INFORMIL
PUBLICAÇÃO INTERNA DA MILPLAN ENGENHARIA I ANO IX I N.66

E N G E N H A R I A

PROXIMIDADE COM OS
CLIENTES
Junto com a Outotec, a MILPLAN participou do
projeto que ajudará a AMG Mineração a se
tornar a maior produtora de concentrado de
lítio no país.
PÁGINA 4

EDITORIAL
Podemos dizer que 2018 foi um ano de resiliência. Aprendemos a lidar com di culdades econômicas e políticas que o Brasil
enfrenta e transformamos tudo o que vivenciamos em aprendizado e oportunidades.
Mais do que isso, continuamos cumprindo o nosso propósito de contribuir com o sucesso dos nossos clientes, oferecendo
soluções para o alcance dos melhores resultados. Este ano, muitas obras marcaram a trajetória da MILPLAN, dentre elas o
projeto de expansão da planta de lítio da AMG Mineração no Brasil. Orgulhamo-nos de fazer parte, junto com a Outotec, da
construção da planta de bene ciamento de lítio, que alavancará a AMG Mineração como maior produtora de concentrado do
mineral no país. O sucesso dos nossos clientes nos dá a certeza de que estamos no caminho certo.
Os resultados em Saúde e Segurança do Trabalho e Qualidade também foram positivos em 2018, mas a melhoria contínua nas
nossas atividades é essencial. É primordial que todos se dediquem a seguir as normas, os procedimentos e participem dos
treinamentos de Saúde e Segurança do Trabalho, para melhorarmos ainda mais os nossos índices. Além disso, a MILPLAN foi
recerti cada pela Bureau Veritas Certi cation nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007,
con rmando nossa competência no cumprimento do escopo, que abrange todos os processos na Sede e nas obras.
Reconhecemos que esse sucesso é possível por termos uma equipe quali cada. No nosso quadro de colaboradores, temos
muitos pro ssionais formados dentro da MILPLAN, e esse fato é um indicador do acerto de nossas práticas de formação de
pessoas. Somos uma empresa que valoriza os talentos internos e que gera oportunidades de desenvolvimento. Essa cultura
pode ser bem compreendida nas narrativas que apresentamos nas páginas 6 e 7 desta edição, que traz como personagens
colaboradores de diversas áreas e regiões do Brasil. Eles representam muitos de nossos outros colaboradores e são exemplos
de pro ssionais que souberam abraçar a oportunidade porque estavam preparados para ela. Eles aproveitaram os benefícios
das ferramentas e programas de avaliação e desenvolvimento, investiram em iniciativas próprias de autodesenvolvimento,
compreenderam e tiveram uma visão das demandas e necessidades da MILPLAN. Ou seja, todos aprenderam a planejar a
carreira e a dar passos concretos na realização pro ssional.
Por m, estamos otimistas para 2019: o novo cenário político será re etido na economia, com retomada de investimentos e
aumento de oportunidades. Acreditamos que será um ano de esperança, progresso, renovação e trabalho. É esperado que o
PIB brasileiro cresça 2% em 2019, revelando uma con ança na retomada do crescimento da economia. E ainda de acordo
com as previsões do Fundo Monetário Internacional e da Organização Internacional do Trabalho, a in ação será reduzida
lentamente, e o desemprego deve cair pela primeira vez desde 2014.
As perspectivas são boas, e, no próximo ano, seguiremos o nosso rme propósito de lançar um olhar crítico para nossos
processos, a m de melhorarmos ainda mais o nosso planejamento, produtividade e e ciência operacional. Tudo de forma que
possamos olhar para as nossas obras executadas com a certeza de que fornecemos as melhores soluções para nossos clientes.
Muito obrigado e desejamos boa leitura! Boas festas!
Leonardo Guimarães Mendes e Alencar de Souza Filho
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Beneﬁciamento de Lítio da
AMG Mineração

EXPEDIENTE
INFORMIL é uma publicação interna da MILPLAN Engenharia
Coordenação: Comunicação Corporativa I Projeto grá co, reportagem e redação: Leila Vasconcelos | Revisão: Metatexto Revisão e Editoração
Impressão: Grá ca Editora Cedablio I Tiragem: 1.500 exemplares I Mês e ano: Novembro de 2018
Contato e sugestão de matérias: informativo@milplan.com.br
02

