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Solidariedade

Serra Verde comemora o segundo prêmio no ano de 2021

Mais um prêmio por sucesso
em boas práticas

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, muitas empresas têm enfrentado o momento
com responsabilidade e zelo pelos
funcionários. E devido ao protagonismo da mineradora durante o
combate à covid-19, por meio de
diversas ações e implantação de
melhorias no ambiente de trabalho, a Mineração Serra Verde celebra a conquista do 1º Prêmio Sesi

de Boas Práticas em Saúde, Segurança, Bem-estar e Qualidade de
Vida no Trabalho, na categoria média empresa. O destaque é resultado do esforço da empresa na promoção de um ambiente de trabalho
mais seguro a partir de estratégias
de prevenção à pandemia de covid19. Esta é a segunda premiação da
Mineração Serra Verde este ano.
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Montividiu do Norte e Trombas
recebem mudas nativas do cerrado
Ações da Mineração Serra Verde
para cuidados com o meio ambiente privilegiam áreas de abrangência do empreendimento com
doação de mudas nativas do cerrado para a Virada Ambiental em
Trombas e Montividiu .
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Contribuir com o bem estar de
pessoas em situação de vulnerabilidade pode ser uma tarefa
simples e manifestada de diferentes formas. Colaboradores da
Mineração Serra Verde dão exemplos de altruísmo e demonstram
que para estender a mão a quem
tem poucos recursos faz bem tanto
a quem recebe como para o doador.
Pg.04

Sec. de Saúde de Minaçu e palestrantes

Saúde mental
em foco

Profissionais de Saúde da linha de
frente contra a covid-19 participaram de uma palestra motivacional
proporcionada pela Serra Verde
em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde. A iniciativa
visou despertar a empatia e o papel
da responsabilidade emocional na
recuperação dos pacientes.
Pg.02

Doação de exames reforça ações de
combate ao câncer de próstata
Avaliação de PSA, que não faz parte da cobertura do SUS, auxilia no diagnóstico precoce,
ampliando as chances de sucesso no tratamento
Em apoio ao Novembro Azul,
campanha internacional de conscientização sobre o câncer de próstata, a Mineração Serra Verde firmou uma parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde de Minaçu
para auxiliar no diagnóstico precoce da doença entre a comunidade local. Pelo acordo, a empresa
arcou com os custos de realização
de 100 testes do tipo PSA (Antígeno
Prostático Específico), que serão
divididos entre as oito Unidades
Básicas de Saúde do município.
Indisponível na lista de procedimentos com cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a

análise, associada a outros fatores
clínicos e exames complementares,
auxilia os médicos no diagnóstico
da doença e na adoção do tratamento mais adequado a cada caso.
De acordo com a Secretária
Municipal de Saúde de Minaçu,
Jordânia Fernandes, os exames custeados ajudam a identificar casos
suspeitos para passarem sob um
especialista contratado pelo município. “É excelente esse apoio que
recebemos da Serra Verde. Muito
importante para ações de saúde em
Minaçu”, declarou.
O público-alvo para a realização
dos exames são homens a partir de

45 anos e que tenham sido direcionados pelos agentes municipais de
saúde e pela coordenação de cada
UBS. “A campanha do Novembro
Azul faz um alerta todos os anos
para que os homens cuidem da
saúde e realizem seus exames
preventivos. Aqui, na Mineração
Serra Verde, engajamos o público
interno anualmente e é muito
gratificante para nós poder ampliar essas ações, para o cuidado
também com a comunidade”, afirma o Gerente de Higiene, Saúde
Ocupacional e Segurança da
Mineração Serra Verde, José
Evandro Zamonaro.

