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E N G E N H A R I A

SÓLIDAS COMPETÊNCIAS
PARA A ENTREGA DE
MELHORES RESULTADOS
Através do consórcio MRF, as empresas MILPLAN, Reta e
Flapa fornecem solução completa de engenharia, que
possibilitará a retomada do processo produtivo da Samarco.
PÁGINA 4

EDITORIAL
O ano de 2019 está chegando ao nal, para muitos passou rápido! Podemos dizer que foi muito bom, porque houve grandes
avanços na construção do alicerce de um Brasil melhor. A Reforma da Previdência já foi aprovada, reformas administrativa,
tributária e pacto federativo estão por vir. Programa de concessões e privatizações em curso, com in ação baixa e juros baixos.
Tudo isso gerará maior crescimento a partir de 2020.
Acreditamos que as questões sociais, tão urgentes no Brasil, serão tratadas com a mesma importância das econômicas. A
maioria de nós entende que essa seria uma obrigação exclusiva dos nossos governantes e legisladores, já que existe uma carga
tributária exagerada. Mas quanto desperdício do dinheiro público, ine ciência e corrupção! Queremos mudar essa visão,
aumentando os investimentos da empresa em questões sociais, especialmente aquelas relacionadas à educação.
Incrementaremos nossas ações sociais nas comunidades onde a empresa está inserida, individualmente e em parceria com os
nossos clientes, e estimularemos o voluntariado e a consciência cidadã de nossos colaboradores.
Falando das realizações da empresa, destacamos os contratos de médio e grande portes desenvolvidos este ano com a Vale,
em Canãa dos Carajás; a nova estação de bombeamento e shaft para a Nexa, em Vazante; os serviços que garantiram a
integridade do mineroduto de 529 km da Anglo American; a expansão da CBMM, em Araxá; e a implantação da ltragem da
Samarco, em Mariana. Este último possibilitará a retomada da operação em meados de 2020.
Outros contratos muito importantes são o da termoelétrica de 1.500 MW em Barra dos Coqueiros, executado para a GE
Power, e o da nova obra em mobilização para a Petrobras Comperj, em Itaboraí. Esses contratos demonstram o avanço da
empresa nos setores de Energia e Óleo e Gás, importante passo para o crescimento da empresa e o desenvolvimento dos
nossos colaboradores.
Temos obtido bons resultados na área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, com índices dentro das tolerâncias
estabelecidas e melhores que as médias dos nossos mercados. O Programa Decatlo foi relançado em outubro, para motivar
todos os colaboradores a agir de forma proativa e preventiva, com qualidade e produtividade. Estamos totalmente
comprometidos em nalizar o ano alcançando nosso principal objetivo de ZERO acidente com afastamento. Agradecemos a
todos pelo comprometimento em SMS, esperando contar com o mesmo engajamento no próximo ano.
Por último e repetindo a mensagem de outras edições, acreditamos num Brasil melhor, mais justo, com menos desigualdade,
crescendo e se desenvolvendo. Alinharemos as estratégias da empresa nesse rumo, contribuindo para o sucesso dos nossos
clientes e para o desenvolvimento dos nossos colaboradores.
Muito obrigado novamente e boa leitura!
Boas festas e excelente 2020!
Leonardo Guimarães Mendes e Alencar de Souza Filho
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
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NOSSOS VALORES

SEGURANÇA E VALORIZAÇÃO DA VIDA SÃO
PRIORIDADES DA MILPLAN ENGENHARIA
Ações de Saúde e Segurança são realizadas nas obras, visando à meta de Zero Acidente.
Mãos para proteger, agradecer, construir e trabalhar.
São tantas as ações que podem ser feitas por meio delas
que, dentre tantas campanhas essenciais de saúde e
segurança, a proteção das mãos é uma das mais
importantes. Por ser relevante, a obra M.409, em Araxá
(MG), realizou, em agosto, ações para conscientizar os
colaboradores sobre a adoção de comportamento
seguro voltada para a proteção desta parte do corpo.

programas de segurança em todas as obras em que
atua. As ações são voltadas, principalmente, para a
manutenção de um ambiente de trabalho seguro,
mediante percepção de riscos, conscientização,
treinamento e capacitação dos colaboradores.

