RESPOSTAS DE MINERADORAS AO OBSERVATÓRIO DA MINERAÇÃO
SOBRE AS AÇÕES PARA CONTER O CONTÁGIO PELO COVID-19 ENTRE OS
SEUS FUNCIONÁRIOS – ATUALIZADO EM 11/04/2020 PARA INCLUIR A
POSIÇÃO DA CBA
Não responderam: ArcelorMittal, Usiminas, Nexa, CBMM, Alcoa.
Respondeu após a publicação da reportagem em 11/04/2020: Cia. Brasileira de Alumínio
(CBA).

RESPOSTAS
ANGLO AMERICAN
Neste momento a Anglo American não irá se posicionar sobre o tema.

KINROSS
Atualização de informações Kinross – Combate ao Covid-19
A Kinross Brasil Mineração (KBM) reitera que está somando esforços com as
autoridades de Saúde para mitigar os riscos de contaminação e proliferação do novo
coronavírus (Covid-19). A empresa tem acompanhado as orientações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e, em consonância às
recomendações, realiza medidas educativas de prevenção e incentivo à adoção de
hábitos saudáveis envolvendo empregados e terceirizados.
A empresa está paralisando todos os serviços e processos não essenciais à operação
nesse momento. Dentre as ações implementadas, destacamos:
I.
As funções administrativas estão sendo realizadas em home
office (trabalho remoto, de casa). Já reduzimos 30% do efetivo próprio
no site (Mina Morro do Ouro), e 50% do efetivo contratado;
II.
Os ônibus estão rodando com apenas 50% da capacidade de
passageiros, mantendo distância mínima segura entre cada pessoa, com as
janelas abertas e álcool em gel em todos os veículos;
III.
As refeições estão sendo servidas em embalagens individuais e
consumidas em áreas abertas, mantendo o espaçamento seguro entre as
mesas;
IV.
Horário das refeições com limitação de número de pessoas, com
revezamento;
V.
VI.

Empregados que são considerados grupos de risco estão em casa;
Eventos internos, externos e o programa de visitas estão suspensos;

VII.

Postergação de visitas de consultores e fornecedores à mina.

A empresa ainda instalou diversos pontos de higienização de mãos para que seus
empregados sigam rigorosamente as instruções das autoridades de saúde. Além disso,
orienta que se manifestado algum sintoma ou situação de risco, a pessoa seja
encaminhada imediatamente ao Posto Médico da Kinross.
A Kinross Paracatu está em consonância com o decreto estadual Nº 5.637, de 17 de
março de 2020 e o decreto municipal Nº 5641, de 23 de março de 2020, que autorizam
o funcionamento industrial. Os decretos indicam que as empresas devem manter
somente as atividades imprescindíveis para serem realizadas presencialmente,
considerando a manutenção de um nível operacional adequado e a adoção de todas as
medidas rigorosas de higiene.
Essa medida preventiva visa garantir a saúde e a segurança de todos os nossos
empregados, familiares, prestadores de serviço e comunidade em geral.
A empresa continua monitorando a situação e as orientações das autoridades locais,
regionais e nacionais, no sentido de atender todas as necessidades definidas por lei e a
adoção de ações adicionais.

ANGLOGOLD ASHANTI
A AngloGold Ashanti está monitorando diariamente a evolução da situação do
Coronavírus (COVID-19) no Brasil. Um comitê especial foi criado e estabeleceu medidas
preventivas para proteger nossos empregados, suas famílias e a comunidade. Até hoje
(27/3) não foi registrado nenhum caso de COVID-19 na AngloGold Ashanti Brasil.
A produtora de ouro esclarece que, neste momento, a prioridade é garantir condições
seguras de trabalho para os seus empregados.
Entre diversas medidas preventivas voltadas à segurança dos empregados, destacamse:
• Central

de Saúde AngloGold Ashanti: criamos um ramal de atendimento e
acompanhamento para empregados que tiverem qualquer tipo de sintoma
relacionado à doença.
• Desinfecção dos nossos ambientes coletivos: o processo para desinfetar os
ambientes coletivos foi intensificado, com foco em banheiros, corrimãos,
refeitórios, vestiários e ônibus, preservando assim a melhor qualidade desses
ambientes.
• Utilização do álcool gel: instalação de recipientes com álcool em gel, em pontos
críticos mapeados em todas as unidades, para que todos utilizarem sempre
que necessário.
• Uso de máscara obrigatório: proteção adicional por meio das máscaras de
proteção PFF2, para todos utilizarem quando estiverem na superfície e dentro

dos escritórios. Lembrando que para o subsolo os empregados já utilizam
máscara específica que garante proteção.
• Monitoramento

de temperatura dos empregados: em todas as operações
Brasil, empregados, fornecedores e visitantes têm sua temperatura corporal
medida por meio de um termômetro digital infravermelho (que faz medição
sem contato com a pele), nas portarias. Aqueles que apresentam febre estão
sendo encaminhados diretamente para a área de saúde da unidade.

