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EDITORIAL

Quando pensamos na palavra 
“comemoração”, sempre nos veem 
à mente bons sentimentos: alegria 
e orgulho por celebrar mais um 
ano sem acidente com perda de 
tempo, satisfação pelo dever 
cumprido de concluir mais uma 
obra, expectativa por novos 
desafios que estão por vir... Tudo 
isso está presente nesta edição do 
Informil. Tudo isso está presente na 
MILPLAN ao completar 35 anos de 
trabalho e realizações.

Mais importante do que listar as 
conquistas, é poder olhar para trás 
e saber que estamos sempre 
buscando a nossa Missão de 
“contribuir para o sucesso dos 
nossos clientes”, e que as 
atividades são alinhadas aos nossos 
Princípios de “compromisso com 
o cliente, comprometimento com 

os resultados, perpetuação da 
empresa, valorização do ser 
humano, ética e transparência, 
segurança, saúde e qualidade, 
responsabilidade social e 
preservação do meio ambiente”.

Tivemos muitos momentos de 
felicidade, mas também passamos 
por situações difíceis, superadas 
pela união e esforço da nossa 
equipe e dos nossos acionistas. 
Foram estes momentos difíceis que 
fizeram a MILPLAN amadurecer, 
estruturar, melhorar e crescer ao 
longo das últimas décadas.

Nestes 35 anos importantíssimos 
clientes foram atendidos, 
protagonistas do PIB e do 
crescimento do Brasil. Uma jornada 
marcada com seriedade e pautada 
na confiança.

Gostaríamos de agradecer a cada 
um dos nossos colaboradores, 
desde aquele que ingressou na 
MILPLAN recentemente até o mais 
antigo, e também aqueles que não 
estão mais conosco, mas são 
igualmente responsáveis por esta 
história de sucesso.

Mantendo o nosso espírito de 
união, confiança, respeito, 
simplicidade e perseverança, 
acreditamos muito que a história de 
sucesso da MILPLAN continuará a 
ser escrita por muitos anos.

E que venham novos desafios, 
conquistas e realizações!

Muito obrigado e uma boa leitura! 

Leonardo Guimarães Mendes 
e Alencar de Souza Filho
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Sede em Belo Horizonte

contribuindo para o
sucesso dos nossos clientes



A Fundação Dom Cabral 
parabeniza a MILPLAN pelos seus 
35 anos e por toda a contribuição 
que vem prestando à sociedade. 
Ao longo de quase 10 anos de 
parceria com o PAEX, muitas 
experiências foram compartilhadas 
e aprendemos juntos a lidar com 
os desafios de um mercado em 
constante transformação.
Esperamos que essa parceria 
continue próspera e longeva, 
contribuindo para a formação de 
executivos conectados com o 
propósito de transformar para 
melhor a empresa e a sociedade. 
Recebam o nosso sincero abraço e 
votos de uma trajetória longa e de 
constante sucesso!

FUNDAÇÃO DOM CABRAL
Marcelo Oliveira Altoé
Gerente Executivo de Desenvolvimento 
de Médias Empresas 

NA HISTÓRIA DA MILPLAN, 
ENVOLVIMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE 
PARCERIAS DURADOURAS

A Fundação ArcelorMittal 
parabeniza a MILPLAN pelos seus 
35 anos de trabalho.
Destacamos que, além de ser uma 
referência no ramo de engenharia, 
a empresa também vem se 
destacando na realização de 
projetos culturais que beneficiam 
inúmeras crianças e adolescentes.
Temos imenso orgulho dessa 
parceria. Parabéns, MILPLAN.

FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL
Adriana do Carmo, Gerente

No mercado de Construção 
Industrial acontece um fato 
interessante, estamos sempre nos 
encontrando com profissionais e 
empresas em projetos e situações 
diferentes. Por isso, há muitos anos 
tenho cruzado com a MILPLAN em 
sites diversos, e aprendi a admirá-la e 
respeitá-la pelo que via e ouvia a 
respeito de sua atuação.
Em maio de 2016, tivemos a 
oportunidade de atuar em parceria 
em um projeto e, assim, pude 
conhecer melhor e interagir com a 
empresa de uma forma mais efetiva 
e abrangente. Ficamos muito bem 
impressionados pelo profissionalismo 
e pelas formas responsável e ética 
com as quais a MILPLAN conduz seus 
trabalhos e se relaciona com seus 
funcionários, parceiros e clientes.
Com um corpo diretivo jovem e 
atuante e uma forma dinâmica de 
gerir, parece que a Alta Direção está 
presente em todas as ações, levando 
ao corpo técnico e operacional 
estímulo, exemplo e segurança 
para atuar.
A MILPLAN está de parabéns pelos 
seus 35 anos de operação em um 
mercado competitivo e exigente, o 
que por si só já é um atestado de 
competência. Está também de 
parabéns pela história montada, 
onde projeto a projeto conquistou 
o respeito do mercado e o 
reconhecimento dos clientes.

RETA ENGENHARIA
Ilso José de Oliveira, Diretor Presidente

HOSPITAL DA BALEIA
Tereza Guimarães Paes, Diretora Presidente

Parabéns à MILPLAN pelos seus 35 
anos de atuação. Sua trajetória de 
sucesso está fundamentada não 
apenas na expertise técnica, mas 
também nos valores que norteiam 
seus negócios, principalmente a 
Responsabilidade Social. E o Hospital 
da Baleia é um dos beneficiários da 
política de sustentabilidade de tão 
conceituada empresa.
Em nome do Hospital da Baleia, 
recebam nossos cumprimentos e 
sinceros agradecimentos pela 
valorosa aliança.

CASA DE MÚSICA 
DE OURO BRANCO
Kênia Libanio, Coordenadora Geral

Sabemos que a MILPLAN é uma 
empresa que sempre teve 
compromisso com o cliente e com 
os resultados de sua produção. Mas 
que, antes de tudo, é guiada pela 
valorização do ser humano e pela 
responsabilidade social.
Em 2013, a MILPLAN resolveu seguir 
conosco nessa jornada pela 
educação e pela cultura. Desde 
então, tem sido nossa parceira fiel e 
essencial para que jovens e crianças 
encontrem um novo destino. 
Hoje, ao completar 35 anos, é a 
MILPLAN que está no palco, 
iluminada pelos holofotes de nossa 
gratidão. Da plateia, aplaudimos 
funcionários, diretores e todos que 
fazem dessa empresa um orgulho 
para nossa região, traçando sua 
história não só ao contribuir para o 
desenvolvimento econômico, mas 
principalmente ao fazer o bem. 
Parabéns, MILPLAN! Vida longa!
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80

NOS 
ORGULHAMOS 
MUITO DESSA 

HISTÓRIA!

  Início do contrato de 
manutenção com a FERTECO 
MINERAÇÃO em Ouro 
Preto/MG (atual Mina de 
Fábrica da VALE). A parceria 
se estendeu por 17 anos. 

  Firma o primeiro 
contrato com a PETROBRAS, 
para a montagem da 
Unidade de Vácuo da REGAP 
em Betim. 

  Inicia as obras da 
Laminação Automática da 
MANNESMANN (atual 
VALLOUREC), em Belo 
Horizonte. Primeiro grande 
desafio, com a montagem 
de 8.000 t de equipamentos 
e tubulações especiais 
de alta pressão. 

1982
É fundada pelo Engenheiro 
Magno Vilaça Mendes, que 
naquela época já contava 
com 20 anos de experiência 
em obras industriais pela 
Tenenge e Isomonte. 
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LINHA DO 
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  Conquista de importantíssimos 
clientes, como a VALE e a SAMARCO. 
Assinatura de dois contratos 
com a VALE, para a implantação do 
Projeto Ouro em Riacho dos 
Machados e de Planta de Tratamento 
em Itabira. Com a SAMARCO, também 
dois contratos, na Usina de 
Pelotização em Anchieta.

