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O Balanço Social 2020 contempla as nossas principais ações sociais

e socioambientais no ano de 2019.

Ele aponta a atuação e estratégias corporativas voltadas para o
desenvolvimento social e sustentável, em parceria com instituições
públicas, governamentais e não governamentais com foco em:

•
•
•
•
•

Educação de crianças e adolescentes
Cultura
Saúde
Desenvolvimento comunitário
Esportes

Ao longo da nossa história, este também tem sido um compromisso
com a transparência, um dos princípios que constroem o nosso legado.

Acreditamos que o nosso crescimento está diretamente relacionado

com o desenvolvimento dos nossos clientes, empregados,
fornecedores, comunidades e acionistas.

Além de sermos considerados e reconhecidos como Empresa Amiga
da Criança, todas as nossas iniciativas de responsabilidade social e
socioambiental, seguem a diretriz colaborativa para a melhoria das
comunidades e da sustentabilidade do negócio.
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Negócio
Fornecimento de
silício, suas ligas
e subprodutos.

4

Propósito
Produzir e comercializar silício e suas ligas, com qualidade, atendendo às
necessidades de seus clientes, acionistas e empregados, com

responsabilidade socioambiental.

Visão
Manter-se entre os principais competidores globais de excelência, com uma
equipe engajada, maximizando os resultados financeiros, avaliados com base
nos seguintes indicadores:
•
•
•
•
•
•

Produtividade
Qualidade
Custos competitivos
Segurança e sustentabilidade
Gestão de pessoas
Vender bem (volume e margem)

Valores
•
•
•
•
•

Comprometimento
Integridade
Lealdade
Qualidade
Segurança
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O projeto inicial MINASLIGAS tem sua origem em 01/01/1971, sob
denominação de Ferro Ligas de Minas Ltda | FERRONORTE e registrada na
JUCEMG com sede no município de Montes Claros.

Após a mudança do nome, do controle acionário e da sede original,
projeto industrial foi aprovado pela SUDENE em 1978, foi iniciada a
construção da unidade produtiva no distrito industrial de Pirapora/MG.

As atividades produtivas da MINASLIGAS foram iniciadas em 14/03/1980,
com a operação de um forno de redução com potência de 15MVA, cuja
capacidade de produção era de 35 toneladas/dia ou 12.000 toneladas/ano de
Ferro Silício 75%.

Montagem da estrutura do
prédio do primeiro forno e do
sistema de matéria-prima, em
1979.
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Após o seu primeiro ano de funcionamento, foi desenvolvido um projeto de
expansão que contemplava a instalação de três novos fornos de 15 MVA cada,
para a produção de Ferro Silício 75%, aumentando a capacidade de produção
para 48.000 toneladas/ano.

Em 1988 a MINASLIGAS diversificou sua produção para o produto silício metálico,
com a construção do quinto forno com a capacidade de 18.000 toneladas/ano.

Um outro importante marco no desenvolvimento da MINASLIGAS ocorreu em
1990: instalação do primeiro sistema de despoeiramento, com produção de
microsílica.

Já no ano de 1995, com o início do reaquecimento da economia mundial, iniciouse a construção do sexto forno para a produção de Silício Metálico, tendo este
forno entrado em operação em meados de 1996. Em detrimento de um mercado
cada vez mais competitivo e exigente, a empresa se viu obrigada a conferir
qualidade a seus produtos e processos de maneira a se adaptar aos padrões
internacionais de qualidade.

7

Em 1998 implantou o sistema SAP R3 e o segundo sistema de
despoeiramento.

Em setembro de 1999, a Certificação de Qualidade de acordo com as normas
de resolução ISO 9001/1994, sendo atualizada em outubro de 2002 na ISO

9001 versão 2000, conferindo à mesma um diferencial competitivo em relação
a seus concorrentes e qualidade a seus consumidores.

Já em 2006, o início da implementação do Sistema de Gestão Ambiental.

