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Felizmente, o ano de 2017 começou bem melhor para a MILPLAN 
do que em 2016. Dizemos isso pensando no desenvolvimento da 
empresa, e também no nível de empregos que poderemos gerar 
com as novas obras conquistadas. São empreendimentos de 

menor porte, mas que manterão um nível regular de atividades. Temos 
forte expectativa de que conseguiremos atingir o objetivo de Vendas até 
dezembro.

Estamos empenhados e focados nos mercados de Energia, Infraestrutura, 
Óleo e Gás. São mercados onde a MILPLAN tem experiência, mas não 
detém posição de destaque. Nosso objetivo é buscar equilíbrio com 
os mercados de Mineração, Siderurgia, Metalurgia e Química. Há uma 
boa perspectiva de conquistar novas obras na Petrobras e em portos, 
terminais e dutos, ainda em 2017. Também continuaremos consolidando 
as atividades de obras civis dentro da empresa.

Gostaríamos de destacar o maior orgulho da MILPLAN: nossa meta de 
ZERO acidente CPT foi novamente alcançada no ano passado. Em três 
dos últimos seis anos, obtivemos essa importante vitória. Em 2016 foram 
4.547.000 Hh trabalhados sem acidente com perda de tempo, 7.492.000 
em 2012 e 4.510.000 em 2011. O mérito destas conquistas é de você, de 
cada um de nós, que exercemos nossas atividades seguindo as normas, 
procedimentos e treinamentos de Saúde e Segurança do Trabalho. 
Cuidado e cooperação com o colega de trabalho, atenção e observação 
aos riscos, são fundamentais para seguirmos esse caminho.

Ainda falando em Saúde e Segurança do Trabalho, confirmando os 
excelentes resultados, fomos reconhecidos nos dois maiores projetos em 
Mineração implantados no Brasil recentemente. Recebemos o prêmio de 
Destaque em Saúde, Segurança e Meio Ambiente em 2016 no Projeto 
S11D Logística da VALE. Foram 5.453.000 Hh trabalhados sem acidentes 
com perda de tempo no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, obras 

offshore e onshore, entre os anos de 2014 e 2017. No Projeto Minas-Rio 
da ANGLO AMERICAN, recebemos o prêmio de Destaque em Segurança, 
categoria “Empresas Grandes”, com 7.902.000 Hh trabalhados sem 
acidentes com perda de tempo, nas três áreas do Projeto (Beneficiamento, 
Mineroduto e Porto do Açu), entre os anos de 2012 e 2016.

Por fim, queríamos falar de um tema extremamente relevante e atual 
- a corrupção -, que com certeza vem prejudicando muito a todos nós, 
trabalhadores brasileiros. Se desejamos um futuro melhor, devemos 
agir diariamente com ética, combatendo sem descanso a corrupção!  
Ações e exemplos anticorrupção devem ser praticados na empresa, no 
dia a dia, com os amigos e em casa. Em janeiro de 2016 lançamos a 
2ª edição do Código de Conduta, aderindo à legislação anticorrupção 
instituída em 2013. O Código de Conduta orienta como desenvolver as 
atividades de forma legal, sustentável e ética frente aos diversos públicos 
de relacionamento, sejam acionistas, clientes, fornecedores, prestadores 
de serviços, parceiros, comunidades, sindicatos ou governos.

Convidamos a uma releitura do Código de Conduta, que está disponível 
no Portal do Colaborador e no nosso site na seção “Gestão de 
Pessoas”. Destacamos ainda o Canal de Denúncia, espaço para receber 
sugestões e denúncias de práticas em desacordo às leis, que pode ser 
acessado através do nosso site também, na seção “Contato”. Além dos 
colaboradores, nossos clientes, fornecedores, comunidade e parceiros 
devem utilizar este canal. Por meio do Comitê de Integridade Empresarial 
da MILPLAN, é feito o tratamento adequado e confidencial à eventual 
transgressão ao Código de Conduta e à legislação.

Boa leitura e até a próxima edição do INFORMIL. Muito obrigado! 

