UM PEQUENO BURACO PODE
VIRAR UM GRANDE PROBLEMA.
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ESCAVE COM
SEGURANÇA

...........................................

O que você deve saber antes
de escavar em vias públicas.

Escavação segura
é responsabilidade de todos.
Para evitar imprevistos e acidentes que possam prejudicar
muita gente, toda e qualquer escavação em vias
públicas perto das redes subterrâneas de gás deve ser
bem planejada e seguir a orientação da Gasmig.
Mas os procedimentos não param por aí. Esse é apenas
o primeiro passo de um processo que requer
cooperação, responsabilidade e o envolvimento de todos.
Escavações sem os devidos cuidados podem trazer
consequências irreparáveis, causando danos pessoais,
ambientais e acidentes graves. Por isso, a importância
de realizar uma escavação com segurança deve ser
enfatizada e suas regras têm que ser seguidas.
Trabalhando juntos, como uma equipe, podemos minimizar
as chances desses acidentes acontecerem. Este folheto
foi feito especialmente para ajudá-lo a entender o que
é uma escavação segura. Leia as informações
cuidadosamente. E, se restar alguma dúvida, ligue para
a Gasmig. Estamos prontos para atender e esclarecer
quem precisar fazer escavações ou obras em vias públicas
perto de nossos gasodutos.

importante
Sempre ligue para a Gasmig antes de começar o trabalho.
Plantão 117. A ligação é gratuita e esse serviço
funciona 24 horas por dia. Acesse também nosso site
www.gasmig.com.br

Ao ligar, tenha sempre À mão
as seguintes informações:
• local da escavação;
• ruas e avenidas próximas ao local;
• data de início das obras;
• extensão da obra;
• nome da empresa ou empreiteira e do responsável
pelo serviço;
• telefone para contato.
Depois do contato com a Gasmig, aguarde que nossa
equipe faça a demarcação. Ao iniciar a obra, proteja a
sinalização, respeite os limites impostos por ela, solicite
os mapas das redes de gás e, principalmente, escave
com cuidado.
Caso ocorra algum dano ao gasoduto, comunique-nos
imediatamente. Estamos preparados para tomar as
devidas providências.
Se você precisar fazer uma escavação em sua
propriedade e por ela passar um gasoduto, informe a
Gasmig.
Caso não sejamos informados ou cuidados especiais não
sejam tomados, poderão ocorrer:
• danos pessoais graves;
• agressão ao meio ambiente;
• danos à propriedade e, consequentemente,
prejuízos;
• danos à rede de gás, de àgua, de eletricidade
e de telecomunicações;
• atrasos e reparos caros;
• problemas legais e penalidades civis.

Ajude a Gasmig
a prevenir acidentes.
Em caso de dúvidas,
ligue e solicite mapas
das redes de gás.

117 - Plantão 24 horas

...........................................

www.gasmig.com.br