Em 2009, iniciou a construção do sétimo e oitavo fornos para a produção de
silício metálico, os quais entraram em operação em novembro e dezembro de
2011, respectivamente.
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Totalizando capacidade instalada de 150 MVA, permitiu a produção anual de
até 60000 toneladas de ferro silício 75% e de 40.000 toneladas de silício
metálico, além de um volume expressivo de microsílica.

Para a empresa, produtividade, melhoria dos seus processos e crescimento
estiveram sempre associados à preocupação com a saúde e segurança de

seus empregados. Como prova desse compromisso, em outubro de 2012 a
MINASLIGAS foi certificada pela Occupational Health and Safety Assessment
Services - OHSAS 18001:2007, tornando-se a primeira produtora de ferro
silício, silício metálico e microsílica da América Latina a conquistar esse título.
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Ações internas que propiciam segurança e capacitação aos empregados e
à empresa, além de um baixo índice de absenteísmo, da rotatividade e a
manutenção da certificação OHSAS18001
Internamente, para seus empregados, a MINASLIGAS tem consolidadas as
seguintes ações:
• Pacote de benefícios e programa de participação nos resultados;
• GREMIL (Grêmio Recreativo e Esportivo Minasligas, clube dos
empregados da empresa);
• Programa de capacitação aos empregados;
• Disponibilização de material escolar aos empregados e suas famílias.
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Desde sua fundação, além de investir em infraestrutura, recursos humanos e
tecnologia, a Minasligas implementa práticas de responsabilidade social,

investindo em iniciativas voltadas para o bem-estar social, patrocinando e
apoiando programas nas áreas de educação, saúde, esporte e cidadania
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• Como política da empresa em práticas trabalhistas, a Minasligas não se
envolve ou apoia a atividade laborativa para menores de 16 anos
(menores de 18 anos em locais sujeitos a periculosidade real ou

presumida) em respeito aos direitos da criança, expressos na Resolução
146 da OIT – Organização Internacional do Trabalho
e do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

• A empresa não apoia o trabalho forçado e o tráfico humano.
Os trabalhadores, não podem ter seus documentos retidos ou serem
obrigados a fazer depósitos, como condição para serem admitidos.

• No mesmo sentido, compromete-se a respeitar e alinhar sua conduta,
exigindo o mesmo de seus empregados e contratados, de forma a atender às
exigências dos requisitos e aos princípios contidos na Convenção OIT 169,
referente aos povos indígenas e tribais..
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• PAZ - Programa Acidente Zero;
• Acompanhamento de saúde, por meio de exames ocupacionais

obrigatórios, periódicos e complementares, solicitados pelo
Médico do Trabalho; Realização da SIPAT - Semana Interna de
Prevenção de Acidentes no Trabalho;
• Programa Guardião de Segurança;
• Períodos de descanso para algumas atividades laborais;
• EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de
proteção coletiva), com devida certificação de qualidade;
• DDS (Diálogo Diário de Segurança);
• Programa OCR - Observação de Comportamento de Risco.
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• ACT - Análise crítica de tarefas: procedimentos para as atividades de
maiores riscos, contemplam os EPI/EPC necessários e principais
cuidados na execução dos serviços;
• APR - Análise preliminar de risco em atividades: check list obrigatório a
ser preenchido antes de iniciar os serviços, com o objetivo de sinalizar os
riscos do ambiente e da atividade, para que ela seja executada pelo
empregado de forma segura;

• Levantamentos ambientais - análises quantitativas dos agentes
(calor, ruído, poeira, químicos), existentes na empresa;
• Programa de redução de ruído e poeira.
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Atrair, reter e formar empregados são importantes ações da empresa no
desenvolvimento organizacional. Com infraestrutura e investimento, são

realizados treinamentos, capacitações, desenvolvimento de competências
e de lideranças.