Leonardo Guimarães Mendes e Alencar de Souza Filho
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FACILIDADE
DE ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES 
PORTAL DO COLABORADOR,
CADA VEZ MAIS IMPORTANTE 
PARA O SEU DIA A DIA

AUDITAR: MAIS QUE 
UMA EXIGÊNCIA, UMA 
NECESSIDADE PARA A 
EMPRESA SE DESTACAR 
NO MERCADO

No mundo de hoje, quando o tempo é cada vez mais 
escasso, a facilidade para se obter uma determinada 
informação é fundamental. Pensando nisso, as 

empresas cada dia mais investem em suas intranets. 
Tais portais permitem uma busca mais refinada sobre as 
demandas corporativas.

Com esse objetivo, a MILPLAN tem dado mais destaque 
ao Portal do Colaborador. No espaço, é possível sanar todo 
tipo de demanda, de todos os setores. Desde um simples 
telefone de determinado funcionário, até detalhes de uma 
obra específica.

No site, que só pode ser acessado por aqueles que têm e-mail 
MILPLAN, todos também podem clicar e tomar conhecimento 
de dicas de saúde e segurança, além de links importantes, 
como a disponibilidade de vagas, status das obras e contatos.

Então, diante de toda essa facilidade... já acessou o Portal 
hoje?

De acordo com o dicionário Michaelis, auditar é realizar um 
“exame analítico, minucioso, relativo às operações de uma 
empresa ou instituição”. O objetivo dessa análise é verificar 

se o sistema de gestão está em conformidade com os requisitos 
normativos (ISO 9.001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001) e se é capaz de 
atingir as políticas e objetivos da organização.

A MILPLAN entende que a auditoria é uma excelente ferramenta 
para auxiliar na gestão da empresa. “Trata-se de um procedimento 
que demanda tempo e cuidado para a sua correta realização. 
Consequentemente, são muitos ganhos que a empresa, colaboradores, 
clientes e fornecedores conquistam com esse trabalho.”, analisa Rafael 
Abreu, Coordenador da Qualidade.

Nos dias 27 e 28 de abril, foi realizada a 17ª Auditoria Interna na sede 
da empresa, em Belo Horizonte e nela foram identificados os seguintes 
pontos positivos:

De acordo com Rafael, o Sistema Integrado de Gestão (SIG) na 
MILPLAN está plenamente implementado. Além disso, os colaboradores 
auditados estão comprometidos para o sucesso do SIG.

Como o objetivo de uma auditoria é também diagnosticar possíveis 
problemas, durante o processo foram identificadas algumas não 
conformidades. Há, portanto, a necessidade de saná-las, garantindo a 
melhoria contínua do sistema.

Entre os dias 18 e 25 de setembro, 
a MILPLAN Engenharia receberá 
os auditores do BVC (Bureau 
Veritas Certification), para analisar 
os processos de gestão da 
Qualidade, Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança da Obra M.394 
(Nazareno -MG) e da Sede.
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SEGURANÇA - M.391

MILPLAN É RECONHECIDA PELO 
PIONEIRISMO NA CRIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

A multinacional Anglo American realizou, em dezembro de 
2016, a 3ª edição do Fórum Técnico da Gerência de Fil-
tragem. Durante o evento, realizado na cidade de São João 
da Barra/RJ - Porto do Açu, a MILPLAN foi reconhecida 

pelo seu pioneirismo na criação de um dispositivo criado pela área de 
produção da empresa, com o objetivo de garantir segurança e produ-
tividade na montagem dos perfis metálicos do reforço estrutural do 
Espessador de Concentrado.

Tal estrutura possibilitou a montagem de 60 perfis metálicos que pe-
sam aproximadamente uma tonelada, sob a laje do Espessador de 
Concentrado. O equipamento fica posicionado a aproximadamente 8 
metros de altura, impossibilitando a utilização de equipamentos con-
vencionais de içamento de cargas tipo guindastes.

De acordo com Marcos Medeiros, para a execução dos serviços foi 
estudada, planejada e confeccionada uma estrutura com trilhos e carro 
“para translado dos perfis metálicos, possibilitando uma movimenta-
ção suave e segura de tais equipamentos até a aproximação do local 
de montagem, com simples movimento de arraste”, explica o Coorde-
nador de Obras, responsável pela M.391.

