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Saúde e Segurança do Trabalho
FAÇA A SUA PARTE, RESPONDA O
QUESTIONÁRIO DIARIAMENTE!

A

Direção

da

Pedreira

Um

Valemix

disponibilizou um questionário online a fim
de

detectar

Covid-19
caso

em

os

primeiros

seus

positivo,

sintomas

colaboradores,
realizar

o

e,

da
em

primeiro

atendimento médico. Portanto é de suma

ACESSE:
http://pedreiraumvalemix.com.br/covid

A Direção parabeniza o colaborador,
Luciano dos Reis Ferreira da Pedreira Um
Valemix Micon, por desenvolver dispositivo,
que tem como finalidade aumentar a
segurança dos empregados envolvidos na
manutenção de caminhão basculante com
báscula suspensa.
A ideia surgiu após aplicação de lateralidade
(apresentação de acidente fatal ocorrido em
empresa de mesmo segmento), que está
contemplada no Procedimento Padrão/CMV04 Análise e Investigação de Acidente e
Quase Acidente.

importância

que

todos

os

participem,

respondendo

colaboradores
o

questionário

diariamente, até uma hora antes do início
das atividades laborais.

Fonte: Arquivo interno, Catas Altas, 2021.
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Aspersão do Pátio em Governador Valadares
A Direção parabeniza a equipe da Valemix Concretos e Serviços de Governador
Valadares, por desenvolver sistema aéreo de aspersão de água, reduzindo a
dispersão de poeira no ambiente de trabalho e comunidade vizinha.

Fonte: Arquivos internos, Governador Valadares, 2021.

Meio Ambiente

CONTRIBUIÇÃO AMBIENTAL DO REFEITÓRIO DE TIMÓTEO

Instalação de coletor para
resíduo perfurocortante.

Destinação de óleo usado do refeitório para empresa licenciada.
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PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TIMÓTEO
Devido a Pandemia do COVID-19 não foi
possível a realização da I Ecocaminhada
no Parque Estadual do Rio Doce - PERD
ano passado, iremos aguardar tudo voltar
ao normal. Mas foi distribuído a camisa
para os colaboradores que iriam
participar dessa atividade.

Fonte: Arquivos internos, Timóteo, 2021.

Visita Técnica
Micon
No dia 07 de abril a Pedreira
Um Valemix, representada
pelo setor de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho
realizou uma visita técnica com
a equipe da Secretaria de
Turismo e Cultura do Município
de Catas Altas à Cachoeira do
Quebras Ossos.

Fonte: Arquivos internos, Catas Altas, 2021.
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Fonte: Saniplan, 2016.

Fonte: Calendarr, 2021.

Fonte: Servioeste, 2015.

Fundação Vovô
João Azevedo
Adaptando-se a nova realidade de ensino, devido a pandemia da Covid-19,
a Fundação Vovô João Azevedo, que desde o ano passado passou a
ministrar cursos online de informática e inglês.
Para o ano de 2021 o projeto foi ampliado para atender alunos de todas
as cidades onde a empresa atua, com cursos de informática, excel
avançado e marketing digital. O início das aulas está previsto para o início
de maio e com certeza será mais um grande avanço em prol das
comunidades em torno da empresa.