NOSSOS DESTAQUES

MILPLAN ENGENHARIA É RECERTIFICADA
EM NORMAS INTERNACIONAIS
Resultados da auditoria externa apontam cumprimento das metas organizacionais.
A Bureau Veritas Certi cation recerti cou a MILPLAN nas
normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. O
destaque dessa auditoria foi a atualização para as normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. A OHSAS 18001 foi
mantida em sua última versão de 2007. A auditoria
externa, realizada em julho e agosto na Sede e nas obras
em São Luís (MA) e em Barão de Cocais (MG), evidenciou
o empenho dos colaboradores em garantir o bom
desempenho do Sistema Integrado de Gestão.

Em síntese, essas três normas dão garantia aos
clientes de que a MILPLAN Engenharia:
Possui altos
padrões de
qualidade dos
serviços
Cumpre
rigorosamente
as legislações
ambientais do
país.

Garante a
saúde e
segurança dos
colaboradores.

NOSSAS OBRAS
OBJETO

Nº OBRA

CLIENTE

LOCAL

M.396

VALE

São Luís
(MA)

Montagem e manutenção elétrica e de instrumentação para
revitalização da Usina de Pelotização Norte do
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira

M.400

VALE

Parauapebas e
Canaã dos Carajás
(PA)

Desmontagem e montagem eletromecânica para relocação do
Sistema Móvel de Britagem da Mina de Carajás para a
Mina do Complexo Ferro Carajás S11D

M. 402

GALVANI I YARA

Serra do Salitre
(MG)

Montagem eletromecânica complementar, apoio ao
comissionamento e testes para conclusão da Fase 1
do Complexo Mínero Industrial

M. 403

NEXA RESOURCES

Vazante
(MG)

Obras civis e montagem eletromecânica da Estação de
Bombeamento EB-140 e do Novo Shaft da
Mina Subterrânea de Vazante

M. 404

HYDRO

Tomé Açu e
Ipixuna (PA)

Obras civis e montagem eletromecânica para substituição
de trecho de 12 km do Mineroduto de Bauxita
da Mineração Paragominas

M. 405

GE POWER

Barra dos
Coqueiros
(SE)

Montagem elétrica, instrumentação e
controle da UTE Porto de Sergipe I de
1.500 MW da Centrais Elétricas de Sergipe

M. 406

ANGLO AMERICAN

Santo Antônio
do Grama
(MG)

Obras civis e montagem para substituição
de trecho de 4 km do Mineroduto do
Sistema Minas-Rio

M. 407

VALE

São Luís
(MA)

Obras civis e montagem eletromecânica para aumento
de capacidade do Sistema de Amarração de Navios
do Berço Sul do Píer IV de Ponta da Madeira

M. 408

VALE

Canaã dos
Carajás
(PA)

Montagem eletromecânica da 2ª Pilha
de Minério da Mina do Complexo Ferro
Carajás S11D

M. 409

CBMM

Araxá
(MG)

Montagem eletromecânica do Projeto de Expansão para
150.000 tpa da Unidade de Desfosforação da Planta Industrial
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NOSSAS OBRAS

COMPROMISSO E PROXIMIDADE COM
OS CLIENTES
Parceria com a AMG Mineração e Outotec demonstra resultados expressivos
para os clientes e comunidades.
Na cidade de Nazareno, município localizado em
Minas Gerais, as notícias da indústria da
mineração brilharam este ano. Nessa localidade,
a AMG Mineração construiu uma unidade de
produção de concentrado de lítio para atender à
demanda da indústria eletroeletrônica mundial.
O projeto da AMG visou ao aproveitamento do
mineral espodumênio presente no rejeito da
produção de concentrado de tântalo, tornando-se
uma alternativa viável para maximizar o recurso
mineral e, consequentemente, reduzir a geração
de resíduos.
Contratada pela Outotec e tendo como cliente
nal a AMG Mineração, a MILPLAN fez parte
desse empreendimento de alta complexidade
técnica, executando obras civis, montagem
eletromecânica e testes. A obra atendeu aos prérequisitos de qualidade, produção, segurança e
meio ambiente, tendo sido executada dentro dos
prazos estabelecidos.
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DESTAQUES DA OBRA
* Gestão integrada de todos os setores da
empresa.
* Recebimento dos materiais em regime de
just in time.
* Uso de tecnologias nos processos de
soldagem.
* Melhores práticas de montagens
eletromecânicas e utilização de estruturas
pré-moldadas.

