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Saúde mental em foco

Iniciativa reforça a importância dos cuidados com a saúde mental  o ano inteiro

Gigantes em operação

Salvamento 
vegetal

Em tempos de confinamento, dis-

tanciamento social e de vivência 

do luto com mais frequência do 

que antes, falar de saúde mental 

nunca foi tão essencial. O Janeiro 

Branco traz à tona a temática e 

busca sensibilizar a população a 

reconhecer como a sobrecarga de 

emoções e esforços mentais podem 

desencadear consequências que 

variam desde a perda do rendi-

mento profissional e das relações 

sociais como idealizações de aten-

tado à própria vida. 

Atentos à saúde do colaborador, em 

toda a sua integridade, a Mineração 

Serra Verde oferece à equipe e 

respectivos dependentes o serviço 

de psicoterapia online. O benefício 

é gratuito e realizado por meio de 

uma plataforma que conta com 

mais de 300 psicólogos cadas-

trados para atendimento virtual de 

quatro sessões por mês.

Veículos de 65 toneladas e com 

quase cinco metros de altura se 

destacam na frota em atividade na 

Mineração  Serra  Verde .  Os 

Caminhões Fora-de-Estrada, 

modelo CAT-777D, capazes de 

carregar 100 toneladas, impres-

sionam pela robustez diante dos 

demais veículos que circulam na 

obra e nas rodovias do país.  

Por meio do Programa de Resgate 

de Germosplasma e Epífitas um 

grupo de profissionais composto 

por bióloga e auxiliares de campo 

percorrem toda a extensão da área, 

identificando, classificando e, se 

necessário, coletando espécimes 

para a preservação do Cerrado. 

Esse trabalho é condição indispen-

sável para viabilizar a implantação 

da infraestrutura necessária para a 

operação da Serra Verde.

Jovem 
Aprendiz
Dez jovens iniciaram a experiência 

na condição de aprendizes na 

Mineração Serra Verde. Aprovados 

a partir de uma seleção que 

envolveu entrevistas, dinâmicas e 

avaliações curriculares e textuais, 

eles começaram a formação 

profissional e em abril aplicarão os 

conhecimentos no ambiente 

corporativo. Pg.02 Pg.02

Pg.03

Pg.04



Veículos se destacam na frota da obra
Imponentes, com capacidade de 

carga de 100 toneladas, os cami-

nhões fora-de-estrada, modelo 

CAT–777D, fazem a diferença no 

transporte de materiais e se des-

tacam na mineração. Este modelo 

pode carregar até três vezes mais do 

que caminhões convencionais, uti-

lizados no sistema rodoviário. 

Desde o mês de setembro de 2021, a 

Serra Verde conta com sete desses 

veículos, que se diferenciam da 

frota que circula na área de im-

plantação da mina.

Devido às dimensões admirá-

veis: altura de quase cinco metros e 

peso de 65 toneladas, a chegada até 

a Mineração Serra Verde exigiu 

uma operação especial. Webert 

Ribeiro, coordenador de produção 

da empresa contratada para a ope-

ração desses caminhões, conta que 

o percurso de Juiz de Fora (MG) até 

o local da mina em Minaçu foi feito 

com eles desmontados, divididos 

em três partes (pneus, báscula e 

chassi). “Essa desmontagem trouxe 

a necessidade de três carretas para 

o transporte de cada caminhão 

fora-de-estrada, ou seja, tivemos 

um total de 21 carretas para trans-

portar os sete que estão no projeto 

Serra Verde”, afirmou Webert. 

Atendendo as exigências de trân-

sito, as carretas tiveram o acom-

panhamento de dois batedores 

para cada uma, o que significou 42 

veículos para escoltá-las durante o 

percurso até o destino final. 

Dirigir os caminhões fora-de-es-

trada tem suas particularidades. O 

prevê remuneração e benefícios, 

nos moldes oferecidos aos atuais 

colaboradores da empresa. 

Lorane Moraes Prado, 20 anos, 

foi uma das selecionadas. Ela conta 

que ao saber da oportunidade logo 

procurou fazer a inscrição. “Foi 

muito bom a Serra Verde abrir para 

a comunidade”, afirmou. 

Outra aprovada na seleção que 

compartilha a felicidade é Thaís 

Alessandra N. de Souza, 18 anos. 