Foi a primeira vez que a MILPLAN participou do Fórum. Segundo Mar-
cos, esse reconhecimento é uma oportunidade da empresa apresentar 
ao mercado uma ideia simples, de custo baixo, com foco principal em 
segurança dos colaboradores envolvidos na execução das atividades. 
“Mostra ao nosso cliente e ao mercado o comprometimento total da 
MILPLAN com a segurança das pessoas envolvidas nas atividades com 
potencial de risco de acidentes. Ressaltamos que atitudes simples e 
bem executadas podem gerar excelentes resultados. Além disso, com 
este equipamento alcançamos nosso maior objetivo que é executar-
mos nossos contratos com ZERO ACIDENTE E ZERO LESÃO”, ressalta.

Prêmio veio 
durante Fórum 

Técnico da 
Anglo American, 
realizado no Porto 

do Açu em São 
João da Barra/RJ
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ESPECIAL - COMITÊ DE VOLUNTARIADO

Com estes objetivos em mente, o 
Comitê de Voluntariado da Sede 
deu início às suas atividades em 2017

ENGAJAR OS COLABORADORES E ATUAR
EM CONJUNTO EM BUSCA DO BEM COMUM

A Reta Engenharia possui a certificação de Responsabilidade So-
cial AS 8000. “Isso, além de dar credibilidade à ação, serve de ins-
piração e modelo para a MILPLAN. Nos unirmos a uma empresa 
que já tem esse conhecimento na área é muito importante para 
nosso aprendizado e desenvolvimento do Comitê de Voluntariado. 
Já estamos até conversando com a Reta para realizarmos o Dia V 
juntos”, afirma Júlia Almeida, Analista Administrativa..

Para a Reta Engenharia, a parceria da MILPLAN permite ampliar 
o alcance das ações da Maratona da Leitura. “A Responsabilida-
de Social é um conceito que está atrelado aos princípios da em-
presa. A Reta Engenharia acredita na importância do seu papel 
de contribuir para a melhoria das condições de vida da sociedade 
humana através do seu trabalho. E, nesse sentido, pensamos que 
o engajamento de uma grande empresa, também muito atuante 

no âmbito da Responsabilidade Social, como a MILPLAN, 
pode fortalecer iniciativas como a Maratona da Leitura, 
trazendo cada vez mais benefícios às escolas assisti-
das. Desta forma, para nós é uma honra ter a MILPLAN 
conosco!”, comentou Anna Paula, Analista de Comuni-
cação da Reta.

O Comitê de Voluntariado comprou 31 livros novos 
com o dinheiro dos colaboradores arrecadados ao 
longo do ano passado. “Para uma primeira ação, acha-
mos o número muito expressivo. Tanto que iremos repetir a par-
ceira em projetos futuros.”, afirma Júlia.

A entrega ocorreu no dia 6 de abril, para alunos do 3º e 4º ano da 
Escola Estadual Dulce Pinto Rodrigues, localizada no bairro Serra.

C om o convite acima, o Comitê de Voluntariado da sede da 
MILPLAN deu início aos trabalhos em 2017. O planejamento 
do ano engloba dois conjuntos de ações: um trabalho de doa-
ção de tempo do voluntário e dois engajamentos coletivos para 

a arrecadação de bens em prol de famílias e/ou comunidades carentes.

A primeira dessas arrecadações ocorreu entre os dias 01 e 10 de feverei-
ro, quando foram doados alimentos, material escolar, roupas de adulto e 
infantis, além de material de limpeza para uma família que estava pas-
sando por grandes necessidades. “A gratidão no olhar de cada membro 
da família, quando fomos entregar, é algo que nos deixa mais ricos de 
amor pelo próximo. É algo maravilhoso”, relata Marina Bretas, Técnica 
em RH, uma das integrantes do Comitê de Voluntariado, ao lado de Lu-
ciana Costa, Júlia Almeida, Luiz Atílio e Maeder Avanci.