A Minasligas possui, ainda, programas de aprendizagem junto ao SENAI,
formação e desenvolvimento de pessoas, programa de estágio e inclusão
de pessoas com deficiência.

Gerar empregos diretos e indiretos e formar novos talentos.
Este é o caminho para manter a eficiência operacional e produtividade.
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Em parceria com o SENAI, a empresa promove o programa Jovem Aprendiz.
A interação entre estudo teórico e oficina, em áreas administrativas e técnicas,

possibilita o desenvolvimento do aprendiz e contribui para sua formação como futuro
profissional. Em 2019, o programa contou com 37 aprendizes em seu quadro.
Foi realizado um trabalho de orientação profissional com os Jovens Aprendizes, para
orientá-los na escolha profissional e incentivá-los a continuar investindo em suas
carreiras profissionais.

Com a integração Empresa/Escola, os programas de estágio, proporcionam aos
estudantes, um contato maior e uma visão ampla da empresa, com práticas e
treinamentos em diversas áreas.

A contração de pessoas com deficiência (PcD) é parte integrante da
Responsabilidade Social da Minasligas. O programa de inclusão avalia e direciona
pessoas às vagas disponíveis, estimulando a diversidade, e, ainda, capacitando
internamente para aprimorar o desenvolvimento profissional e novas oportunidades.

Em 2018, a empresa contou com 41 pessoas com deficiência em seu quadro.
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Como reconhecimento, a Minasligas recebeu, da Prefeitura de Padre Carvalho a
certificação de Empresa Cidadã pelo seu apoio no ensino infantil.
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A empresa também recebeu a certificação como Empresa Amiga da Criança e
do Adolescente pela Prefeitura de Três Marias/MG.
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Continuando uma longa parceria com o município de Padre Carvalho/MG,
inicialmente com o projeto da Escola de Educação Infantil Mãe Maria de Adriano

que foi apoiada pela Minasligas na estruturação interna (geladeira, forno,
computador, estruturação da cozinha e salas de aula, bebedouro, etc.) e em
seguida a construção do muro, pavimentação e parquinho infantil. Em 2019 a
parceria foi ampliada para os distritos, iniciando com Curral de Varas.

A única escolinha do distrito, teve obra iniciada para construção do muro e
pavimentação. Esta necessidade foi apontada pela direção da escola, como
importante devido à proximidade com a rodovia.
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O CAIS - Centro de Atendimento e Inclusão Social, é uma organização sem
fins econômicos, que trabalha em prol da inclusão da pessoa com deficiência,
por meio do atendimento especializado e da promoção à saúde. A instituição
surgiu como uma APAE e atua no município de Contagem desde 1971.

Em 2012 modificou sua denominação para CAIS e desde então busca

diversificar seu atendimento e atuar de forma mais intensiva na prevenção e
intervenção precoce, bem como na luta pela inclusão e a preservação dos
direitos das pessoas com deficiência.

A Minasligas está apoiando as ações de estrutura e manutenção da
instituição.
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Projeto elaborado com fins culturais, com Show de Zélia Duncan, Dudu do
Cavaco e Orquestra SESI. Apresentações ocorridas em Belo Horizonte/MG.
O objetivo do projeto, foi demonstrar o poder que a música tem para
desmistificar a crença de que pessoas com síndrome de down ou outras
deficiências sejam menos capazes. O Dudu é o único músico instrumental com
Síndrome de Down da América Latina a ter uma banda. Isso mostra que é
preciso apenas dar oportunidade e estimular para que todos tenham
possibilidade de descobrir suas aptidões, desenvolver suas habilidades, talentos

e realizar seus sonhos.