• Implementação

de home office: os empregados cujas funções permitam o
trabalho a distância estão em home office.
• Home office- Grupo de Risco: Os empregados com mais de 60 anos,grávidas ou
casos clínicos que requeiram atenção também trabalham de forma remota.
• Cuidados

nos restaurantes das unidades da empresa: marcação nas mesas de
restaurantes das nossas unidades para que as pessoas se assentem de forma
a respeitar o distanciamento de um metro.
• Antecipação da vacinação contra a gripe: a empresa antecipará para os
próximos dias a campanha de vacinação contra a gripe (vírus Influenza) para
empregados e dependentes.

• Redução

da capacidade de transporte de pessoas: em implantação a redução
da capacidade dos ônibus e elevadores de acesso ao subsolo em 50%

• Kits Testes: Aquisição de 6.000 kits de testes para o COVID-19

É importante ressaltar que, respeitando todas as medidas de segurança adotas pela
empresa, nossas operações continuam operando.

GERDAU
1)
Que medidas a empresa tomou para evitar o contágio pelo coronavírus
entre os seus funcionários? Considera que as medidas são suficientes para prevenir a
pandemia?

A Gerdau está seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus (Covid-19)
divulgadas pelos órgãos de saúde competentes nas regiões em que opera. A Empresa
adotou uma série de medidas para mitigar o risco de transmissão nos locais de
trabalho, como o formato home office para atividades administrativas e profissionais
no grupo de risco.

Para os profissionais que desempenham atividades nas áreas operacionais,
a Gerdau está realizando um monitoramento rigoroso para identificação de possíveis

sintomas. Essas medidas incluem também os motoristas que realizam o transporte dos
colaboradores e os motoristas dos caminhões que entram na área operacional.

Além disso, a empresa adotou um rígido processo de limpeza e desinfecção das áreas,
de acordo com as recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que inclui áreas produtivas e de convivência, estações de trabalho, refeitório
e ônibus fretado.

2)
A empresa tem ouvido as reivindicações dos funcionários? Quantos
funcionários trabalhando no momento a empresa possui em Congonhas e Ouro
Branco?

A Gerdau mantém constante diálogo com os colaboradores e funcionários
terceirizados para informar sobre as ações que vem sendo tomadas na prevenção ao
coronavírus (Covid-19). Além disso, a Empresa tem ampliado os canais de
comunicação com seus colaboradores, oferecendo suporte virtual psicológico e
médico.
3)
A empresa já identificou algum funcionário infectado com o coronavírus? Se
sim, onde, quantos e em que contexto?

A Gerdau não identificou colaborador que tenha exame de infecção positivo para o
novo coronavírus (Covid-19).

4)

A empresa considera paralisar totalmente as atividades?

A Gerdau montou um comitê de crise que avalia diariamente a evolução do cenário de
pandemia e os impactos que essa situação traz para as rotinas dos colaboradores, suas
famílias e, também, para o negócio. Nosso principal foco é o bem estar das pessoas e a
manutenção das operações e dos empregos que geramos.
Importante ressaltar que os produtos da Gerdau são matérias-primas essenciais para a
construção de hospitais e clínicas, equipamentos das indústrias de alimentos e
medicamentos, para a agricultura e transmissão de energia, ainda mais importantes
neste momento de pandemia.

