
de Voluntariado para receber doações da MILPLAN
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Uma gota no oceano. Mas sem essa gota o oceano não existiria. Com 
essa máxima em mente, o Comitê de Voluntariado da MILPLAN se 
engajou no Mc Dia Feliz.

Uma campanha que a CAPE (Casa de Acolhida Padre Eustáquio para 

crianças com câncer) fez junto com o Mc Donald’s, no qual todos os 
Big Mac’s vendidos no dia 27 de agosto foram destinados à constru-
ção do ambulatório infantil de tratamento oncológico da Santa Casa 
de Belo Horizonte.

Só na Sede da empresa foram vendidos 300 tickets. Além disso, os 
próprios tickets adquiridos pelos colaboradores foram doados às crian-
ças carentes da Associação Irmão Sol.

Veja nas fotos abaixo a alegria dos pequenos, quando receberam o 
carinho dos colaboradores da MILPLAN.

Mais de 16 milhões de pes-
soas, em todo o Brasil, se-
gundo o Portal do Volun-
tariado, se engajam em 
algum tipo de ação vo-

luntária. Estudos demons-
tram que ajudar ao próximo 

faz bem à saúde de quem doa 
um pouco de seu tempo, além de 

tornar a vida mais leve.

Procure a Júlia Almeida, Analista Administrativa, na 
Sede (ramal 3628 ou julia.almeida@milplan.com.br). 
Ela lhe dará todas as orientações de como proceder. 
É simples e extremamente prazeroso!

Crianças carentes também 
recebem apoio 
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OBRA M.389 UNE SEGURANÇA E
INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE

Um dos principais empreendimentos nos quais a MILPLAN 
está envolvida neste final de 2016 é a Obra M.389, 
Obras civis e montagem eletromecânica do Sistema de 
Espessamento e do Rejeitoduto da Fase 1 do Projeto Viga 4 

da Mina de Viga tendo como cliente a Ferrous Resources do Brasil S/A.

Este sistema de espessamento e bombeamento de rejeitos envolve a 
montagem de aproximadamente 9 Km de tubulação de ferro fundido 
revestido, interligando a unidade operacional de Congonhas/MG à 
Barragem de Rejeitos localizada no Município de Jeceaba/MG.

As atividades foram iniciadas em maio de 2016, tendo previsão de 
término das obras civis para novembro do mesmo ano e conclusão 
da montagem eletromecânica no primeiro trimestre de 2017. Existe 
previsão de ser atingido um pico de mão de obra de 330 colaboradores 
entre diretos e Indiretos.

OBRAS

CONGONHAS
CIDADE COM MUITA
HISTÓRIA PRA CONTAR
A cidade de Congonhas do Campo – conhecida mundialmente apenas 
por Congonhas – embora esteja localizada a apenas 75 km da capital 
de Minas Gerais, está mais ligada à antiga capital do estado – Ouro 
Preto, à época Vila Rica. Isso se deve à história do Estado, ligada desde 
sua origem à mineração.

Congonhas está localizada no Quadrilátero Ferrífero, região muita rica 
em minérios (ferro, ouro e manganês são os principais). Curiosamente, 
a cidade não extrai minério. Ao contrário, ela preserva diversas peças 
produzidas em minério, mais especificamente em pedra-sabão. 
Trata-se dos Profetas esculpidos por Aleijadinho e que compõem o 
Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, fundado em 1757. O complexo 
é Patrimônio Cultural Mundial desde 1985.

No final de 2015, foi inaugurado na cidade o Museu de Congonhas, 
espaço que busca homenagear a importância histórica e artística do 
Santuário. O museu funciona ao lado do Santuário e é uma extensão 

da parte histórica da cidade, para que os turistas conheçam o passado 
e compreendam a importância da região.

O Museu possui espaços como sala de exposições, biblioteca, auditório, 
ateliê, espaço educativo, cafeteria e anfiteatro ao ar livre.

A mostra permanente do Museu de Congonhas retrata manifestações 
de fé do povo mineiro por meio de práticas como as romarias e a 
exposição de ex-votos (objetos que representam concretização de um 
pedido ou milagre e são oferecidos como agradecimento).

Fonte: Wikipedia e Agência Brasil

O principal objetivo do projeto, explica Charles Oliveira, Engenheiro 
Responsável pela obra, é o aumento da qualidade do minério de ferro 
produzido, bem como a melhoria da logística operacional de disposição 
dos rejeitos, atendendo desta forma as melhores práticas ambientais 
e de segurança industrial.

Como diferencial construtivo neste tipo de obra, a MILPLAN optou por 
empregar de forma intensiva o uso de pré-moldados, reduzindo de 
forma significativa as etapas construtivas no site e os riscos inerentes 
à execução de concreto in loco. “Medidas como estas se mostraram 
adequadas no ponto de vista da segurança do trabalho, no ponto de 
vista ambiental gerando menor disposição de resíduos, resultando no 
aumento da produtividade da obra”, analisa o Engenheiro.
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VOCÊ SABIA...
OUTROS PAÍSES TAMBÉM JÁ REALIZARAM PROCESSOS 
DE IMPEACHMENT DE SEUS PRESIDENTES

NOTÍCIA

Apalavra impeachment vem do inglês, e significa 
impedimento. É aplicado a um chefe de Estado para afastá-
lo de seu cargo, temporaria ou definitivamente.