Espera-se criar um olhar de reconhecimento da capacidade da pessoa com
Síndrome de Down, levando-os a perceber esse indivíduo como um artista
capaz de criar, trabalhar, se expressar e viver normalmente, quebrando os
preconceitos e discursos desinformados.
.
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O projeto atividades do Espaço Cultural Mano Down, engloba a realização de
uma programação cultural, oferecendo para as pessoas com síndromes,
deficiência intelectual ou de baixa renda, cursos e oficinas gratuitos de

diversas áreas culturais como: dança de salão, zumba, hip hop, canto
culinária, iniciação musical, capoeira, fotografia e teatro.

Além das aulas, o espaço oferece o apoio de uma equipe de pedagogos,

assistentes sociais e psicólogos especializados que trabalham o
desenvolvimento potencializado dos participantes e a integração social destas
pessoas na sociedade, dentro de um ambiente de inclusão. Realização de
atividades de música, teatro e dança pelo alunos participantes em locais
diversos como resultado final de todas as atividades do projeto.
.
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O Instituto Mano Down acredita na capacidade de aprendizado e evolução de
.
todos os seres humanos. O nosso círculo de ouro mostra o que oferecemos e
o que acreditamos, ser essencial para melhorar a vida das pessoas com

deficiência intelectual, para acolher suas famílias contribuindo para um mundo
melhor e mais inclusivo. Para construir uma sociedade mais inclusiva e justa,
precisamos de muitos apoios e parceiros. A Minasligas é sem dúvida uma das
maiores parceiras do Instituto Mano Down. Por acreditarem em nossos
valores e serem uma grande empresa, liderada por pessoas que entendem
que o seu papel vai além do público interno.
O maior apoio é a abertura para eventos com os empregados, contratação de
pessoas com deficiência intelectual , escuta ativa de projetos e ideias. Para
nós do Instituto Mano Down é uma honra poder contar com um apoio que nos
ajuda a sermos melhores a cada dia. Sempre solícitos e preocupados com a
imagem institucional e pessoas, a Minasligas é sem dúvida um agrupamento

humano que mais nos incentivam com atitudes e sugestões para seguirmos
firmes, em busca de um mundo menos desigual. Como atual Presidente do
Instituto posso afirmar que em todos os contatos que tivemos com a empresa,
saímos melhores e mais motivados para aplicarmos aquilo que sonhamos e
acreditamos.
Leonardo Gontijo
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Realização da 2ª Festa Literária na cidade de Pirapora, em Minas Gerais,
onde acontecerão debates e palestras com autores de livros, contação de
histórias, apresentações culturais, oficinas e feira de livros com os
participantes da festa. Público infantil e adulto.

A primeira edição foi um sucesso, com considerável público e participação de
todas as escolas da cidade. Com previsão para realização em 2020, o projeto
foi suspenso devido à pandemia COVID-19, aguardando oportunamente sua
continuidade.

Foto de um dos momentos da primeira edição no início de 2019.

.
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Projeto de ampliação da biblioteca comunitária, beneficiando a população de
Pirapora. Atualmente, além da Biblioteca Comunitária, instalada no Mercado
Municipal de Pirapora, o Clube da Leitura Tamboril mantém 04 Pontos de
Leitura em espaços públicos comunitários da cidade.

Contando com mais de 2.000 títulos no acervo, o Clube Literário possui cerca

de 250 leitores cadastrados e beneficia mais de 40 educadores em oficinas de
mediação de leitura e cerca de 200 crianças e adolescentes em seus projetos
contínuos de incentivo à leitura.

.
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O Projeto Escola de Cultura SESI: Formação e aprimoramento de crianças e
jovens de Pirapora consiste na realização de oficinas de formação musical,
abertas e gratuitas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade
social.

Este aprimoramento auxiliará na formação musical destes jovens e os
integrará à Banda Sinfônica Jovem de Pirapora, por meio da realização de

apresentações musicais abertas ao público que serão o resultado final do
projeto.

Como objetivo, o projeto visa auxiliar na formação musical de jovens em
situação de vulnerabilidade social do município de Pirapora/MG e região,
integrando-os à Banda Sinfônica Jovem de Pirapora por meio de oficinas
pedagógicas, ensaios e apresentações musicais para o público.