NOSSAS OBRAS
Com essa nova planta, a AMG Mineração poderá produzir 90 mil toneladas/ano do produto, dados que
colocarão a empresa como a maior produtora de concentrado de lítio no país, que é matéria-prima de
baterias para eletroeletrônicos, notebooks e carros elétricos.
Como resultado da sinergia entre recursos da construção civil e montagem eletromecânica, nesse contrato
a MILPLAN Engenharia utilizou estruturas pré-moldadas na parte de instalação de bases civis, buscando
diminuir o prazo de execução e o efetivo e, consequentemente, reduzir o risco dentro do canteiro de obra.

NÚMEROS QUE FAZEM A
DIFERENÇA
626 dias de obra.
Mais de 1.000 empregos
diretos e indiretos durante o
empreendimento.
1.300.000 de homens - horas
trabalhados.
4.400 m de concreto.
Montagem de 2.200 toneladas
estruturas, equipamentos e
tubulação.
260 mil metros de cabo.

Diversas tecnologias também foram utilizadas de forma
a oferecer a melhor solução para os clientes. Dentre elas,
a MILPLAN Engenharia empregou os processos de
soldagem semiautomática na montagem de tanques,
utilizou máquinas de solda de PEAD, adotou sistema de
xação direta de chumbadores em estrutura metálica
para montagem de suportes, além de usar policortes
portáteis e corte com o diamantado, este último
considerado um dos mais avançados sistemas de
demolição controlada. Para garantir os bons resultados
na área de saúde e segurança, a MILPLAN Engenharia
investiu em importantes ações, dentre elas campanhas e
treinamentos.
Com a planta, novos postos de trabalho foram gerados,
e as comunidades do entorno da unidade industrial
contarão com mais possiblidades de desenvolvimento.
Com o projeto, a MILPLAN Engenharia rmou com a
AMG Mineração e Outotec uma parceria comprometida
com resultados, ética e transparência.

Oportunidades para quem é da terra
Os impactos positivos dos processos da
MILPLAN Engenharia geraram melhorias de
infraestrutura e serviços durante o período da
obra, que ajudaram no desenvolvimento
econômico e sustentável da região.

1
2

O fortalecimento das parcerias com a
Prefeitura de Nazareno e com líderes
comunitários fomentou a economia local,
melhorando a qualidade de vida dos
moradores.

A MILPLAN se tornou coautora do
desenvolvimento do comércio local. Por
meio de benefícios oferecidos, como os
cartões de refeição, diversos
estabelecimentos foram credenciados.

3
4
5

A presença da MILPLAN contribuiu para o
faturamento dos negócios da região: diversos
imóveis locados, abertura de supermercado e
mercados menores, restaurantes e clínicas de
exames e laboratórios médicos.

A MILPLAN valoriza a cultura e as tradições
locais, por isso apoiou a festa de São José
Tr a b a l h a d o r d a C o m u n i d a d e M i n a s
Brasil/Mibra e a festa da Comunidade dos
Coqueiros.

A MILPLAN se preocupa com o bem-estar da
comunidade e apoiou os eventos da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Saúde, além de contribuir com a APAE e o Lar
dos Velhinhos.
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NOSSOS TALENTOS

