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Fevereiro
01 - Ramiro

05 - Marcelo

05 - Roque

08 - Hugo 

18 - José Carlos

25 - Erivaldo

29 - Gildásio

Janeiro
18 – Juraci 

Aniversariantes do mês

    Estamos iniciando 2013 e com ele nossas energias se 

renovam para começar uma nova etapa. Esta nova etapa é 

marcada, sobretudo, pelo enfrentamento de novos desafios. 

O balanço anual de nossas atividades em 2012 nos revelou 

que muito ainda precisamos crescer e que nossa empresa 

tem potencial para ir muito mais além de onde hoje está. É 

claro que o caminho para novas conquistas se dará a partir da 

junção de esforços e que todos nós, enquanto colaboradores 

da MPC, somos chamados a participar deste processo.                                             

       
 Até o ano de 2016 o Brasil 
receberá 20% de todo o investimento 
mundial na área de mineração. O 
investimento de 75 bilhões de dólares em um 
único país é uma surpresa para os 
empresários da área. O valor destinado, no 
entanto deve servir de incentivo para pagar os 
custos operacionais e investimentos em 
tecnologias mais eficientes. 
 C o n f o r m e  b a l a n ç o s  
operacionais das mineradoras entre 
2002 e 2011, a margem de lucros das 
mineradoras caiu sensivelmente, isso 
significa uma necessidade de lucros 
maiores para suprir as despesas. O valor 
destinado ao setor deverá, dessa forma, ajudar as mineradoras a 
equilibrar as despesas  operacionais, principalmente com a esfriada do 
setor, por conta da crise econômica internacional. A expectativa é que 
os investimentos tragam horizontes mais positivos nos próximos anos. 

Fonte: http://noticiasmineracao.mining.com/tag/mineracao/page/2/

        DNPM começa a receber o RAL de 2012 

 Começa a corrida para a entrega do 
Relatório Anual de Lavra (RAL), exercício 2013, 
ano-base 2012. Para a entrega da documentação, 
o usuário deve estar inscrito no Cadastro de 
Titulares de Direitos Minerários (CTDM), que 
poderá ser realizado também pelo site da 
Departamento Nacional de Produção 
Mineração (DNPM). É recomendado pelo 
órgão que o cadastro ou atualização 
cadastral seja feita com antecedência. O 
prazo máximo para entrega do RAL é ate

 o dia 13 de março, conforme prevê a legislação federal

          O RAL é um importante documento, já que se presta a 
declarar se toda a riqueza produzida na Lavra contribui para o 
desenvolvimento do país, além de atestar se o licenciamento 
concedido está de acordo com  as atividades desenvolvidas. Conforme 
informações oficiais do órgão, uma equipe de técnicos do DNPM 
estará à disposição dos usuários na sede da Autarquia em Brasília e nas 
Superintendências para tirar as dúvidas quanto ao preenchimento dos 
relatórios. 

Notícias sobre Mineração
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 O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) está tentando junto 
ao governo federal alternativas para destravar a liberação de novas licenças 
minerais e de portarias de lavras, que está em suspenso desde novembro de 
2011. A intenção é que o setor volte a obter as licenças antes que entre em 
vigor o novo marco regulatório, que ainda está em processo de aprovação e 
tem previsão de chegar ao Congresso em fevereiro deste ano. 
Enquanto isso o IBRAM tem buscado junto ao governo uma resolução 
imediata para não deixar parado os projetos travados pela suspensão das 
outorgas. 
 As minas a céu aberto que já estão 
operando, ficam no aguardo da publicação oficial do 
novo marco regulatório, que deve reordenar o 
trabalho do setor, especialmente no que se refere ao 
código florestal e as leis de proteção ambiental. As 
novas resoluções que serão discutidas neste ano 
deverão dar novos horizontes às mineradoras, sendo 
que os custos operacionais e os lucros dependem 
também das determinações legais que estão sendo 
ansiosamente aguardadas. 

 Brasil receberá investimentos em mineração

IBRAM quer destravar licenças minerais 

 Boa leitura!

 Acabamos de viver um período 
muito esperado pela maioria das pessoas: o 
Carnaval. 
 Para alguns um merecido 
descanso, onde é possível restabelecer as 
forças. Estes saem em busca de boas praias, 
pousadas aconchegantes e muito banho de 
mar,  piscina e rios. Para outros, este é um 
tempo de gastar as energias que foram 
acumuladas, indo em busca das diversões 
próprias da época; trocando o dia pela noite 
e se divertindo atrás de blocos, escolas de 
samba e trios elétricos. Chegando na quarta 
de cinzas cansados, porém realizados porque curtiram como haviam 
programado. Existe ainda aqueles que partem em busca dos retiros 
espirituais visando revigorar as energias da alma e a paz interior.
 Mas tudo chega ao final e é hora de retornar as atividades, pois 
afinal de contas temos que trabalhar para continuar programando os 
próximos recessos e já estamos de olho na Semana Santa e no São João. 
E estes períodos de descanso são essenciais para retomarmos nossas 
atividades com novo gás.
 Só então nos damos conta do sentido de uma frase que o artista 

Cazuza tão sabiamente afirmou em uma das suas canções; “...e o 

tempo não pára”. Jaime Sobral
Gerente

 Fonte: http://www.dnpm.gov.br/conteudo Fonte: http://www.ibram.org.br/



MPC

Vamos falar de Segurança!

