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Informativo Pedramix
Outubro/2020
A Pedreira Um Valemix é uma realidade
que foi construída por muitas mãos. Os
dirigentes, os líderes, os colaboradores e
todos os clientes são os protagonistas desta
história. No dia 27 de setembro
completamos 49 anos de existência e
comemoramos com uma estrutura sólida,
preparada para crescer e com potencial
para ir ainda mais longe. Ao comemorar o
aniversário, queremos agradecer a
dedicação de toda a equipe, em especial ao
Sr. Célio Azevedo, pela idealização e a
realização de um sonho, um sonho que já
dura quase meio Século. Comemorar o
sucesso e a continuidade do negócio.
Comemorar o desempenho dos
funcionários. Comemorar tudo o que foi
alcançado, incluindo muitas coisas, quantos
contratos, quantos projetos, quantos
prêmios e reconhecimentos. Comemorar a
união, cooperação e participação de uma
grande equipe. A comemoração do
aniversário da Pedreira Um Valemix
também comemora a vida de Célio. As
histórias dos dois fundem-se numa só,
penetram-se e transmitem-nos o sonho de
realizar e concretizar os nossos sonhos e de
nos dedicarmos de forma pormenorizada e
completa. Júnior e Arthur continuaram
acompanhando a história. Nossos três
gerentes são tudo que a empresa precisa
para atingir seus objetivos. Emoções e
razões, e esse equilíbrio é essencial para o
sucesso. Ao longo de quase cinco décadas
de constante crescimento, a empresa chega
aos seus 49 anos com milhares de famílias
beneficiadas, dezenas de colaboradores,
diversas unidades em constante
crescimento e um vasto portfólio de
serviços, que conquistam a cada dia mais os
territórios onde alcança. Parabéns!!

Fonte: Arquivos internos, Timóteo.

Thaise - Fundação, 2020.
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Meio Ambiente

Programa de Educação
Ambiental
"Dia da Árvore"
No dia 21 de setembro, é comemorado o dia da árvore,
então neste ano foi divulgado essa data para todos as
unidades com uma mensagem de conscientização.
E nas unidades de Catas Altas e Santa Bárbara foi
realizado um sorteio com a distribuição de mudas.
Fonte: Arquivos internos, 2020.

Diga não às queimadas!

Fonte: Meio Ambiente - Minas Gerais , 2020.

Fonte: Prefeitura Municipal de Timóteo e PIEA, 2020.

Precisamos evitar a cultura de queimar os resíduos no quintal, como as folhas, entulhos, etc. Devido a
época está propícia a incêndios florestais, e a nossa região já vem sofrendo muito com as queimadas,
trazendo prejuízo à fauna, flora e a sociedade, além dos problemas respiratórios. Seja consciente e se for
preciso denuncie. Esse Programa de conscientização de proteção contra incêndio é desenvolvida pela
Prefeitura Municipal de Timóteo com o Programa Integrado de Educação Ambiental - PIEA.
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Adesão ao Programa
FAPI 2020
O programa FAPI é uma iniciativa da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD em parceria com a Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais– PMMG e o
Sistema FIEMG.
As empresas participantes do FAPI de acordo com o
Decreto Estadual nº 47.383 de 02 de Março de
2018, poderão ter algumas atenuantes em caso de
aplicação de penalidades do ato de fiscalização,
como com redução de multa, possibilidade de
parcelamento, entre outros.

Santa Bárbara

Implantação da coleta seletiva com o recolhimento
dos resíduos sólidos e destinação correta pela
Associação de Catadores da cidade.

Fonte: Arquivo interno, 2020.

Fonte: Arquivo interno, 2020.

Fonte: Arquivo interno, 2020.

Construção de
jardim,
melhorando o
aspecto
ambiental
positivo da
empresa.
O funcionário Sidney da
unidade de
Santa Bárbara criou esse
suporte para melhorar a
disposição dos materiais.
Parabéns, vamos continuar
contribuindo para as
melhorias.

Fonte: Arquivo interno, 2020.
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Estão sendo realizadas, na Unidade de Catas Altas, auditorias internas
em prol da limpeza e organização do ambiente de trabalho. Essa
atividade está contando com o apoio da equipe de meio ambiente,
segurança, gerência e todos os colaboradores do empreendimento.

Fonte: Meio Ambiente - Minas Gerais , 2020.

Fonte: Meio Ambiente - Minas Gerais , 2020.

Fonte: Sincomércio, 2016.

Fonte: Vicel, 2016.

Fonte: Rede Ambientação, 2018.
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Saúde e Segurança do Trabalho

CIPAMIN
GESTÃO
2020/2021
Catas Altas

Acontecerá na próxima sexta-feira, 09/10/2020, a eleição para
membros da CIPAMIN –GESTÃO 2020/2021 na Pedreira Um Valemix
Micon - Mineração Congonhas Ltda, Catas Altas - MG. A votação terá
início às 08h00, na sala do SESMT, e término previsto para 16h30,
assim atendendo os dois turnos.
Contamos com a participação de todos!

Santa Bárbara
Estão abertas as inscrições para candidatos a membros da CIPAMIN –
GESTÃO 2020/2021 na Pedreira Um Valemix, Santa Bárbara –MG.
As inscrições serão realizadas na sala do SESMT da unidade.
Contamos com a sua participação!
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Exposição a Óleo Mineral

Fonte: Ambientec, 2017.

A Norma Regulamentadora 15, Anexo 13, deixa claro que o adicional de insalubridade é cabido para contato com
“substâncias cancerígenas e afins”.
Para isso, não basta ter contato com qualquer tipo de óleo mineral para caracterizar a atividade como insalubre. Este
óleo mineral necessita ter, em sua composição, a presença de substância cancerígenas em quantidade
suficiente para causar um comprovado dano à saúde, ou seja, uma doença ocupacional, caso contrário muitos
médicos que receitam óleo mineral para bebês e recém-nascidos poderiam ser acusados de crime, por receitarem
um medicamento carcinogênico.
Presença de Substância Cancerígena
É de suma importância distinguir os óleos minerais em: não refinados ou pouco refinado dos refinados e
tratados. Os óleos minerais não refinados ou pouco tratados contêm hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA), e em
contato com esta substância o trabalhador poderá desenvolver câncer de pele. Já os óleos minerais refinados e
tratados possuem quantidade mínima de HPA, e muito deles, inclusive, isentos desta substância.
Assim sendo, é a presença dos HPAs nos óleos minerais que os tornam carcinogênicos.
Quantidade suficiente
O método IP346 tem por objetivo identificar hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) através da extração por DMSODimetilsulfóxido. Tal método mostra uma forte correlação entre a incidência de câncer de pele e a extração por
DMSO, especificamente quando a quantidade de HPAs for igual ou superior a 3% (volume/volume), ou seja:
·
·

≤ 3% extrato de DMSO: Não carcinogênico
≥ 3% extrato de DMSO: Carcinogênico

Onde encontrar esses valores?
Nas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ’s, disponíveis nos setores onde há exposição
a óleos minerais.
Importante ressaltar que esta narrativa aplica-se, ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE, a óleos minerais NOVOS e SEM
USO. Todo óleo mineral, em contato com temperaturas elevadas perde a sua característica original, portanto, há que
se destacar que óleos queimados e óleos usados, PODEM ter adquiridos características carcinogênicas ao longo do
processo devido a exposição a elevada temperatura, por isso não devem ser reutilizados em hipótese alguma.