A segunda ação de voluntariado ainda será discutida pelo grupo. 
Sugestões podem ser feitas pelo e-mail julia.almeida@milplan.com.br.

DOAÇÃO DE TEMPO

Outra ação realizada pela MILPLAN no primeiro semestre foi a partici-
pação no projeto ‘Maratona de Leitura’, uma iniciativa da Reta Enge-
nharia, que realiza ações de incentivo à leitura em escolas públicas de 
Belo Horizonte e região metropolitana. 
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ENGAJAR OS COLABORADORES E ATUAR
EM CONJUNTO EM BUSCA DO BEM COMUM
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TODA CRISE GERA

OPORTUNIDADE

Muitos especialistas em gestão empresarial são enfáticos 
ao afirmar que durante cenários de crise é que surgem as 
oportunidades. Basta, segundo eles, saber ‘ler o cenário’.

Uma interessante forma de aproveitar este ambiente é 
dar mais eficiência aos processos produtivos da empresa. Assim, nos 
últimos anos a MILPLAN investiu em maquinário de ponta, além de 
implantar novos processos e treinamentos de sua mão de obra, sempre 
junto de seus parceiros e fornecedores, para dar maior produtividade 
às suas operações.

“O objetivo é aumentar a produção com menores custos, melhorando 
nossa competitividade. Nesta época de crise, as empresas buscam 
tais evoluções com dois objetivos principais: manter seus atuais 
mercados e buscar penetração em novos nichos”, analisa Valquíria 
Rocha, Coordenadora de Engenharia. “Nossos clientes têm investido 
em melhorias dos processos produtivos dos seus parques fabris, sem 
os gastos excessivos com novos maquinários e/ou mesmo substituição 
dos existentes, adotando o ‘Retrofit’ destes”, finaliza.

Alguns dos parceiros com os quais a MILPLAN tem realizado eventos 
em conjunto são a Aventa, Esab; Lincoln; ITW Miller; Gullco e Alumaq.

TREINAMENTO

Com esse pensamento, a MILPLAN tem realizado 
diversos treinamentos e eventos com seus parceiros
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JÁ SACOU SEU 
FGTS INATIVO? 
O QUE FAZER 
COM ESSE 
DINHEIRO?

ACONTECE

No início desse ano, o governo federal autorizou a Caixa 
Econômica Federal a devolver ao trabalhador o valor do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de contas 
inativas, ou seja, de trabalhos anteriores do profissional 

que não foram resgatados ao longo do tempo. A estimativa das 
autoridades é de que seja injetado na economia um montante superior 
a R$ 43 bilhões.

Se você ainda não resgatou – basta ir a uma agência da Caixa com 
seu número do PIS para saber se, e quanto, tem disponível - seu FGTS 
inativo, o Informil traz algumas sugestões.

A primeira é não deixar o dinheiro no Fundo. Ele possui rendimento de 
apenas 3% ao ano mais TR (taxa referencial), ou seja, o FGTS paga 
menos da metade da poupança e bem menos que qualquer aplicação 
financeira no mercado.

Se possui alguma dívida, aproveite o momento e quite ou amortize 
seu débito. Além de não pagar juros, você terá mais tranquilidade, 
qualidade de vida, o que dinheiro nenhum no mundo pode pagar.

Agora, se não possui nenhum financiamento ou boleto em atraso, que 
tal pensar em investir esse dinheiro? Se o objetivo é criar uma reserva 
de longo prazo, é recomendável aplicar o dinheiro em títulos de renda 
fixa, que garantem ganhos acima da poupança atual, como os CDBs. 
Atenção às taxas de administração, que podem diminuir sensivelmente 
seus ganhos.

Outra opção no longo prazo são os papéis NTN-B do Tesouro Direto, 
que pagam a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) mais uma taxa fixa de juros, se o papel for resgatado no dia 
do vencimento. A vantagem de investir no Tesouro é que não há taxa 
de administração, e algumas corretoras não cobram taxa de custódia. 
É preciso levar em conta, ainda, o Imposto de Renda sobre os ganhos, 
que é regressivo conforme o prazo da aplicação.