Palestra motiva equipe de saúde a
permanecer engajada contra covid-19

Palestra destacou a responsabilidade emocional no cuidado e bem-estar do paciente

A Mineração Serra Verde e a
Secretaria Municipal de Saúde de
Minaçu a promoverem em novembro a palestra motivacional “Start
New Time” (Início de um novo
tempo em inglês). O encontro reuniu cerca de 180 profissionais para
um encontro dinâmico e rumo ao
autoconhecimento.
Ministrada pela enfermeira
Thalyta Medeiros Solto e Hellen

Guedes Gonçalves, fisioterapeuta,
a palestra resgatou os momentos
iniciais da pandemia provocada
pelo coronavírus, desde o primeiro
caso na China, até os tempos
atuais. A partir de depoimentos de
pacientes, atividades em grupo e
frases motivacionais os participantes foram convidados a perceber que, além da técnica, o comportamento e a responsabilidade emo-

cional influenciam diretamente no
bem-estar dos pacientes.
“É importante que eles percebam
que além dos números, há não só
um paciente, mas um pai, uma
mãe, um filho que possui uma
família aguardando fora do hospital. Por mais que tenhamos
perdido muitas vidas, não queremos perder mais ninguém”, comentou Hellen Gonçalves.
Para Thalyta, a palestra busca
engajar os profissionais a permanecerem atentos e conscientes do
papel fundamental do trabalho
deles na recuperação dos pacientes. “Nossa expectativa é trazer
um fôlego na rotina da equipe de
saúde. Embora tenhamos uma
diminuição do número de óbitos é
importante que todos não negligenciem o problema e que estejam
sempre motivados a seguir os protocolos”, destacou a palestrante.

Serra Verde ganha 1º Prêmio SESI
Premiação reconheceu a atuação da empresa na prevenção e combate à Covid-19
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A Mineração Serra Verde conquistou mais um prêmio pelos
resultados alcançados ao longo dos
últimos 12 meses. O 1º Prêmio Sesi
de Boas Práticas em Saúde, Segurança, Bem-estar e Qualidade de
Vida no Trabalho colocou a empresa no pódio mais alto na categoria média empresa. A cerimônia
de premiação ocorreu no Teatro
Sesi em Goiânia, dia 8/12, e reuniu
gestores de recursos humanos,
profissionais de serviços especializados em engenharia de segurança
e em medicina do trabalho (Sesmt),
diretores e trabalhadores de
indústrias.
A iniciativa, realizada pelo Sesi
Goiás, está alinhada às estratégias
de apoio às indústrias goianas para
reconhecer e desenvolver a cultura
da segurança, saúde e qualidade de
vida. “Para nós, é um orgulho e uma
honra ganhar este prêmio. Celebramos não somente a atuação
profissional e dedicada do nosso
time de Saúde e Segurança, mas a
vida de cada colaborador que se
manteve protegida e segura durante estes meses difíceis de pandemia”, afirmou Luciano Borges,
vice-presidente executivo da
Mineração Serra Verde.
Desde a chegada no novo coronavírus, a SVPM buscou capacitar
todos os seus funcionários por
meio de ações que enfatizavam a
importância dos cuidados necessários para prevenção e combate à

Práticas de prevenção à covid-19 são essenciais para os colaboradores

Covid-19. Com uma equipe de
médicos consultores, infectologista, epidemiologista, enfermeiras e técnicas de enfermagem,
formou-se a Brigada Covid-19. O
grupo realizou testes nos colaboradores admitidos, em retorno de
viagens, sintomáticos e contactantes de casos positivos, promoveu diálogos orientativos, criou
um informativo semanal denominado “Gotas de Segurança” e passou a realizar auditorias externas
trimestrais. Além disso, disponibilizou todos os recursos para
proteção de seus colaboradores,
tais como máscara KN95, dispensador com álcool em gel, termômetros infra-vermelho, tapetes
sanitizantes, instalação de ventiladores/recicladores, entre outros
itens de segurança.
Tornando-se a primeira minera-

dora do país certificada com o selo
Safeguard Covid-19, que assegura
práticas de prevenção por meio de
protocolos de higiene e melhores
práticas do mercado, a Mineração
Serra Verde também assumiu o
compromisso com a comunidade
local ao doar testes rápidos, máscaras e álcool em gel para a
Secretaria Municipal de Minaçu.
“Dos 130 colaboradores, apenas
14 foram infectados com o vírus,
apresentando sintomas leves, o
que comprovou a eficácia dos procedimentos de biossegurança implantados pelo time. Tivemos uma
cobertura vacinal em 100% dos
colaboradores com a 1º dose e 86%
com a 2ª dose, até o presente momento. Juntamente com a conscientização de todos, continuaremos obtendo resultados positivos”, finaliza Borges.
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Sobre a Mineração Serra Verde

Recebimento do prêmio em Goiânia-GO
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A Mineração Serra Verde foi
fundada em 2008, com o objetivo
de desenvolver um projeto de
concentrado de terras raras em
nível de classe mundial a ser
implantado no município de
Minaçu, estado de Goiás, Brasil.