  Início de parceria estratégica com a 
AÇOMINAS (atual GERDAU), através do 
contrato de Apoio a Operação e 
Manutenção da Aciaria em Ouro 
Branco/MG. Maior trabalho em 
quantidade de Hh até então assumido 
(1.500.000).

  Inaugura a nova Sede 
em Belo Horizonte.

  Assina com a VALE o 
primeiro contrato na Região 
Norte, para a montagem das 
Unidades de Britagem 
Semimóveis da Mina de 
Carajás/PA.

  Lança o Programa 
Q2000 – Gestão pela 
Qualidade Total –, em 
parceria com a Fundação 
Christiano Ottoni, entidade 
vinculada a Escola de 
Engenharia da UFMG.

  Finaliza as obras de 
Recuperação das Estruturas 
da Barragem e Casa de 
Força para repotenciamento 
de 182 MW da UHE de Ilha 
dos Pombos da LIGHT em 
Além Paraíba/MG.
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2000
  Certifica na Norma ISO 9001.

  Certifica na Norma OHSAS 18001.

  Recebe o “Prêmio SAMARCO de Excelência” 
pelos trabalhos prestados no Projeto 
Terceira Pelotização.

  Assina contrato na modalidade EPC para 
a implantação da Planta de Rejeitos Grossos da 
MINERAÇÃO TABÔCA em Presidente Figueiredo/AM.

  Conquista a primeira obra de porte no setor de 
Papel e Celulose, Plantas de Evaporação e 
Caustificação, com a contratante METSO PAPER 
(atual VALMET), e cliente final a RIPASA (atual 
SUZANO), em Americana/SP.

  Conclui a Fábrica de Cimentos de Ijaci para a 
CAMARGO CORRÊA (atual INTERCEMENT), sendo 
o maior trabalho em peso até então realizado 
(16.000 t).

  Consolida posição junto à VALE, trabalhando 
com sucesso em cinco unidades: Terminal de 
Ponta da Madeira, Mina de Fábrica Nova, 
Complexo de Tubarão, Mina de Fábrica e Usina 
de Potássio. Recebe premiação da VALE como 
“Fornecedor de Destaque do Ano”.

2010
  É reconhecida pela ANGLO AMERICAN como 
destaque de segurança no Projeto Minas-Rio, 
categoria “Empresas Grandes”. Ao final do Projeto, 
alcança 1.588 dias e 7.231.000 de Hh sem acidente 
com perda de tempo.

  Conclui a montagem da Usina de Concentração III e 
das Estações de Bombas VI e VII do Projeto Quarta 
Pelotização da SAMARCO, em Mariana/MG. Maior 
obra já executada, 35.500 t e 1.800.000 m de cabos.

  Alcança pelo terceiro ano a meta ZERO acidente 
com perda de tempo. Meta antes alcançada nos 
anos de 2011 e 2012.

  Conclui as obras do Projeto S11D Logística da 
VALE no Terminal de Ponta da Madeira em São 
Luís/MA, onshore e offshore e 25.000 t de montagem. 
É reconhecida como destaque em Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente no Projeto em 2016, com 5.453.000 
Hh sem acidente com perda de tempo.

  Conclui a Nova Barragem de Água de Santarém 
para a SAMARCO, em Mariana/MG. Trata-se da mais 
importante obra de construção civil e de 
infraestrutura já realizada.

  Certificação na Norma ISO 14001, alcançando 
todas as certificações integrantes do Sistema 
Integrado de Gestão - SIG.

  Conclui a maior obra até então executada para 
a PETROBRAS, e a primeira tendo como objeto a 
montagem completa de duas unidades de 
processo, UPGN e UPCGN.

  Implementa programa de Governança 
Corporativa, por meio de parceria com a Fundação 
Dom Cabral. No mesmo ano, estabelece o 
Conselho de Administração.

  Constitui a joint-venture MILPLAN EIMISA, com 
a empresa chilena Echeverría Izquierdo, e inicia 
importantes obras para implantação da Fábrica 
de Celulose de Imperatriz/MA: Casa de Força de 
250 MW, Caustificação e Fornos de Cal, Pátio de 
Madeira e Captação de Água e Esgoto.

