
Informativo Pedramix
Dezembro/2020

Ano 1: 2ª Ed. Vol. 04

Saúde e Segurança do Trabalho
RESULTADO CIPAMIN  

GESTÃO 2020/2021
Timóteo

A eleição para membro da CIPAMIN Gestão 2020/2021 da Pedreira Um Ltda.,
de Timóteo –MG, ocorreu no dia 27/11/2020, com participação de 62% do
efetivo da unidade, sendo eleitos os seguintes empregados:   
    
 Cristian Bruno Duarte  - Titular;
 Ernane Faioli Ferreira - Titular;
 Antônio Severo da Silva  - Suplente.

"Meu nome é Vitória tenho 14 anos e sou
moradora do bairro Cachoeira do Vale. Sou

atleta do projeto fábrica de gigantes há 3
anos. Ano passado fui em 7 campeonatos,

tenho 5 medalhas de ouro, 1 de bronze e 1 de
prata. Gostaria de agradecer, a empresa

Pedreira Um Valemix do Celinho, pelo
patrocínio e apoio que estou recebendo,

muito obrigado e que o nosso Deus possa te
retribuir tudo em dobro."  (Vitória Luíza, 2020)

Fonte: Arquivo interno, 2020.

Patrocínio



  No dia 24 de novembro de 2020,
realizamos atendimento In Company, em
parceria com SESI, na unidade da Pedreira
Um Ltda, Timóteo-MG. Esta inciativa visa
cumprir as determinações do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO, promovendo e preservando a
saúde de nossos empregados.  Foram
realizados exames de sangue, audiometria,
eletrocardiograma, e acuidade visual. Em
comemoração ao Novembro Azul,
realizamos o exame PSA (Antígeno
Prostático Específico) nos empregados
acima de 35 anos.

Use máscara de proteção (cobrindo o nariz e a boca);     
Mantenha distância física de, no mínimo, 1,5 m;   
Lave frequentemente as mãos com água e sabão;      
Use álcool em gel 70% para higienização;    
Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas;     
Evite aglomerações.

A luta contra o Covid-19 ainda não acabou e, enquanto a
vacina não é disponibilizada, continuaremos fazendo a
nossa parte:

Dezembro/2020 | Pág.2

PCMSO 
PEDREIRA UM 

TIMÓTEO

A LUTA CONTRA O COVID-19
CONTINUA!

Fonte: Arquivo interno, 2020.
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1º DE DEZEMBRO
DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS

  No dia 01/12 é comemorado o Dia Mundial de Combate a Aids,
em todo o mundo. Esta data visa conscientizar a população
mundial sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Sida/Aids). Segundo a Organização Mundial de Saúde,
atualmente 36.9 milhões de pessoas vivem com a doença no
mundo. Destas, 1.8 milhões são crianças com menos de 15 anos
de idade.   
  O HIV é mais comumente transmitido durante a relação sexual
sem uso de preservativo e pela troca de fluidos corporais. O
contágio também pode acontecer durante a gravidez, no parto,
em transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, pela
amamentação e por compartilhamento de agulhas contaminadas. 
  Ainda não existe cura para a infecção pelo HIV, embora os
tratamentos sejam muito mais eficientes do que no passado. Uma
combinação de medicamentos antirretrovirais (ARVs) ajuda a
combater a multiplicação do vírus e permite que os pacientes
levem vidas mais longas e saudáveis, sem que seu sistema
imunológico seja afetado rapidamente. Esses medicamentos
também são usados como medida preventiva, para diminuir a
transmissão.
 
Neste ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, o
SESMT Valemix não poderá realizar palestras de conscientização
ao combate a Aids.
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Antes

Depois

Tecnologia da Informação
Melhoria no ambiente de trabalho 

da Balança da unidade de Santa Bárbara

Fonte: Arquivo interno, 2020.

Fonte: Arquivo interno, 2020.

"No mês de novembro tivemos a satisfação de proporcionar um ambiente de trabalho
mais confortável e seguro para o setor da Balança em Santa Bárbara onde foi instalado
uma mesa totalmente planejada para as atividades específicas do setor. Também está

sendo reestruturado toda a parte de cabeamento elétrico e rede no intuito de
melhorar a eficiência energética e velocidade do tráfego da rede interna de TI.

Agradecemos a todos os envolvidos que contribuíram para esta melhoria." 
(Márcio Azevedo, 2020)



Meio Ambiente
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Fonte: Arquivo interno, 2020.

Visita Técnica  
Faculdade Unileste
Unidade de Timóteo

Fonte: Arquivo interno, 2020. Fonte: Arquivo interno, 2020.

Fonte: Arquivo interno, 2020. Fonte: Arquivo interno, 2020.

Treinamento em Timóteo
Destinação correta do resíduos sólidos/oleosos 

e a Coleta Seletiva
Na semana do dia 16 de

novembro foram ministrados
os treinamentos com os

funcionários de Timóteo, em
breve será realizado nas

demais unidades.

No dia 17 de novembro o setor de
meio ambiente recebeu, na

unidade de Timóteo, alunos e
professores do curso de

Engenharia Química do Unileste.
Essa visita foi fruto do projeto

Unilab, desenvolvido pelo Centro
Universitário, demonstrando os

aspectos ambientais positivos da
empresa, contribuindo para o

conhecimento de todos.