MOSAIC FERTILIZANTES

1) Que medidas a Mosaic tomou para evitar o contágio pelo coronavírus entre os seus
funcionários? Considera que são suficientes para prevenir a pandemia?
A Mosaic Fertilizantes não tem medido esforços para preservar a saúde e segurança de
seus funcionários enquanto continua firme em sua missão de ajudar o mundo a
produzir os alimentos de que precisa. Desde o início de março, a empresa tem feito
boletins frequentes para que os funcionários sejam atualizados sobre as ações e
recomendações da empresa em relação ao combate contra o COVID-19, além de
manter plantão médico que está disponível para tirar eventuais dúvidas.
Vale ressaltar que o plano de contingência da Mosaic Fertilizantes, que está sendo
conduzido de forma efetiva, determinou diversas ações como redução de pessoas em
espaços comuns (como restaurantes, escritórios e ônibus), controle diário de
temperatura dos profissionais (inclusive de terceiros), restrição de visitantes e
fornecedores externos em todas as suas unidades, aumento na frequência da limpeza
de espaços coletivos e disponibilização de álcool em gel, entre outras precauções.
2) A empresa tem ouvido as reivindicações dos funcionários? Quantos funcionários
trabalhando no momento a empresa possui?
A Mosaic Fertilizantes conta com mais de 6 mil funcionários no Brasil e está
empenhada em manter todos bem informados e trabalhando em segurança. A
empresa mantém um canal aberto de comunicação com toda a sua equipe. Além de
boletins informativos enviados diariamente para os funcionários pelos veículos
internos, cada área conta com um ponto focal (chamado de coordenador de
pandemia) que, além de ajudar na orientação das equipes, informa a liderança da
empresa sobre dúvidas e estado de saúde dos profissionais.
A empresa está priorizando o trabalho remoto na área administrativa e, para isso,
alugou centenas de notebooks para possibilitar que mais profissionais possam
trabalhar de suas casas. Em São Paulo e em Uberaba, no Centro de Soluções
Compartilhadas, todos os funcionários estão fazendo home office. Já nas unidades
operacionais, funcionários que atuam em horário administrativo estão fazendo
revezamento entre o trabalho na fábrica e em casa, visando menor fluxo. Além disso,
foram dispensados ou orientados ao trabalho remoto funcionários pertencentes a
grupos de risco. As medidas, em todas as unidades, contemplam funcionários de
diversas funções e níveis hierárquicos.
3) A empresa já identificou algum funcionário infectado com o coronavírus? Se sim,
onde, quantos e em que contexto?
Até o momento não há nenhum funcionário da Mosaic Fertilizantes com caso
confirmado de coronavírus. A orientação é que qualquer suspeita seja imediatamente
comunicada para que as medidas necessárias sejam tomadas.

4) A empresa considera paralisar totalmente as atividades?
Ciente de que a produção alimentícia – essencial para a vida humana – não pode parar,
o decreto expedido pelo governo federal ressalta a necessidade de continuidade das
indústrias que fazem parte da cadeia da produção de alimentos da lista das empresas
que devem paralisar suas atividades neste momento.
Além de produzir fertilizante - que possibilita um aumento da produção e qualidade de
grãos, hortaliças e frutos –, a empresa atua na cadeia de nutrição animal – essencial
para que haja o consumo de carne posteriormente, e é a maior produtora nacional
do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável.
Fazendo a sua parte para que não faltem produtos de necessidade básica para a
população, já que a produção e comercialização de fertilizantes foi identificada pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como atividade essencial
da cadeia de alimentos, quase todas as operações da Mosaic Fertilizantes continuam
operando.
Reforçando seu compromisso com a segurança e a saúde de seus funcionários e da
comunidade, a Mosaic Fertilizantes segue plenamente as orientações das autoridades
sanitárias, bem como está em conformidade com as normas legais na prevenção ao
contágio pelo COVID-19

HYDRO
1) A empresa considera que as medidas tomadas são suficientes para prevenir a
pandemia? As medidas estão funcionando na prática?
A Hydro está seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
das autoridades governamentais e acredita que as medidas são efetivas. Até o
momento, a empresa não tem nenhum empregado ou contratado que tenha sido
infectado pela doença no Brasil.
Todos os empregados que podem realizar suas atividades remotamente estão
trabalhando em suas casas em regime de home-office. Além disso, os empregados
identificados como parte de grupos de risco - acima de 60 anos, mulheres grávidas,
portadores de doenças crônicas, cardíacas ou respiratórios, entre outros – foram
afastados preventivamente do trabalho sem prejuízos aos seus vencimentos, assim
como os jovens aprendizes e os estagiários.
A Hydro reforçou os procedimentos de higienização, saúde, segurança e comunicação
com os empregados que atuam em atividades que não podem ser realizadas à distância.
Estão em vigor medidas para proteger estes profissionais, desde o transporte até os
cuidados no ambiente de trabalho, como redução da ocupação dos ônibus e dos
refeitórios, além dos processos de higienização em todos os locais de trabalho que
foram amplamente intensificados.

