HTB DOA 600 CESTAS BÁSICAS À
COMUNIDADE DE MARIANA

Entendendo que é o momento de todos serem solidários, a HTB Engenharia e Construção
colabora de forma ativa com as medidas implementadas para o enfrentamento e o combate aos
avanços da COVID-19 na região de Mariana, em Minas Gerais.
A empresa apoia os projetos que asseguram prevenção, cuidado e suporte à comunidade
neste momento delicado e faz nesta semana a doação de 600 cestas básicas. Os insumos serão
destinados à população em situação de vulnerabilidade, por meio de parceria com a secretaria
municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e entregues em três lotes, beneficiando as pessoas
que mais precisam.
Pensando no bem-estar das famílias cujas crianças estão afastadas do ambiente escolar, a
HTB entrega junto com as cestas básicas um gibi comemorativo aos 324 anos de Mariana, livro de
pintar que destaca os monumentos históricos da cidade, reconhecendo e valorizando a identidade
local.
A HTB já havia promovido outras ações de solidariedade, como a entrega de kits de prevenção
e 2 mil máscaras cirúrgicas descartáveis para uso da comunidade e dos profissionais da área da
saúde, além de 60 litros de álcool em gel e 180 litros de sabonete antisséptico. Fez também a doação
emergencial, no mês de maio, de cerca de 200 cestas básicas.
A empresa atua na região de Mariana como contratada da Fundação Renova para a execução
das obras de infraestrutura e edificações do reassentamento de Bento Rodrigues.
“Queremos ajudar Mariana a seguir em frente. Mais do nunca, sabemos que juntos, cada um
por todos, podemos fazer a diferença neste momento tão desafiador”, explica Argeo Costa Neto,
Superintendente de Negócios da HTB.
Bento Rodrigues - Medidas de cuidado e prevenção no canteiro de obras
A HTB Engenharia e Construção informa que vem implementando medidas para preservar a
saúde de seus colaboradores e da comunidade, seguindo todos os protocolos de cuidado e prevenção
estabelecidos pelas autoridades locais e pelas organizações mundiais de saúde para o enfrentamento
à COVID-19.
Em linha com as determinações da Fundação Renova, todos os colaboradores que atuam no
canteiro de obras do reassentamento de Bento Rodrigues foram testados e, entre outras medidas de
segurança, foram adotadas a medição diária da temperatura de todos os profissionais, o uso
obrigatório de máscaras e a delimitação dos espaços de distanciamento em áreas comuns.
A empresa também ampliou o número de veículos que transportam os profissionais, que agora
operam com apenas 50% de sua capacidade de lotação, e implementou novos espaços para

higienização e desinfecção dos profissionais, dispondo de material antisséptico como álcool em gel
70%.
Desde as primeiras notícias sobre a COVID-19, a HTB intensificou a comunicação de medidas
preventivas entre seus colaboradores e suas famílias, monitorando de forma atenta o cenário local.
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