A
N

O
S2000

  Certifica na Norma ISO 9001.

  Certifica na Norma OHSAS 18001.

  Recebe o “Prêmio SAMARCO de Excelência” 
pelos trabalhos prestados no Projeto 
Terceira Pelotização.

  Assina contrato na modalidade EPC para 
a implantação da Planta de Rejeitos Grossos da 
MINERAÇÃO TABÔCA em Presidente Figueiredo/AM.

  Conquista a primeira obra de porte no setor de 
Papel e Celulose, Plantas de Evaporação e 
Caustificação, com a contratante METSO PAPER 
(atual VALMET), e cliente final a RIPASA (atual 
SUZANO), em Americana/SP.

  Conclui a Fábrica de Cimentos de Ijaci para a 
CAMARGO CORRÊA (atual INTERCEMENT), sendo 
o maior trabalho em peso até então realizado 
(16.000 t).

  Consolida posição junto à VALE, trabalhando 
com sucesso em cinco unidades: Terminal de 
Ponta da Madeira, Mina de Fábrica Nova, 
Complexo de Tubarão, Mina de Fábrica e Usina 
de Potássio. Recebe premiação da VALE como 
“Fornecedor de Destaque do Ano”.

A
N

O
S 2010

  É reconhecida pela ANGLO AMERICAN como 
destaque de segurança no Projeto Minas-Rio, 
categoria “Empresas Grandes”. Ao final do Projeto, 
alcança 1.588 dias e 7.231.000 de Hh sem acidente 
com perda de tempo.

  Conclui a montagem da Usina de Concentração III e 
das Estações de Bombas VI e VII do Projeto Quarta 
Pelotização da SAMARCO, em Mariana/MG. Maior 
obra já executada, 35.500 t e 1.800.000 m de cabos.

  Alcança pelo terceiro ano a meta ZERO acidente 
com perda de tempo. Meta antes alcançada nos 
anos de 2011 e 2012.

  Conclui as obras do Projeto S11D Logística da 
VALE no Terminal de Ponta da Madeira em São 
Luís/MA, onshore e offshore e 25.000 t de montagem. 
É reconhecida como destaque em Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente no Projeto em 2016, com 5.453.000 
Hh sem acidente com perda de tempo.

  Conclui a Nova Barragem de Água de Santarém 
para a SAMARCO, em Mariana/MG. Trata-se da mais 
importante obra de construção civil e de 
infraestrutura já realizada.

  Certificação na Norma ISO 14001, alcançando 
todas as certificações integrantes do Sistema 
Integrado de Gestão - SIG.

  Conclui a maior obra até então executada para 
a PETROBRAS, e a primeira tendo como objeto a 
montagem completa de duas unidades de 
processo, UPGN e UPCGN.

  Implementa programa de Governança 
Corporativa, por meio de parceria com a Fundação 
Dom Cabral. No mesmo ano, estabelece o 
Conselho de Administração.

  Constitui a joint-venture MILPLAN EIMISA, com 
a empresa chilena Echeverría Izquierdo, e inicia 
importantes obras para implantação da Fábrica 
de Celulose de Imperatriz/MA: Casa de Força de 
250 MW, Caustificação e Fornos de Cal, Pátio de 
Madeira e Captação de Água e Esgoto.

A
N

O
S

6  Informil

2000
  Certifica na Norma ISO 9001.

  Certifica na Norma OHSAS 18001.

  Recebe o “Prêmio SAMARCO de Excelência” 
pelos trabalhos prestados no Projeto 
Terceira Pelotização.

  Assina contrato na modalidade EPC para 
a implantação da Planta de Rejeitos Grossos da 
MINERAÇÃO TABÔCA em Presidente Figueiredo/AM.

  Conquista a primeira obra de porte no setor de 
Papel e Celulose, Plantas de Evaporação e 
Caustificação, com a contratante METSO PAPER 
(atual VALMET), e cliente final a RIPASA (atual 
SUZANO), em Americana/SP.