.
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Quim Labareda é uma pequena fagulha, com estória contada em livro e
apresentações teatrais, sobre conscientização à crianças e adolescentes
sobre queimadas e proteção ao meio ambiente. Com proposta para levar o
tema para as comunidades de Canabrava e Ibiaí/MG, a parceria foi
desenvolvida pela Minasligas para as principais escolas das referidas
comunidades.

A peça teatral infantil, utilizando-se de personagens divertidos, vem alertar ao
pequeno cidadão as consequências do não cuidado com o meio ambiente,
mostrando também que cada um pode fazer a sua parte provocando uma
conscientização acerca da necessidade de preservarmos o meio ambiente.
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Projeto de visibilidade em Minas Gerais, com incentivo a adolescentes
carentes, formação esportiva e busca de talentos.

Com o tema “Formação e desenvolvimento de atletas por meio da integração

das ciências do esporte” tem como objetivo promover o treinamento, o
aprimoramento e o desenvolvimento técnico e humano dos atletas do Minas
Tênis Clube recrutados em todo Estado, por meio de uma prática
metodológica padronizada, que considera parâmetros científicos, nas
modalidades basquete e futsal masculino, ginástica artística e trampolim, judô,
tênis, natação e vôlei masculino e feminino.
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EMPREGADOS COM E SEM FILHOS

MÉDIA DE IDADE DOS EMPREGADOS

32
38

NÚMERO PESSOAS 2019 – QUADRO PRÓPRIO
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INDICADORES
SOCIAIS
INDICADORES SOCIAIS
INTERNOS INTERNOS
Alimentação
Vale alimentação/Refeição
Lanches, pão e leite

Subtotal

Saúde, segurança e bem-estar
Plano de Saúde

VALORES EM R$

3.293.655,46
445.386,72
3.739.042,18
VALORES EM R$

3.023.096,78

Plano odontológico

403.389,72

Saúde Ocupacional

161.826,48

Campanha de vacinação
Seguro de vida
Ações de SIPAT, SIPATR e Programa PAZ (Programa Acidente Zero)
Material de Proteção e Segurança
Transporte de empregados

Vale transporte
Eventos de Atividades Esportivas

Subtotal

Capacitação e desenvolvimento interno
Bolsas educacionais
Cursos e treinamentos
Patrocínios a Eventos e Seminários

Subtotal

Programas internos e família dos empregados
Comemorações do Dia do Trabalhador
Comemoração do Dia das Crianças
Doações ao Gremil (Grêmio Recreativo e Esportivo Minasligas)
Material Escolar
Cesta de Natal
Outros Itens Recreativos

Subtotal

Participação nos Resultados
Participação nos Resultados

TOTAL
GERAL
TOTAL
GERAL

19.720,00
178.520,15
13.920,84
965.466,71
2.175.941,38
63.637,50
500,00
7.006.019,56
VALORES EM R$

15.072,31
587.114,57
3.700,59

605.887,47
VALORES EM R$

70.518,90
45.562,20
429.478,21
59.176,50
71.118,01
330.454,19
1.006.308,01
VALORES EM R$

4.652.388,49

17.009.645,71
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INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

Projeto Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

VALOR
VALOR
57.000,00

Instituto Mano Down - Projeto Mano a Mano

100.000,00

Escola de Cultura SESI e Banda Sinfônica de Pirapora

100.000,00

Doação Divina Providência - Evento Beneficente
Projeto Minas Tênis Clube - Formação Atletas

3.000,00
115.000,00

Escola Infantil Lindônia Felix do município de Padre Carvalho/MG

30.000,00

Escola Infantil Cantinho da Criança de Andrequicé em Três Marias/MG

30.000,00

Projeto Atividades Biblioteca Comunitária Clube Tamboril em Pirapora/MG

50.000,00

Projeto 2ª Festa Literária de Pirapora

60.000,00

Instituto Mano Down - Manutenção Instituto

80.000,00

Projeto Teatro e Livros para Fazendas com a Komedi

80.000,00

TOTAL
TOTAL

705.000,00
705.000,00
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A Minasligas possui vários projetos de sustentabilidade em todas as regiões de
sua atuação, adotando programas de educação ambiental, coleta seletiva,
monitoramento da fauna e recuperação de áreas degradadas.