Ainda em dúvida sobre o que fazer com seu FGTS inativo? Procure 
seu bancário e se informe. O importante é usar esse dinheiro com 
sabedoria para fazê-lo render, se transformando em coisas boas para 
você e sua família.

Fonte: Jornal Brasil Econômico
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RELAÇÃO DE OBRAS

COMO SABER SE A CARNE É DE

QUALIDADE
SAÚDE EM FOCO

Nº OBRA CLIENTE LOCAL OBJETO

M.389 FERROUS
RESOURCES

Congonhas
 (MG)  

INÍCIO PREV. DE TÉRMINO

M.392 ANGLO AMERICAN
Conceição do
Mato Dentro

 (MG)

02/05/2016 15/04/2017

01/06/2016 07/04/2017

M.393 VALE Brumadinho
 (MG)

M.394 OUTOTEC
Nazareno

 (MG)

M.395

01/02/2017 21/04/2018

01/09/2016 27/05/2017

 

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.397 VALE
Mariana

(MG) 06/04/2017 06/04/2018

M.398 VALE
Itabira
(MG) 17/04/2017 27/04/2018

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

da Mina de Viga.

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.

Obras civis e montagem eletromecânica da Linha “C” Flex da 
Usina de Córrego do Feijão.

Obras civis e montagem eletromecânica da Planta de 
Beneficiamento de Lítio da AMG Mineração.

M.396

VALE Ouro Preto
 (MG)

06/02/2017 17/11/2017

Obras civis e montagem eletromecânica do Sistema de 
Adução de Rejeitos da Barragem Forquilha IV e dos Sistemas 

de Espigotamento e Captação de Água da Barragem 
Forquilha V da Mina de Fábrica.

VALE São Luís
 (MA)

23/02/2017 26/10/2018
Montagem e manutenção elétrica e de instrumentação para 

revitalização da Usina de Pelotização Norte do Terminal 
Marítimo de Ponta da Madeira.

Obras civis e montagem eletromecânica para reconstrução dos 
trechos aéreos sobre Ponte Pênsil do Transportador de Correia 

411 da Mina de Fábrica Nova.

Obras civis e montagem eletromecânica do Sistema de 
Prevenção e Combate a Incêndio da Mina de Conceição.

Ao ligar a TV no dia 17 de março, o brasileiro se deparou 
com uma nova ação da Polícia Federal. Chamada de ‘Carne 
Fraca’, a operação levou à suspensão imediata da licença 
de exportação de 21 dos principais frigoríficos do país. 

Além do temor sobre a qualidade da carne consumida no Brasil, a ação 
acarretou em milionários prejuízos na balança comercial brasileira.

Mas como saber se a carne que compramos no supermercado todos 
os dias é de qualidade?

Em primeiro lugar, assegure-se de que o estabelecimento comercial 
onde você compra a carne tenha condições adequadas de conservação. 
Os alimentos congelados e refrigerados devem ficar armazenados 
em refrigeradores, freezers ou balcões frigoríficos em temperatura 
adequada.

E os cuidados não param por aí. Em casa, nunca mantenha a carne 
em temperatura ambiente. Em até 4 °C na geladeira, ela dura cerca de 
três dias. Quando congelada, sob temperaturas de -14 °C a -17 ºC, tem 
um prazo de validade de cerca de 30 dias. Além disso, é importante 
garantir que as carnes estejam em embalagens fechadas, pois a 
deterioração acontece também pela oxidação.

Na hora de preparar a comida, use água e ingredientes de qualidade 

e lembre-se de cozinhar completamente os alimentos. Para isso, 
mantenha o fogo em 70 °C, no mínimo – valor que assegura segurança 
para consumo.

Para reconhecer uma carne de boa qualidade, atente-se às seguintes 
características:

A consistência deve ser firme e, principalmente, compacta;

A cor deve ser vermelho brilhante;

A gordura deve ter a cor amarelo-clara, como manteiga, e ser 
firme;

A aparência deve ser seca, sem aparentar transpiração. Ou pior 
ainda, melando;

O cheiro deve ser agradável (se tiver cheiro suspeito, recuse-a, pois 
pode ser prejudicial à saúde).