  Conclui a Fábrica de Cimentos de Ijaci para a 
CAMARGO CORRÊA (atual INTERCEMENT), sendo 
o maior trabalho em peso até então realizado 
(16.000 t).

  Consolida posição junto à VALE, trabalhando 
com sucesso em cinco unidades: Terminal de 
Ponta da Madeira, Mina de Fábrica Nova, 
Complexo de Tubarão, Mina de Fábrica e Usina 
de Potássio. Recebe premiação da VALE como 
“Fornecedor de Destaque do Ano”.

2010
  É reconhecida pela ANGLO AMERICAN como 
destaque de segurança no Projeto Minas-Rio, 
categoria “Empresas Grandes”. Ao final do Projeto, 
alcança 1.588 dias e 7.231.000 de Hh sem acidente 
com perda de tempo.

  Conclui a montagem da Usina de Concentração III e 
das Estações de Bombas VI e VII do Projeto Quarta 
Pelotização da SAMARCO, em Mariana/MG. Maior 
obra já executada, 35.500 t e 1.800.000 m de cabos.

  Alcança pelo terceiro ano a meta ZERO acidente 
com perda de tempo. Meta antes alcançada nos 
anos de 2011 e 2012.

  Conclui as obras do Projeto S11D Logística da 
VALE no Terminal de Ponta da Madeira em São 
Luís/MA, onshore e offshore e 25.000 t de montagem. 
É reconhecida como destaque em Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente no Projeto em 2016, com 5.453.000 
Hh sem acidente com perda de tempo.

  Conclui a Nova Barragem de Água de Santarém 
para a SAMARCO, em Mariana/MG. Trata-se da mais 
importante obra de construção civil e de 
infraestrutura já realizada.

  Certificação na Norma ISO 14001, alcançando 
todas as certificações integrantes do Sistema 
Integrado de Gestão - SIG.

  Conclui a maior obra até então executada para 
a PETROBRAS, e a primeira tendo como objeto a 
montagem completa de duas unidades de 
processo, UPGN e UPCGN.

  Implementa programa de Governança 
Corporativa, por meio de parceria com a Fundação 
Dom Cabral. No mesmo ano, estabelece o 
Conselho de Administração.

  Constitui a joint-venture MILPLAN EIMISA, com 
a empresa chilena Echeverría Izquierdo, e inicia 
importantes obras para implantação da Fábrica 
de Celulose de Imperatriz/MA: Casa de Força de 
250 MW, Caustificação e Fornos de Cal, Pátio de 
Madeira e Captação de Água e Esgoto.

A
N

O
S

6  Informil



7  Informil

Ingressei na MILPLAN em agosto 
de 1986, há mais de 30 anos. 
Neste período, posso dizer com 
absoluta convicção que muitos 
dos profissionais com quem atuei 
me ensinaram mais do que 
gerenciar empreendimentos, me 
ensinaram a importância de 
gerenciar pessoas e talentos.
E vou além. Meu crescimento 
profissional e minha ascensão na 
empresa renderam frutos por 
termos o mesmo objetivo: fazer da 
MILPLAN uma empresa respeitada, 
idônea e, o mais importante, 
constituída por profissionais 
humildes e altamente competentes 
e comprometidos.

Sérgio Augusto Moreira Garcia 
Gerente de Obras 
(desde 1986)

A MILPLAN me permitiu reafirmar e 
ampliar meus conhecimentos, na 
aplicação da verdadeira Engenharia. 
E, o mais importante, trabalhar num 
ambiente saudável. Em resumo, 
fazer o que gosto. 
Conheci o engenheiro Magno Vilaça 
Mendes nas visitas técnicas de obras 
e reuniões de entregas de propostas 
na Petrobrás. Ele sempre me falava 
que o seu maior sonho era ver no 
futuro seus filhos continuarem o seu 
trabalho. Anos mais tarde, após seu 
falecimento, passei a trabalhar aqui 
e vi a empresa crescer e se tornar 
uma organização sólida, ética e de 
grande credibilidade no mercado. 
O Sr. Magno, onde estiver, com 
certeza deve estar feliz e convicto de 
ter realizado seu sonho.