Em 2016, a empresa iniciououtro importante projeto: construção dos filtros para os
Fornos I, II e III na fábrica em Pirapora, com a conclusão, prevista para final de 2021.

Nos últimos anos, a empresa tem realizado investimentos em vários equipamentos
de controle ambiental, dos quais destacamos o sistema de despoeiramento dos
fornos elétricos de redução, sistema de britagem e peneiramento do produto
acabado e sistema de descarga de carvão vegetal.
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O Projeto, iniciado em 2016, teve continuidade durante o ano de 2019,
com mais investimentos no sistema de transporte e densificação da microsílica,

denominado tratamento da microsílica.

Após sua validação, iniciou- se a fase de detalhamento de engenharia
mecânica, elétrica e automação. Nessa etapa, foram definidos e
especificados todos os componentes, equipamentos, materiais e mão de
obra especializada para a fabricação, montagem e start up.

.O sistema de densificação proporcionará melhoria do manuseio interno
da microsílica e, no caso do material densificado, a redução na área de
armazenamento e do custo de logística na venda do produto.
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Com o uso de silos de densificação e do novo sistema de ensacamento
automático de bags e paper bags, haverá uma otimização do uso de
recursos de mão de obra e equipamentos, maior capacidade de
atendimentos às especificações do mercado de microsílica, em especial
o tipo de embalagem, homogeneização do material e produtos
densificados ou não densificados.

O projeto está alinhado ao posicionamento estratégico da empresa
em relação à sustentabilidade, na correta destinação de um produto
dentro dos padrões ambientais requeridos e de baixo impacto ao

meio ambiente.
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É o recurso natural e o mais essencial do planeta.

É o componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias

espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais
e culturais e até como fator de produção de vários bens de consumo final e
intermediário.

De fato, há muita água no planeta, mas menos de 3% da água do mundo
é doce, da qual mais de 99% apresenta-se congelada nas regiões polares
ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta sua utilização pelo
homem.

Por isto é muito importante preservar, para que as reservas de água sejam
mantidas nos mananciais. A Minasligas cumpre seu papel de proteção
ambiental, no reuso de água na fábrica de Pirapora.
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Umas das ações na área produtiva é o reuso da água. No sistema de
arrefecimento dos fornos, há a recirculação da água (reutilização).

É um circuito fechado e a reposição acontece em função da perda por evaporação.

O efluente sanitário é rigorosamente controlado e enviado diretamente para
tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.
Já os efluentes industriais, a exemplo dos Separadores de Água e Óleo (SAO), são
controlados por meio de limpeza semanal, monitoramento constante e registro no
órgão ambiental, saindo totalmente tratado.

Ainda, há acompanhamento diário de todo o consumo de água na planta industrial.
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Os recursos hídricos utilizados nos projetos são previamente
outorgados;
As explorações florestais são realizadas apenas após a concessão das
Licenças de Exploração, por parte do órgão ambiental competente;
São preservadas as espécies florestais protegidas conforme lei;
Os transportes de produtos/subprodutos florestais são devidamente
acobertados pela Guia de Controle Ambiental e nota fiscal;
No uso de agrotóxicos, são utilizados os procedimentos legais
pertinentes.
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Os equipamentos (tratores, motosserras e outros) são devidamente
registrados no órgão ambiental;
A empresa possui estações de monitoramento da qualidade do ar na
cidade;
É efetuado monitoramento do efluente líquido e ruído externo;
Atendendo à legislação florestal, a empresa, por meio do seu Plano
Integrado Florestal Industrial (PIFI) e do Plano de Autosuprimento (PAS),
vem promovendo a implantação de reflorestamento ao longo dos anos.
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·