De mãos dadas com a solidariedade

Ações de voluntariado engajam proﬁssionais e transformam vidas
Roupas, calçados, brinquedos,
recursos financeiros, alimentos ou
o oferecimento da prestação de um
serviço que pode devolver o sorriso
de alguém: independente do material, o ato de doar afeto e atenção
faz diferença não só na vida de pessoas em situações de vulnerabilidade social como dos próprios
doadores. Para esses, a retribuição
chega em forma de sorriso ou de
gratidão e incentiva a realização de
novas iniciativas.
Para Giselle Valadão, assistente
de administração de pessoal, a
disposição em ajudar nasceu da
satisfação em receber apoio de
anônimos em momentos difíceis
na família. Ela se lembra da alegria
que sentiu quando houve quem estendeu-lhe a mão, assim fez o
propósito de proporcionar a mesma alegria a outras pessoas que ela
pudesse ajudar. Ao longo dos anos,
o auxílio se manifestou em forma
de doações de cestas básicas, cobertores para pessoas em situação
de rua ou até mesmo recursos financeiros a amigos. “Eu ajudo da
forma que está ao meu alcance. O
sorriso da pessoa para mim é inexplicável e a satisfação em fazer ain-

da que pouca, diferença na vida de
alguém, não tem preço”, afirmou.
A vontade de se fazer presente na
vida de pessoas desconhecidas e
que precisam de algum tipo de
apoio também faz parte de Gustavo
Schalch, especialista em plano de
controle de produção. O comportamento altruísta começou com um
grupo de amigos que cooperava
com famílias que precisavam de
itens de vestuário, alimentícios ou
até mesmo de reformas residenciais. Por vezes, bens materiais eram
substituídos pela presença física e
carinho voltados a casas de apoio
assistencial para crianças ou idosos. “Tocávamos violão, fazíamos
cabelo, maquiagem e outros serviços de beleza nos locais que íamos”, contou Gustavo ao recordar
que a doação nem sempre era por
vias materiais. O desejo de ajudar e
a disponibilidade em dedicar parte
do tempo bastavam para contribuir
na vida daquelas pessoas.
Conciliar o conhecimento adquirido no exercício profissional com
o desejo de prestar apoio a quem
não tem condições de pagar serviços odontológicos foi uma oportunidade que o gerente de tecnolo-

Hítallo Santos e Stephanny Rocha

gia da informação da Serra Verde,
Hítallo Santos percebeu junto à
esposa Stephanny Rocha, cirurgiã
dentista. Embora já tenham sido
atuantes em ações de voluntariado
de outra natureza, o casal já ofereceu a quase 20 crianças e adultos,
serviços odontológicos gratuitos.
“É muito gratificante, e importante
pensarmos em um bem maior. O
espírito de generosidade e a responsabilidade com o outro tem papel transformador. Há muitas formas de ajudar e as vezes o que é
pouco para nós significa muito para quem recebe. O importante é
não deixar de colaborar”, destacou
Hítallo.

Serra Verde presente na Virada Ambiental
A Mineração Serra Verde realizou, dia 26 de novembro, a doação
de 600 mudas nativas do Cerrado
aos municípios de Montividiu do
Norte e Trombas. A entrega parte
de um conjunto de ações que visa
ao reflorestamento, à recuperação
de nascentes e à educação ambiental da área de abrangência.
De acordo com Lenice Martins,

secretária de meio ambiente de
Montividiu, as mudas foram direcionadas para a Virada Ambiental,
uma iniciativa de mobilização social para incentivar o plantio de
espécies nativas.
A aceitação da ideia cresceu e
demais moradores do município
de Trombas, também aderiram ao
projeto de plantio. Em Trombas, a

secretária de meio ambiente
Marília Pereira, acrescenta que a
doação das mudas da Serra Verde
somará às mesmas ações previstas
em Montividiu como também para
a revitalização do lago, localizado
na região central do município, e
do local do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto municipal.
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