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MEIO AMBIENTE
O Programa de Educação Ambiental - PEA da Pedreira
Um do Horto Baratinha já está sendo executado com a
comunidade e com os colaboradores, conforme o
devido cronograma.

Foi realizado dia 24 de novembro de
2021, o Programa de Educação
Ambiental - PEA na oficina mecânica
da Pedreira Um de Timóteo com o
tema Proteção dos rios.

Fontes: Arquivos internos, 2021.

Os Programas de
Educação Ambiental
- PEA presencial das
unidades já estão
novamente em
ação.

Outubro e Novembro/2021 | Pág.2

Foram aprovadas no órgão ambiental as novas licenças da
água (outorga) da unidade da Valemix de João Monlevade,
em relação a captação nos poços tubulares.
Evite o desperdício de água!
Reaproveite o uso!
E vamos ficar sempre atentos a essas regularizações!

Implantação da Coleta Seletiva
Execução do Programa de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos - PGRS na unidade
Pedreira Um do Horto Baratinha e na
unidade da Valemix de Santana do Paraíso.

Fonte: Arquivo interno, Horto Baratinha, 2021.

Fontes: Meio Ambiente - MG, 2021.

Nos últimos meses o setor de meio ambiente
participou de uma Mentoria Ambiental - Análise de
Riscos Ambientais da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG para capacitação
técnica e atualização de legislações.
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HOMENAGEM

Fontes: Arquivos internos, Catas Altas 2021.

Nazinha,
Nós estamos sem palavras para nos despedir de você.
O que dizer para alguém que sempre cuidou de cada um de nós com tanto amor,
com tanta bondade?
O que fica é um nó na garganta por cada lembrança que temos:
Os meninos da elétrica estão aí hoje? Ainda não almoçaram...
Quem está na mina hoje?
Vou refogar uma verdurinha pra colocar na marmita dos meninos...
Separa a salada sem couve. O salpicão sem frango.
Você está sentindo o quê? Vou fazer um chazinho pra você...
4º domingo de setembro
Célio está aqui hoje?
Uai,. Você não veio ontem...
E por aí vai,... Porque são inúmeras as demonstrações diárias que tínhamos do seu
cuidado.
Só te agradecemos por tanto. Que privilégio tivemos, que tempero maravilhoso,
que pessoa maravilhosa tivemos todo esse tempo. Nosso coração hoje está
apertado mas sabemos que Deus te escolheu. Seja recebida com todo esse amor
que você transbordou aqui. Vai em paz! (Autora: Adriana Lopes)
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Fundação Vovô João Azevedo
RESPONSABILIDADE SOCIAL
No mês de outubro, as cidades de Timóteo e Santana do Paraíso foram prestigiadas com as
atividades do projeto Ponto da Poesia financiado pelas empresas Pedreira Um Valemix
Micon e Valemassa, viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à cultura de Minas
Gerais.
Com a proposta de levar encantamento, versos e poesia para as duas cidades
contempladas com projeto, as atividades aconteceram em formato volante, por meio de um
mini trio elétrico, que circulou pelas ruas dos bairros, trazendo muita surpresa e
intervenções culturais, poemas, versos, música e muita alegria, com a temática “Nossos
Versos até Você”. Além das ruas e praças das cidades, de Timóteo e Santana do Paraíso, o
projeto contou também com uma programação especial que encantou e divertiu os alunos
com contos, poemas e versos que falam de amor, infância, cotidiano e natureza, além de
uma viagem por canções e poemas; que aconteceram nas Escolas Municipais: José Dias
Bicalho Filho, João Matias de Oliveira, João Bolinha, Cecília Meireles, Joaquim Ferreira de
Souza, e Umei Professor Ruimar Bertelli; totalizando um público estimado de 1.200 alunos
participantes nas escolas e nas intervenções do Trio elétrico em Timóteo e em Santana do
Paraíso, 500 pessoas.

Fonte: Arquivo interno, 2021.
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Fonte: Arquivo interno, 2021.

E vem aí...
Estão entre a programação para os próximos meses, a
realização das atividades dos projetos “Mais Música”
com formação musical.
Aguardem!
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Saúde e Segurança do Trabalho
TREINAMENTO NR 12

Treinamento
ministrado na
unidade da Valemix
em Governador
Valadares dia 16 de
Outubro de 2021.
Fonte: Arquivo interno, Governador Valadares, 2021.

Treinamento ministrado na
unidade da Valemix e
Pedreira Um de Timóteo dia
22 de novembro de 2021.
Fonte: Arquivo interno, Timóteo, 2021.

"Vacinas salvam vidas "

Fonte: Arquivo interno, SESMT, 2021.
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TREINAMENTO NR 35
Treinamento ministrado na
unidade da Valemix e
Pedreira Um de Timóteo dia
22 de novembro de 2021.
Fonte: Arquivo interno, Timóteo, 2021.

Atendimento in Company Sesi
Foi realizado dia 26
de Novembro de
2021 exames
periódicos na
unidade da
Valemix e Pedreira
Um de Timóteo.

Fonte: Arquivo interno, Timóteo, 2021.