HISTÓRIAS QUE SE COMPLETAM
MILPLAN valoriza talentos e gera oportunidades para a construção de histórias de sucesso.
Quem lança um olhar mais atento para a equipe da MILPLAN Engenharia percebe detalhes que fazem a diferença:
grande parte dos pro ssionais em cargos de liderança foi formada dentro da própria casa, e muitos colaboradores
constroem carreiras promissoras. São pro ssionais com diferentes competências e trajetórias, que edi caram a sua
história no dia a dia da MILPLAN, aproveitando as oportunidades de crescimento e aprendizado.
Carreira construída na MILPLAN
Edmilson Brito de Farias ingressou na MILPLAN em 1993, um ano antes de se formar no curso técnico de
eletrotécnica. Aos 22 anos, sua primeira função foi como eletricista, e tudo o que ele desejava era ser um
pro ssional de destaque. De lá para cá, abraçou todas as oportunidades que lhe foram concedidas, em diferentes
cidades do país. Hoje, como supervisor geral, lembra-se com orgulho de todos os cargos que ocupou: eletricista,
contramestre, mestre, encarregado, assistente técnico, técnico e supervisor.
Atualmente, ele está alocado em duas obras da VALE, em São Luís (MA), onde é conhecido como “Edmilson da
MILPLAN”. Ele acredita que a humildade e a vontade de aprender foram essenciais para a construção da carreira
dentro da empresa: “Eu sempre fui muito dedicado, tentei me destacar em todas as minhas atividades, sempre fui
além do que me pediam. Cumpri os horários, nunca hesitei em assumir um novo desa o. Acredito que dessa forma
fui reconhecido pelos gestores das obras com que tive oportunidade de trabalhar”.
Lições compartilhadas por Edmilson: seja perseverante nos desa os, seja comprometido com a vida e segurança
e tenha ética. Demonstre interesse, seja pro ssional, faça o melhor, independentemente do tamanho da obra.
Edmilson Brito trabalha em São Luís (MA).

Wenderson Ferreira:
“Aonde o monge chega eu pretendo ir.”

Mobilidade entre áreas
“Aonde o monge chega, eu pretendo ir”, diz o coordenador de suprimentos Wenderson Luiz Ferreira quando pensa
sobre quais são os seus próximos planos. Colaborador desde 1999, sua história perpassa por muitas áreas da
empresa. “Eu era motoboy de uma franquia de correios que atendia a MILPLAN. Aqui ingressei como motoboy em
outubro de 99 e, em janeiro do ano seguinte, comecei a faculdade, que me possibilitou novas oportunidades.
Trabalhei como auxiliar de almoxarifado, assistente de suprimentos, engenheiro - fui para as obras em Barcarena e
Paragominas (PA) - trabalhei no setor de orçamentos e depois eu assumi a posição em que estou hoje”, explica.
Formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho, ele está concluindo o curso de Direito. “A
MILPLAN dá muitas oportunidades para quem demonstra compromisso. Eu gosto de estudar, de aprender e de
adquirir experiência. E gosto ainda mais de estar preparado para os desa os que a MILPLAN oferece”, naliza.
Lições compartilhadas por Wenderson: demonstre vontade, seja organizado e dedique-se àquilo que você
se propôs a fazer.
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NOSSOS TALENTOS
Exemplos que vêm de casa
Os irmãos Márcio Medeiros Araújo
(à esquerda) e Marcos Araújo
Medeiros (à direita) são dois
colaboradores muito conhecidos
pela MILPLAN. Ambos são lhos do
super visor de elétrica, João
Anselmo, e também têm histórias de
crescimento na empresa.

Márcio começou a trabalhar na MILPLAN em 2000
como eletricista montador e sempre teve o desejo de se
tornar líder de equipe. Para alcançar esse propósito,
dedicou-se aos estudos. Concluiu o curso técnico em
eletroeletrônica e tornearia mecânica e formou-se em
Engenharia Elétrica. Com quali cação, conquistou
habilidades técnicas para ocupar outras posições,
como técnico, assistente técnico e engenheiro. Enganase quem acha que hoje, como coordenador de obras
em Canaã dos Carajás (PA), o seu sonho de quase 20
anos atrás foi realizado: “Ainda pretendo fazer uma
pós-graduação e crescer pro ssionalmente,
conduzindo a equipe aos melhores resultados. Farei
isso com dedicação e honestidade, duas características
que herdei do meu pai”.
Lições compartilhadas por Márcio: tenha força
de vontade, dedicação e honestidade para conquistar
os sonhos. Seja humilde, compreensivo e aprenda com
pro ssionais mais experientes.