A campanha “Eu assumo esse compromisso” focou em
atividades lúdicas e interativas, visando ao repasse de
orientações de segurança. Os colaboradores
participaram de uma palestra com Severino Omena,
que relatou a todos o preço de um acidente de trabalho,
após perder os braços e as pernas num acidente com
choque elétrico.
O objetivo de Zero Acidente é uma premissa da
MILPLAN Engenharia, que sempre investe em práticas e

NOSSAS OBRAS
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NOSSOS DESTAQUES

SÓLIDAS COMPETÊNCIAS PARA A
ENTREGA DE MELHORES RESULTADOS
MILPLAN, Reta e Flapa fornecem solução de engenharia completa para a Samarco.
Uma das principais obras em que a MILPLAN está envolvida este ano é executada em modalidade de consórcio com
a Reta Engenharia e Flapa Engenharia e Mineração para atender à Samarco, mineradora, com 42 anos de história
no setor mineral brasileiro.
Criado em fevereiro deste ano, o Consórcio MRF disponibiliza solução completa para obras de engenharia,
abrangendo as disciplinas de terraplenagem, obras civis e montagem eletromecânica, além do fornecimento de
equipamentos e mão de obra técnica especializada.
Com prazos desa adores, foi primordial a formação de uma equipe multidisciplinar experiente para a entrega do
escopo contratado. O principal resultado já foi obtido, com a conclusão de uma das fases fundamentais para a
retomada da operação da usina, que englobou os serviços necessários ao bombeamento de resíduos e lama do
concentrador C3 para a Cava Sul.

Soma de competências ditam o tom da parceria
MILPLAN: Fornecimento dos equipamentos de montagem e gestão executiva da
obra com pro ssionais com comprovada expertise em montagem eletromecânica.
Reta: Gestão executiva da obra com pro ssionais especializados em
terraplenagem e civil.
Flapa: Fornecimento de equipamentos de terraplenagem e pro ssionais
especializados em terraplenagem e civil.
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NOSSOS DESTAQUES

Comprometimento com resultados
* 580 colaboradores efetivos, principalmente das cidades do entorno como Ouro Preto,
Mariana, Antônio Pereira, Santa Rita Durão e Catas Altas.
* Previsão de um total de 950 colaboradores no pico da obra.
* Até então, 246 dias trabalhados e sem acidentes com afastamento.
* 172.000 horas-homem trabalhadas.
* 85 equipamentos mobilizados de terraplenagem e montagem eletromecânica.
* 6.600 m³ de concreto a executar.
* 320.000 m³ de movimentação de terra.
* 14.000 metros de tubulação em PEAD.
* 4.700 m de tubulação em aço carbono.
* 500 toneladas de estrutura metálica.

Com a construção do Prédio da Filtragem de Rejeitos, a Samarco poderá ltrar a parte arenosa do rejeito
proveniente do processo de bene ciamento do minério de ferro, o que reduzirá cerca de 80% da necessidade da
disposição úmida.
Esse processo permitirá que o rejeito seco seja empilhado e o rejeito úmido restante seja disposto na Cava Sul,
evitando a utilização de barragens e trazendo maior segurança operacional para a Samarco.
O empreendimento foi iniciado em abril deste ano e tem conclusão prevista para setembro de 2020. A retomada
operacional da Samarco resultará na geração de emprego e renda para a comunidade local, principalmente nos
municípios de Mariana e Ouro Preto (MG).
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NOSSAS OBRAS

EXPERIÊNCIA E FOCO EM RESULTADO
SÃO DIFERENCIAIS DA MILPLAN ENGENHARIA
MILPLAN naliza obra para uma das maiores mineradoras do mundo com
qualidade, segurança e dentro dos prazos estabelecidos.
Quem visita Santo Antônio do Grama (MG) se surpreende com os lugares admiráveis e interessantes que a cidade
oferece. Culinária, artesanato, musicalidade, celebrações e um dedo de prosa com o gramense representam a
simplicidade autêntica do local.
A MILPLAN esteve presente nessa cidade, inserida no projeto de substituição de um trecho da tubulação do
mineroduto do Sistema Minas-Rio da Anglo American. Tal obra teve início em julho de 2018 e contemplou a troca de
quatro quilômetros do mineroduto, além de intervenções em 34 pontos.
A qualidade e o cumprimento com o prazo foram, ao mesmo tempo, os desa os e as características marcantes
dessa obra e permitiram que a Anglo American retomasse as atividades que estavam paralisadas, com respeito ao
meio ambiente e segurança para a comunidade.