Valquíria Andrade Rocha
Coordenada de Engenharia 
(desde 2001)

Fui contratado em 1993. Para mim, 
trata-se de uma ótima empresa, 
competente e comprometida com 
seus clientes e que preza a 
honestidade acima de tudo.
A MILPLAN é de grande importância 
nas vitórias que obtive na minha vida. 
Aqui me deram oportunidade de 
mostrar o meu trabalho e o meu valor 
como profissional, sempre em evolução.
Devido à muita dedicação da minha 
parte e com o reconhecimento por 
parte de meus gestores, consegui 
criar minha família, que amo muito. 
Foi com muita garra e determinação 
que realizei um dos meus maiores 
sonhos, formar meus dois filhos e 
ver ambos trabalharem nesta 
empresa que aprendi a admirar.
João Anselmo,
Supervisor de Elétrica  
(desde 1993)

A MILPLAN representa para mim um 
porto seguro. Ingressei em 1998 e, 
desde então, sempre percebi como 
um de seus principais diferenciais a 
organização, limpeza e, 
principalmente, a correção no trato 
com as pessoas, sejam clientes, 
funcionários ou fornecedores.
Sou muito grato por fazer parte 
desse time. Me lembro com carinho, 
até hoje, do dia da minha admissão 
na empresa. É algo que sempre 
ficará marcado.
Aqui encontrei portas abertas e 
oportunidades que não imaginava 
alcançar na minha trajetória 
profissional. Na MILPLAN obtenho 
recursos para cuidar de mim e de 
minha família com muita dignidade. 
Sou muito feliz em pertencer à 
família MILPLAN.
Wenderson Luiz Ferreira, 
Coordenador de Suprimentos 
(desde 1998)

A MILPLAN entrou na minha vida 
bem antes de eu pensar no que 
‘seria quando crescesse’. Meu pai 
trabalhou aqui por 25 anos. 
Com ele percebi, mesmo que 
ainda criança, o quanto o ambiente 
de trabalho aqui era enriquecedor 
e correto.
Hoje, com mais de 11 anos de 
experiência – construída toda ela na 
MILPLAN – vejo minha trajetória 
profissional como mais um 
aprendizado de meu pai. 
Para mim, a MILPLAN significa 
uma história de vida, de 
sucesso e de realização.
Ainda tenho muitos desafios para 
vencer, mas vejo que terei sempre 
ao meu lado uma empresa idônea e 
parceria de seus empregados. Isso 
é muito gratificante.
Camila Gabriela
Engenheira de Segurança do Trabalho 
(desde 2006)

A MILPLAN foi um divisor de águas 
em minha vida. Se não fosse pela a 
oportunidade que tive aqui, seria 
hoje um simples trabalhador rural 
em uma cidade no interior do estado 
do Rio de Janeiro.
Ingressei como Ajudante de Obras. 
Mas, com uma imensa vontade de 
crescer profissionalmente. Tenho 
muito orgulho de hoje ser 
Supervisor Geral.
O meu crescimento se deu pela 
minha dedicação e pela contribuição 
de diversos gestores que tive ao 
longo dos últimos 24 anos.
Devo muito a MILPLAN. Aqui me 
formei como profissional, como 
pessoa e como pai de família, 
sempre buscando fazer o melhor e 
agregando valor ao meu trabalho.

Valdecir dos Santos
Supervisor Geral  
(desde 1993)



Para as empresas, é uma realidade 
que acende um sinal de alerta e de 
cuidado com o gerenciamento de 
suas atividades.

Pensando nisso, desde 2004 a 
MILPLAN se preocupa com a ética e 
a transparência na sua relação com 
os clientes e fornecedores. Este foi 
um tema importante no 
Planejamento Estratégico da 
empresa à época.

A evolução desse cuidado foi o 
lançamento, em 2012, da 1ª edição 
de seu Código de Conduta. Trata-se 
da forma mais adequada de difundir 
os Princípios e a cultura 
organizacional da empresa, 
estimulando a conduta ética dos 
colaboradores e o compromisso 
com o cumprimento do Código de 
Conduta e da legislação.