A primeira vez em que se praticou um impeachment foi na 
Inglaterra medieval, mais precisamente em 1376, quando a Câmara 
dos Comuns (Parlamento Inglês) afastou o Lord Latimer.

Os Estados Unidos foram das primeiras nações a incluir o impeachment 
em suas leis. Por lá, três vezes foi colocado em prática: em 1868 com 
Andrew Johnson (1); em 1974, com Richard Nixon (2); e em 1998, com 
Bill Clinton (3). Nos três casos os presidentes conseguiram escapar da 
cassação: Nixon renunciou e os outros foram absolvidos pelo Congresso.

Na América Latina temos quatro casos, além da presidente Dilma 
Rousseff (8), em 2016. O primeiro foi do brasileiro Fernando Collor de 
Melo (4), em 1992. Um ano depois, foi a vez do venezuelano Carlos 
Andrés Perez (5). Em 1997, do equatoriano Abdalá Bucaram (6). Já 
Fernando Lugo (7) foi impedido em 2012 pelo Congresso paraguaio.

O procedimento, comum na maioria dos países onde a democracia 
representativa e o sistema presidencialista estão em vigência, é 
adotado em vários países do globo, cada um com sua legislação.

No Irã, por exemplo, é preciso que o Parlamento e o Líder Supremo, 
hoje o Aiatolá Ali Khamenei, aprovem a saída do presidente.

Vale lembrar que além de Dilma e Fernando Collor, outros presidentes 
brasileiros também sofreram com pedidos 
de impeachment. Poucos anos após a 
Proclamação da República, em 1893, Floriano 
Peixoto escapou de perder o cargo. Campos 
Salles (1898) e Hermes da Fonseca (1910) 
também foram alvo de investigações. Todos 
conseguiram permanecer nos cargos até o 
final de seus mandatos.
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RELAÇÃO DE OBRAS

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer 
de pele (ou melanoma) é o tipo mais frequente no Brasil 
e corresponde a 30% de todos os tumores malignos 
registrados no país. São cerca de 175 mil novos casos, 

todos os anos, com o número de mortes chegando a quase 2 mil/ano.

Pensando nos colaboradores que ficam em campo e também naqueles 
que devem visitar nossas praias nas férias de final de ano, o INFORMIL 
levantou junto à Sociedade Brasileira de Dermatologia algumas 
recomendações que todos devemos seguir, independente da cor da 
pele, da área do país visitada e do tempo de exposição.

VOCÊ SABIA QUE O MAIS 
FREQUENTE TIPO DE
CÂNCER REGISTRADO NO
PAÍS É O DE PELE?

Evite a exposição excessiva ao sol e proteja a pele dos efeitos da 
radiação UV utilizando protetor solar, roupa adequada, chapéu e óculos 
escuros. A Sociedade Brasileira de Dermatologia sugere as seguintes 
medidas de proteção:

Como se prevenirSAÚDE EM FOCO

O CUIDADO
PRECISA SER 
REDOBRADO NAS
FÉRIAS DE FINAL DE ANO.
SAIBA COMO EVITÁ-LO.

Nº OBRA CLIENTE LOCAL OBJETO

M.376 VALE São Luís
 (MA)

Montagem eletromecânica do Sistema de Manuseio do Berço
Norte do Píer IV - Carregadores  de Navios 03 e 04 e 6ª Linha 

de Embarque, e dos Transportadores de Correia e Casas de 
Transferência do Lote C1 de Ponta da Madeira (offshore)

M.378 OUTOTEC Montagem eletromecânica do Sistema de Filtragem de Lama

 

Vermelha da Refinaria de Alumina da Hydro Alunorte
Barcarena

 (PA)

INÍCIO PREV. DE TÉRMINO

M.385 VALE Montagem eletromecânica do Sistema de Deposição de Rejeitos e
Captação de Água da Barragem Forquilha III da Mina de Fábrica

Ouro Preto
 (MG)

10/12/2014 31/01/2017

02/02/2015 30/11/2016

21/03/2016 30/01/2017

M.388 SAMARCO Mariana
 (MG)

M.389 FERROUS RESOURCES Congonhas
 (MG)

M.390 GERDAU Ouro Branco
 (MG)

02/05/2016 28/02/2017

21/04/2016 31/12/2016

03/05/2016 31/01/2017
Montagem eletromecânica e refratária do Encapsulamento dos

 

Regeneradores do Alto Forno 2 da Usina Presidente 
Arthur Bernardes

M.391 ANGLO AMERICAN São João
da Barra (RJ) 

01/06/2016 30/06/2017
Obras civis e montagem mecânica para reforço do Espessador

de Concentrado e para conclusão das obras Onshore e
Offshore do Terminal T1 no Porto do Açu

M.392 ANGLO AMERICAN
Conceição do
Mato Dentro

(MG)
01/06/2016 31/03/2017

Obras civis e montagem eletromecânica do Novo Sistema de
Captação de Água Recuperada e do Sistema de Combate a
Incêndio das Áreas de Descartáveis e Explosivos da Planta

de Beneficiamento do Sistema Minas-Rio

M.393 VALE
Brumadinho

(MG) 05/09/2016 31/05/2017
Obras civis e montagem eletromecânica da Linha “C” Flex

da Usina de Córrego do Feijão

Obras civis e montagem eletromecânica do Sistema de
Espessamento e do Rejeitoduto da Fase 1 do Projeto Viga 4

da Mina de Viga

Construção da Nova Barragem de Água de Santarém