No transporte, por exemplo, o número de pessoas foi reduzido para permitir o
distanciamento, os ônibus são higienizados antes de cada viagem e os alçapões são
abertos para permitir circulação do ar. Agentes de apoio estão fiscalizando e orientando
os empregados antes de entrarem nos coletivos para impedir qualquer tipo de
aglomeração nos pontos.
Nos refeitórios, o tempo máximo de permanência é de 30 minutos, todos os
empregados precisam higienizar as mãos antes de entrar e as mesas têm espaçamento
de 2 metros.
Diariamente, é feita a medição da temperatura dos empregados com termômetro a
laser para identificar empregados com sintomas antes de acessarem as unidades.
Além disso, foram suspensas todas as viagens nacionais e internacionais de empregados
e restringidas as viagens intermunicipais. As visitas, os treinamentos e eventos
presenciais foram adiados e as reuniões virtuais passaram a ser parte da rotina das
unidades.
A Hydro está acompanhando os desdobramentos da situação do Covid-19 no Brasil e
tomando providências efetivas para proteger seus empregados, familiares e as
comunidades nas quais está inserida. A empresa segue respeitando as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos governos locais, e avançando em medidas
de cuidados e de redução da exposição.
2) A empresa tem ouvido as reivindicações dos funcionários? Quantos funcionários
trabalhando no momento a empresa possui?
A empresa vem fortalecendo o processo de comunicação com os seus empregados,
deixando canais abertos para dúvidas, comentários e para receber as preocupações dos
empregados sem que seja necessária a identificação.
Diariamente, as perguntas são respondidas por meio de diversos canais de
comunicação: TVs nos restaurantes, rede social interna, vídeos da liderança e
pessoalmente.
Os atendimentos médicos têm sido feitos de forma presencial e remota, através de
0800. Além disso, a empresa oferece atendimento psicológico para empregados e
familiares que precisarem desse suporte.
3) A empresa já identificou algum funcionário infectado com o coronavírus? Se sim,
onde, quantos e em que contexto?
A Hydro não tem registro de funcionários ou contratados com suspeita ou contaminação
pelo Covid-19 em suas unidades no Brasil.
4)

A empresa considera paralisar totalmente as atividades?

A Hydro está acompanhando os desdobramentos da situação do Covid-19 no Brasil e
tomando providências para proteger seus empregados, contratados, familiares e as
comunidades nas quais está inserida. A empresa segue respeitando as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos governos locais.
A cadeia da mineração está entre as atividades essenciais que precisam ser mantidas
durante a pandemia, conforme portaria do Ministério de Minas e Energia. O alumínio
tem um papel importante na batalha contra o novo coronavírus, visto que é
amplamente utilizado em embalagens de antibióticos, produtos farmacêuticos e
suprimentos médicos, além de ser adicionado em fórmulas de vacinas e no tratamento
de água. Está presente também nas ambulâncias, nos equipamentos de comunicação e
nas embalagens de alimentos e bebidas, entre outras aplicações fundamentais para a
vida de milhões de pessoas. Sua utilização é ainda vital para a transmissão e distribuição
de energia e para o setor de construção civil.

SERABI GOLD
1) A SERABI reforçou as campanhas educativas de higiene com foco na lavagem das
mãos.
Foi realizado o bloqueio de acesso as operações de todos os funcionários que estavam
de folga evitando viagens.
Ampliamos nosso contingente da área de saúde com mais enfermeiras e médicos pois,
para acessar as minas todos os funcionários passam por uma triagem de saúde com
aferição de temperatura, oxímetro e anamnese.
Desabilitamos o controle de acesso as minas por biometria e intensificamos a
higienização com álcool 70% do ônibus utilizado para transportar funcionários.
Trabalhamos na ampliação dos alojamentos e na mudança de layout do refeitório,
além de ampliarmos o horário de funcionamento evitando aglomerações.
Consideramos que as medidas tomadas são totalmente preventivas e que podem nos
ajudar a combater o vírus. Mantemos ativamente o foco no autocuidado e na
prevenção de forma insistente para evitarmos a chegada do vírus em nossas
operações.
2)
Realizamos uma escuta ativa com nossos funcionários, visando a preservação
da saúde individual e das nossas comunidades locais. Temos trezentos funcionários
trabalhando atualmente nos dois sites operacionais da SERABI.
3)

Até o momento não foi identificado nenhum funcionário com o Covid-19.

4)
Não estamos considerando interromper nossas atividades. Contudo, temos
trabalhado incansavelmente em outras alternativas como redução da capacidade de

produção e outras medidas. Sempre atreladas a integridade dos funcionários e seus
familiares, comunidade local e das diretrizes governamentais.
Nosso objetivo é a continuidade das nossas operações com segurança.
CBA
Priorizando a saúde e o bem-estar dos seus empregados e familiares, a CBA tem adotado
diversas medidas para contenção do contágio do COVID-19, tais como: suspensão de
viagens nacionais e internacionais a trabalho; redução do contingente de profissionais
nas unidades, através de home office, licença remunerada e antecipação de férias;
reuniões realizadas à distância por meio de recursos virtuais; adiamento de eventos e
treinamentos; reforço dos sistemas de higienização nos fretados e áreas comuns;
disponibilização de álcool em gel para empregados; alterações nos formatos de
atendimento dos refeitórios; medição de temperatura; aumento do número de ônibus
fretados nas linhas; ampla campanha de comunicação interna e criação do canal “É
Corona?”, telefone 24 horas para que os empregados que apresentem sintomas possam
ligar, relatar o caso e esclarecer dúvidas. A Companhia segue monitorando as
atualizações sobre o coronavírus no país e, se necessário, avaliará a adoção de medidas
adicionais de contenção.