Instalação do despoeiramento dos fornos I, II e III. Tratamento da

microsilica e instalação do sistema de densificação e embalagem, o que

possibilita a operação de ensacamento em big bag e/ou paper bag com maior
densidade, otimizando o processo de produção e transporte;

·

Substituição de lâmpadas a LED nos blocos administrativos;

·

Adequação interna para uso de GLP, em substituição ao óleo diesel, para

aquecimento das panelas;

·

Monitoramento e manutenção das estações de monitoramento da

qualidade do ar, instaladas na Escola FUNAM e no SAAE. Os equipamentos
são responsáveis pelo apontamento da qualidade do ar do município e geram

informações para o órgão ambiental;

· Destinação ambientalmente adequada de resíduos para empresas
licenciadas e com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos(MTR)
conforme definido na DN232. Os principais resíduos destinados são:
o
o
o
o
o
o
o

Óleo usado;
Resíduo de separador de água e óleo;
Embalagens;
Moinha de carvão;
Pneu;
Escória;
Baterias, etc.
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·

Doação de resíduos de madeira, papel, plástico, para as associações de

catadores de Pirapora e Buritizeiro, sendo:
o Papel – 13,9 toneladas
o Plástico – 41,5 toneladas
o Madeira – 37,66 toneladas

·

Participação em evento de inauguração das novas instalações de um

galpão na Associação dos Catadores e Recicladores de Pirapora (ASCARPI).
Este local é utilizado para classificação de materiais recicláveis. No evento a
Minasligas foi homenageada com o diploma de “Amigo do Catador” - Data:
17/05/2019;

Adequação do pátio de estocagem de carepa conforme exigências da
legislação vigente;

início dos estudos, procedimentos e adequações para implantação do
Programa 3R´s em 2020.
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Em 2019 as fazendas da Minasligas destinaram cerca 13.697,5kg de resíduos

recicláveis (papel e plástico) para as Associações de Catadores de Materiais
Recicláveis de Buritizeiro (ACRB) e Associação dos Catadores e Recicladores
de Pirapora (ASCARPI).

Ao receber este material, as associações fazem a revenda para empresas
recicladoras, gerando fonte de renda para os associados e contribuindo para a
reinserção dos resíduos no processo produtivo de novos materiais, o que reduz
à extração de matéria-prima virgem e consumo de recursos ambientais,
contribuindo para a conservação do meio ambiente.

Ainda no ano de 2019, foram elaborados para as fazendas São Francisco da

Extrema-Buritizeiro/MG e São Francisco-Grão Mogol os Programas de
Educação Ambiental (PEA’s) como estudo integrante do procedimento de
Licenciamento Ambiental para estas fazendas.
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Uma das etapas mais importantes do PEA é a realização do diagnóstico
socioparticipativo.

Por meio dele é possível estabelecer diálogo entre a empresa e comunidade com
o objetivo de notar à percepção dos moradores em relação às atividades
desempenhadas pelo empreendimento. Através disso, pode-se elencar várias
linhas de atuação com o público interno (colaboradores da Minasligas) e externo

(comunidade), por exemplo, uso racional dos recursos hídricos; descarte correto,
reuso e reciclagem de materiais; dentre outros.
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Em Maio de 2019 foi realizado o Programa de Monitoramento da Qualidade da
Água Superficial como condicionante da Licença de Operação Corretiva (LOC) da
Fazenda Centenário.

As coletas são realizadas em dois pontos do Rio do Sono, importante curso

hídrico para a região, sendo afluente do Rio Paracatu e esse do Rio São
Francisco. Os parâmetros amostrados, estão conforme o determinado pela
legislação vigente.
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