Filosofia de Parachoque

“Aos que falam de mim pelas costas, obrigado! 
É sinal que estamos sempre na frente” Ex
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Informativo MPC 

Destaque!

 Nesta edição falaremos um 
p o u c o  s o b r e  o  S e t o r  d e  
Manutenção. É principalmente na 
oficina que acontece atividade 
dos técnicos da manutenção. 
Para o bom funcionamento dos 
equipamentos, é importante que 
haja a revisão periódica dos 
mesmos. E é aí que entram os 
profissionais responsáveis pela 
manutenção. Estes profissionais 
precisam ter conhecimentos de 
mecânica e da dinâmica de funcionamento e 
composição de cada máquina e equipamento. 
 É importante perceber que o setor de manutenção não 
funciona somente com os encarregados de manutenção. Cada 
operador ou motorista é também responsável pela manutenção, 
pois tem obrigação de avaliar as boas condições do veículo que 
trabalha e indicar possíveis falhas ou problemas. Se essa 
avaliação não ocorrer diariamente, corre-se o risco de estar 
permitindo que os bens da empresa sejam danificados. Desse 
modo, o trabalho da equipe da Manutenção só funciona a partir da 
colaboração de todos os envolvidos no uso dos equipamentos. 
Hoje, o setor de Manutenção conta com três profissionais, são 
eles:Hugo Fiuza, Juraci Amorim e Rodrigo Alves. 

Setor Destaque!
Setor de Manutenção/Oficina
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Novo colaborador para a MPC!
          A MPC ganhou mais um 

colaborador, que veio com o intuito de somar 
esforços para o sucesso das atividades 
desenvolvidas em nossa empresa. 
   Eduardo Vilas Boas se integrou à 
nossa equipe no final de janeiro deste ano e, 
junto com os colaboradores do escritório, 
está avaliando as rotinas diárias de todos os 
setores e sugerindo ações que irão 
dinamizar as atividades e promover 
resultados mais satisfatórios. É nosso 

desejo que a presença deste novo profissional 
venha contribuir para o crescimento de nossa empresa.                     

Atenção visitante!

 Segurança em todas as ações é um dos objetivos que a MPC          
procura atingir diariamente. E  realizar procedimentos seguros inclui também  
os nossos visitantes. A partir do momento que um cliente ou visitante entra em 
nossa empresa, nós somos responsáveis pela sua segurança. Por este motivo é 
essencial desenvolver ações que garantam a integridade física deles e 
conscientizá-los sobre a necessidade de colaborar neste processo. Ao chegar 
na MPC, é necessário que o visitante se dirija à portaria e lá receba as 
orientações de segurança para entrar na empresa. 
 É importante também que todos os funcionários estejam atentos à 
pessoas de fora que estão circulando na MPC, conscientizando sobre a 
circulação indevida pela área de produção, veículos não autorizados e pessoas 
sem a devida proteção.  Se  todos os colaboradores estiverem vigilantes destes 
procedimentos, será bem mais fácil garantir a proteção de todos. 

  
 

     Ao visitar a MPC:E pra não esquecer!

- Identifique-se na portaria, diga onde vai e 
com quem vai falar;
- Para carregar o caminhão, use os EPI´s  
recomendados: capacete, botas, óculos, 
máscara respiratória, protetor auricular e 
luva;
- Se estiver com passageiros no caminhão, 
deixe-os esperando na portaria;
- Não circular com veículos pequenos pela 
área sem expressa autorização da direção;
- Evitar circular pela produção enquanto 

espera o carregamento;
 - Respeite o nosso programa de coleta 
seletiva e não jogue lixo no chão. 

A segurança é 

direito e dever

 de todos!

 No dia 27/01/2013 ocorreu a segunda maior 
tragédia referente a incêndio no Brasil, na cidade de 
Stª Maria – RS, o número de vítimas ultrapassa 230 
mortos, 97 feridos ainda continuam hospitalizados, 
dentre estes 35 foram internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) respirando com a ajuda de 
aparelhos. Também foi registrado 20 feridos com 
queimaduras graves. 
 Tudo isso ocorreu principalmente por conta d o s  
empresários da boate Kiss não investirem na segurança, o local 
não obedecia às normas de Segurança, Prevenção e Combate a 
Incêndios. Infelizmente é necessário que ocorram tragédias para 
conscientizar sobre a importância de obedecermos as Normas de 
Segurança.

Luto 
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fonte: noticias.terra.com.br/

-  Perante um incêndio mantenha-se sempre calmo;
 Se o fogo é pequeno, trate de apagá-lo com o extintor adequado à 
classe de incêndio;
- Avise rapidamente a direção da ocorrência do fogo;
 Se o fogo se prender às suas roupas, não corra. Jogue-se ao chão a fim 
de apagar o fogo por abafamento;
-  Se ouvir uma explosão, jogue-se no solo e proteja a nuca com os 
braços;
-  Perante a fumaça, proteja a boca e o nariz com um pano. Caminhe 
agachado .  Jun to  ao  so lo  onde  há  menos  fumaça ;
 Se a fumaça impedir a fuga, anuncie a sua presença e aguarde 
socorro.

Em caso de incêndio:

  Seja bem-vindo Eduardo!
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