Marcos tem uma história parecida. Ele ingressou na
MILPLAN em 2006 como estagiário técnico em
eletroeletrônica e hoje é engenheiro de produção. Para
isso, estudou e se formou nos mesmos cursos que seu
irmão. A diferença é que Marcos teve experiências em
outras empresas, que complementam a sua bagagem.
Pela MILPLAN, trabalhou em diferentes atividades como
eletricista montador, contramestre de elétrica, mestre de
elétrica e engenheiro trainee. Como engenheiro de
produção, já assumiu o desa o de coordenar obras em
Conceição do Mato Dentro, Itabira, Serra do Salitre
(MG) e São João da Barra (RJ). “Desde meu primeiro
emprego como estagiário, trabalhei buscando o
aprendizado, me dediquei em cada cargo que ocupei,
abracei as oportunidades. Segui o exemplo do meu pai
de dedicação, honestidade e respeito com todos”.
Lições compartilhadas por Marcos: estude,
respeite os colegas, dedique-se e corra atrás dos seus
sonhos.

Olhando para o futuro
Vanézia Resende Santos entrou na MILPLAN em 2003 pelo
Programa Primeiro Emprego, uma parceria entre a empresa
e a Prefeitura de Rosário do Catete, em Sergipe, Estado em
que nasceu. Após trabalhar em diversas cidades do país,
hoje ela atua como assistente administrativo na obra
M.405, em Aracaju (SE). “Trabalhei em equipes diferentes
como auxiliar de departamento pessoal, encarregado
administrativo e encarregado de departamento pessoal.
Meus gestores sempre me orientaram, apoiaram e
reconheceram minha dedicação”. Hoje, como assistente
administrativo, ela pretende terminar o curso de Engenharia
Civil e poder trabalhar nessa área dentro da MILPLAN.

Vanézia Santos tem o sonho de ser engenheira.

Lições compartilhadas por Vanézia: cada pessoa
sempre tem algo a nos ensinar. Respeite todas as
diferenças, seja honesto e responsável.
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DO NOSSO INTERESSE

DESEJOS DE UM ANO NOVO.
É HORA DE SONHAR,
ACREDITAR E REALIZAR.
Sugestões para cumprir metas de ano novo e ter um 2019 diferente.
Fim de ano é tempo de renovação. É hora da retrospectiva do caminho percorrido e elaborar novas metas
e planos para 2019. Em toda virada de ano poucos são os que deixam de fazer uma lista de boas metas
para serem cumpridas ao longo do período que tem início. É fundamental olhar para frente e estabelecer
propósitos que realmente alavanquem a vida e sejam realizáveis. E mais do que isso, é necessário traçar
estratégias para cumprir o que foi prometido. Aqui está uma curta série de dicas para que seus projetos
não sejam abandonados no meio do próximo ano.

Tenha objetivos bem determinados. Ao
invés de se propor começar a estudar inglês,
estabeleça que, além das aulas, você estudará o
idioma cerca de 20 minutos por dia. Não diga:
“preciso ser mais organizado na vida”. Isso é
demasiado vago. Diga: “vou estabelecer
prioridades nas minhas atividades diárias e vou
administrar meu tempo melhor”.
Pare de procrastinar. Afaste tudo aquilo que
pode ser uma potencial distração e foque no que
tem que ser feito. Você será mais e ciente assim.
Adote organização e elimine a procrastinação
antes que a preguiça sabote seu futuro brilhante.
Concentre-se nos seus objetivos.
Estabeleça prazos e elabore um planejamento
para que você possa cumprir a sua resolução de
ano novo.
Compartilhe sua meta. Procure alguém que
tenha metas parecidas e comprometam-se juntos
para chegarem rapidamente aos seus objetivos.

Monitore os progressos. Isso ajuda a
permanecer concentrado nos objetivos. O
sucesso alcançado anima, proporciona
satisfação e força para persistir.
Não desista. Mantenha-se sempre motivado e
lembre-se do que o motivou a escolher aquele
objetivo. Se necessário, planeje uma versão
simpli cada do seu plano de ação. Por exemplo:
se sua meta é fazer 40 minutos de caminhada
todos os dias, você pode optar por fazer apenas
20 minutos quando estiver prestes a desistir. É
melhor diminuir o ritmo do que parar de vez!
Comece. A dica mais simples também é
verdadeira: antes de qualquer coisa, você
precisa começar a fazer o que precisa.
Por m, reinvente-se. Se você não está se
sentindo feliz com algo em sua vida, talvez seja a
hora de mudanças. O ato de reinventar dá uma
perspectiva totalmente nova sobre a direção que
você deve seguir para alcançar seus objetivos.

Lembre-se: tenha sempre perseverança e atenção concentrada
em seu objetivo. Feliz Ano Novo!
08