O mesmo documento foi aprimorado 
e adequado à nova legislação 

Boa parte do tempo dos telejornais 
e do espaço nos jornais impressos 
atualmente é dedicado a um único 
tema: corrupção. Para o bem e para 
o mal, trata-se de um fato que afeta 
a vida de todos nós.

CÓDIGO DE CONDUTA, 
UM ALIADO PARA QUE 
VOCÊ POSSA TRABALHAR 
DA FORMA CORRETA

DIA V, TÃO IMPORTANTE 
QUANTO ENGAJAR É 
PARTICIPAR DAS AÇÕES

anticorrupção, instituída um ano 
depois. Dessa melhoria surgiu a 2ª 
edição do Código de Conduta, 
lançado em 2016 e ao qual todos os 
colaboradores da empresa possuem 
acesso assim que são admitidos e 
podem buscar também, sempre que 
quiserem, pelo nosso site.

A MILPLAN disponibiliza ainda canais 
de comunicação para receber 
sugestões e denúncias. Além dos 
colaboradores, os clientes, 
fornecedores, comunidade e 
parceiros devem utilizar o e-mail 
conduta@milplan.com.br. Através do 
Comitê de Integridade Empresarial, é 
feito o tratamento adequado e 
confidencial à eventual transgressão 
ao Código de Conduta da MILPLAN 
ou mesmo às leis.
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escolha é Anna Paula Silveira, 
Analista de Comunicação da Reta 
Engenharia. “Desde o primeiro 
contato, a escola demonstrou 
interesse e comprometimento para 
participar do nosso projeto de 
incentivo à leitura, a Maratona da 
Leitura. Com o apoio da MILPLAN, 
que está cada vez mais próxima de 
nós nesse projeto, ganhamos força e 
percebemos que seria possível fazer 
mais. Foi pensando em melhorar a 
qualidade da infraestrutura da 
escola que nos unimos para o Dia V 
acontecer”, afirma.
 
Quem também comemora a 
ação é a diretora Valéria Lima. 
“Parafraseando Paulo Freire, que 
dizia que a escola é um lugar 
especial porque é onde se aprende 
e se ensina, nada melhor do que um 

Ética e transparência são 
temas sérios e prioritários 
para a MILPLAN.

Qual é a utilidade do Código de Conduta? 
O Código de Conduta orienta as ações dos colaboradores e formaliza o objetivo 
da empresa de desenvolver suas atividades de forma legal, sustentável e ética 
frente aos diversos públicos de seu relacionamento, sejam acionistas, clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, comunidades, sindicatos ou 
governos, buscando estabelecer o equilíbrio entre as partes.

local agradável para 
essa prática possa ser
executada. Está sendo
um momento muito
especial. Só temos a
agradecer às duas
empresas”, relata.
 
Durante o mês de julho, mais de 20 
voluntários, entre colaboradores da 
MILPLAN e da Reta Engenharia, não 
só colaboraram financeiramente, 
como colocaram a mão na massa. 
Além de outros parceiros, como 
auxiliares de serviços gerais, 
eletricistas, pintores, fornecedores e 
pais dos alunos. Todos se juntaram 
para dar ainda mais carinho à escola, 
carinho que será compartilhado com 
seus alunos, pais e comunidade. É 
assim que se sonha e se realiza os 
sonhos: sempre em conjunto...
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“Sonho que se sonha só é só um 
sonho que se sonha só. Mas sonho 
que se sonha junto é realidade”. 
Uma das mais conhecidas músicas 
do eterno Raul Seixas resume bem 
a parceria que a MILPLAN e a Reta 
Engenharia estão realizando visando 
a melhoria da qualidade de vida dos 
alunos da escola Estadual Dulce 
Pinto Rodrigues, no bairro Serra em 
Belo Horizonte.
 
A escola foi a selecionada pelo 
Comitê de Voluntariado da MILPLAN 
como alvo para a ação voluntária de 
2017. Quem explica o porquê da 