Planejamento orientado para resultados
Finalizada em fevereiro de 2019, a obra totalizou:
* 350 colaboradores de diversas localidades do Brasil, como Bahia, Sergipe,
Pernambuco e Minas Gerais.
* Equipe quali cada nas áreas de supervisão, civil, soldagem e qualidade.
* 228 dias de trabalho, totalizando 531.880 horas-homem trabalhadas.
* 132 equipamentos principais – tais como sideboom, escavadeira, curvadeira
de tubo de 24 polegadas, motoniveladora e motosoldadoras.
* 314 tubos de 24 polegadas e 12 metros de comprimento.
* 320 juntas soldadas.
* 184 curvas.
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NOSSAS OBRAS
O trabalho em equipe foi essencial para o sucesso da obra. Os colaboradores da área de Qualidade
acompanhavam diretamente todas as fases da obra, enquanto o time de Planejamento foi primordial para evitar a
execução do empreendimento no período de chuva. Ao mesmo tempo, as equipes de Logística, Segurança e Meio
Ambiente garantiram que o transporte e a montagem do duto fossem realizados com segurança e com o mínimo de
interferência na comunidade. Essas áreas, junto com a Supervisão, estavam presentes nas reuniões diárias e no
acompanhamento de toda a produção, tanto para a correção de possíveis desvios, quanto para a tomada de
decisões assertivas.
Diversas tecnologias foram utilizadas de forma a oferecer a melhor solução para a Anglo American. Dentre elas, a
MILPLAN utilizou o processo de soldagem autoprotegido e o ultrassom automatizado. Como diferenciais, a
MILPLAN montou uma escola para treinamento da equipe de solda, quali cando todos os soldadores; e devido à
grande quantidade de equipamentos pesados, foi criada uma equipe de manutenção para atender à obra e
garantir os melhores resultados para o cliente.
Sobre o mineroduto
O mineroduto possui diâmetro de 24 polegadas e uma extensão total de 529 quilômetros, interligando o
município de Conceição do Mato Dentro (MG) até o porto em Barra do Açu, São João da Barra (RJ). A obra
visou reestabelecer o transporte de minério de ferro da mina em Conceição do Mato Dentro até o porto,
interrompido em março de 2018.
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DO NOSSO INTERESSE

É HORA DE OLHAR PARA O FUTURO
Por mais que a situação no momento esteja tranquila, é preciso planejar o futuro.
O Congresso aprovou, após 8 meses de tramitação, a Reforma da Previdência. A nova proposta cria idade mínima
para aposentadoria, muda cálculo do benefício e traz regras de transição para quem já está no mercado de
trabalho.
Apenas quatro categorias, que englobam de cientes, policiais, professores e pessoas que trabalham com condições
agressivas à saúde terão uma regra diferente. Mas, no geral, a Reforma trabalhará com a idade mínima de 62 anos
para as mulheres e de 65 anos para os homens, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e
20 homens para homens. Vale tanto para pro ssionais de iniciativa privada como para servidores.
O valor do benefício não poderá ser inferior a um salário mínimo, e o teto permanece em R$5.839,45 (valor obtido
após a soma das contribuições, aplicação da média aritmética e do percentual da alíquota). Mas, o que isso
signi ca? Isso quer dizer que, se hoje um pro ssional recebe um salário de R$10.000,00, o valor máximo a ser
recebido pela aposentadoria pública será limitado ao teto do INSS, ou seja, R$5.839,45.
Por isso, é importante, independentemente do salário que o pro ssional recebe, analisar as opções de previdência
complementar, que visa acumular recursos para garantir uma renda adicional no futuro. A previdência
complementar serve para que o trabalhador mantenha, durante o momento da aposentadoria, um padrão de vida
igual ou melhor ao da fase laborativa, ou, simplesmente, um padrão melhor do que se dependesse somente do INSS.
A preocupação pela garantia da qualidade de vida dos trabalhadores deixou de ser uma pauta exclusiva do
governo e tem sido cada vez mais uma preocupação da própria sociedade.
Apoiar-se na previdência complementar, investindo com frequência e visando a longo prazo, é uma escolha com
resultados relevantes: formação de patrimônio, geração de renda futura e consequente sossego na hora em que
desejar se aposentar. Olhar para a frente signi ca ser o responsável pelo futuro, construindo-o a partir do presente.
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