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O PLAMONTINO
MOVIMENTO MAIO AMARELO

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma
só proposta: chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no trânsito
em todo o mundo. O objetivo do movimento é
uma ação coordenada entre o Poder Público e a
sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o
tema segurança viária e mobilizar toda a
sociedade, envolvendo os mais diversos
segmentos: órgãos de governos, empresas,
entidades de classe, associações, federações e
sociedade civil organizada para, fugindo das
falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente
discutir o tema, engajar-se em ações e propagar
o conhecimento, abordando toda a amplitude
que a questão do trânsito exige, nas mais
diferentes esferas. Acompanhando o sucesso de
outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o
“Novembro Azul”, os quais, respectivamente,
tratam dos temas câncer de mama e próstata, o
“MAIO AMARELO” estimula você a promover
atividades voltadas à conscientização, ao amplo
debate das responsabilidades e à avaliação de
riscos sobre o comportamento de cada cidadão,
dentro de seus deslocamentos diários no
trânsito. A marca que simboliza o movimento, o
laço na cor amarela, segue a mesma proposta

de conscientização já idealizada e bem-sucedida,
adotada pelos movimentos de conscientização
no combate ao câncer de mama, ao de próstata
e, até mesmo, às campanhas de conscientização
contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional
e internacionalmente. Portanto, a escolha
proposital do laço amarelo tem como intenção
primeira colocar a necessidade da sociedade
tratar os acidentes de trânsito como uma
verdadeira epidemia e, consequentemente,
acionar cada cidadão a adotar comportamento
mais seguro e responsável, tendo como
premissa a preservação da sua própria vida e a
dos demais cidadãos. Vale ressaltar que o MAIO
AMARELO, como o próprio nome traduz, é um
movimento, uma ação, não uma campanha; ou
seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode
utilizar o laço do “MAIO AMARELO” em suas
ações de conscientização tanto no mês de maio,
quanto, na medida do possível, durante o ano
inteiro. A motivação para o Movimento MAIO
AMARELO não é novidade para a sociedade.
Muito pelo contrário, é respaldada em
argumentos de conhecimento público e notório,
mas comumente desprezados, sem a devida
reflexão sobre o impacto na vida de cada

cidadão. Em conclusão, o MAIO AMARELO quer e
espera a participação e envolvimento de todos
comprometidos com o bem-estar social,
educação e segurança em decorrência de
cultura própria e regras de governança
corporativa e função social; razão pela qual,
convidamos você, sua entidade ou sua empresa
a levantar essa bandeira e fazer do mês de maio
o início da mudança e fazer do AMARELO, a cor
da “atenção pela vida”. Assembleia-Geral das
Nações Unidas editou, em março de 2010, uma
resolução definindo o período de 2011 a 2020
como a “Década de Ações para a Segurança no
Trânsito”. O documento foi elaborado com base
em um estudo da OMS (Organização Mundial da
Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3
milhão de mortes por acidente de trânsito em
178 países. Aproximadamente 50 milhões de
pessoas sobreviveram com sequelas. São três
mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou
a nona maior causa de mortes no mundo. Os
acidentes de trânsito são o primeiro responsável
por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade; o
segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro,
na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses
acidentes já representam um custo de US$ 518
bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3%
do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país. Se
nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de
pessoas devem morrer no trânsito em 2020
(passando para a quinta maior causa de
mortalidade).

EDITORIAL
Sua participação é muito importante para
nosso jornal, envie sugestões de matérias para
o endereço abaixo:

sgi@plamont.com.br

OBRAS PLAMONT NO BRASIL
OS-242 - VV’S 1, 2 e 3 - TKIS - São Luís - MA.
OS-288 - Est. Metálicas TIG - Vale - Mangaratiba - RJ.
OS-293 - Manutenção - Vale - Ourilândia - PA.
OS-295 - Enclausuramento - Vale - Vitória - ES.
OS-298 - Reforma do Defletor CN - VLI - São Luís - MA.
OS-299 - Integridade Estrutural - Vale - Itaguaí - RJ.
OS-301 - Tampão DIPE – Vale - ES.
OS-302 - Sistema de Aspersão - Vale - ES.
OS-303 - Tampão DIOP - Vale - ES.
OS-303-2 - TR-D12, CT-15, CN-03 e CN-04 - Vale - ES.

OS-303-3 - RC-04 e TR-D4 - Vale - ES.
OS-306 - Backlog - Vale - São Luís - MA.
OS-307 - Britagem Semi Móvel - Vale - Carajás - PA.
OS-308 - Adequação a NR-10 - Vale - Itaguaí - RJ.
OS-309 - Inst. de Tubulações e Bombas - Megalav - Serra - ES.
OS-310 - Desm. e Mont. Mecânica TIG - Vale - Mangaratiba - RJ.
OS-311 - Sistema de Aspersão VV´s 1 ao 5 - Vale - Vitória - ES.
OS-312 - Cobertura das Casas de Transferência - Vale - Vitória - ES.
OS 313 - Adequação NR 10 - Vale - Vitória - ES.
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NOTÍCIAS E EVENTOS

CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
A inovação e a criatividade aliada à
organização, e um bom gerenciamento
são uma grande mola propulsora de
sucesso para uma empresa. Na busca
de melhorar ainda mais nossos
processos e dar mais agilidade, foi
pensada durante a Parada Quente da
Usina 05, a necessidade de criar um
recipiente para que os soldadores
substituíssem os antigos porta eletrodos

Depois - Recipiente para descartar eletrodos

Antes - Porta Eletrodos

não adequados, para descartar as
pontas de eletrodos que possuíam
arestas cortantes expondo-os ao risco
de corte nas mãos. Para fazer essa
substituição e criação de um novo
recipiente, a equipe Plamont / SESMT
Vale com o apoio da coordenação do
Contrato Tampão DIPE, e foram
informados, que em São Luís, por
exemplo, era utilizado um recipiente de
madeira. Então, entraram em contato

com os Técnicos de Segurança do
Trabalho do que apresentaram o
modelo de alumínio. Com isso, foram
mostradas
as duas opções aos
soldadores e os mesmos, aprovaram o
modelo que estamos utilizando
atualmente. Com isso, melhoramos
ainda mais a qualidade, segurança e
organização das frentes de serviço para
as atividades de solda.
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