Filha do colaborador Alessandro 

Souza, auxiliar de geologia, ela 

soube, pelo pai, das inscrições e 

não quis perder a chance de entrar 

na empresa.  “Quero um dia atuar 

Promover a inclusão social e 

profissional é um dos objetivos da 

Mineração Serra Verde. Como 

parte desse propósito, a empresa 

abriu dez vagas para jovens 

aprendizes de Minaçu e região. Em 

dezembro de 2021, eles iniciaram a 

formação no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e, 

a partir do mês de abril deste ano, 

aplicarão os conhecimentos adqui-

ridos no ambiente corporativo.

O processo seletivo recebeu 

mais de 180 inscrições e os candi-

datos selecionados passaram por 

avaliações textuais, dinâmicas de 

grupo e entrevistas. O contrato 

motorista Helber Freitas, expe-

riente na operação desses veículos, 

conta que a ausência de visibi-

lidade do lado direito do veículo 

exige muita atenção do condutor. 

“O ponto cego é a maior dificul-

dade. Temos de ter muita respon-

sabilidade e cautela”, afirma. Ele 

acrescenta que em caso de aci-

dente, o veículo pode tombar ou 

reduzir um veículo convencional a 

poucos centímetros de altura.

na área de meio ambiente. Vou 

aproveitar ao máximo a oportu-

nidade”, declarou. 

Conhecidos como caminhões fora-de-estrada, eles possuem quase cinco metros de altura

Investimento na formação de jovens

Alessandro Souza e a filha Thaís 

Há sete caminhões fora-de-estrada em atividade na Mineração Serra Verde 



Mineração Serra Verde disponibiliza 
sessões semanais de terapia para 
funcionários e familiares 

A realidade imposta pela pan-

demia fez com que casos de 

transtornos emocionais se agravas-

sem em todos os países. Segundo 

pesquisa do Instituto Ipsos, enco-

mendada pelo Fórum Econômico 

Mundial, 53% dos brasileiros 

declararam que seu bem-estar 

mental piorou um pouco ou muito 

no último ano. Preocupada com 

esta alarmante situação, a Serra 

Verde sentiu a necessidade de 

cuidar não somente da saúde física 

dos colaboradores, mas também da 

emocional e passou a disponibili-

zar sessões semanais de terapia 

para funcionários e seus familiares. 

Por meio da plataforma Oriente-

Me, que possui 311 profissionais 

cadastrados e disponíveis para 

auxílio psicológico online, os fun-

cionários da mineradora e seus 

dependentes legais têm direito a 4 

sessões de terapia por mês, por 

videoconferência e com duração de 

30 minutos cada, ou se assim 

preferirem, os  funcionários e seus 

familiares podem optar pela alter-

nativa de fazerem 1 hora a cada 15 

dias.  

“A Mineração Serra Verde prio-

riza a saúde e o bem-estar dos cola-

boradores e de seus familiares, e 

isso ficou evidenciado durante a 

atual pandemia da Covid-19. No 

início, todos nós ficamos preocu-

pados em como seria o trabalho em 

regime de home office, pensamos 

sobre adaptações, como ficariam os 

relacionamentos interpessoais e 

como as pessoas lidariam com o 

novo modelo. Logo começamos a 

refletir também sobre os impactos 

na vida profissional e familiar e o 

tema saúde mental ganhou mais 

notoriedade, em um cenário que se 

faz necessário ações concretas para 

contribuir com a saúde dos empre-

gados e parentes. Foi aí que bus-

camos um benefício para ajudá-los  

a superar os desafios de um mundo 

em constante mudança. Encon-

tramos a OrienteMe, um programa 

completo de saúde mental corpo-

rativa, por meio de terapia online, e 

focado na saúde emocional e quali-

dade de vida das pessoas. Uma 

parceria perfeita!”, explica Valdeir 

Ferreira, Coordenador de Desen-

volvimento Humano e Organi-

zacional da Mineração Serra 

Verde. 

A medida é uma iniciativa que 

reforça a campanha do Janeiro 

Branco, que busca chamar a 

atenção para o tema da saúde 

mental no período em que as 

pessoas estão mais focadas em 

resoluções e metas para o ano. Na 

Mineração Serra Verde, o bene-

fício, disponibilizado desde de-

zembro de 2021, será permanente, 

como o plano de saúde, e sem 

custo algum para o funcionário. 

“Além das 4 sessões, é possível 

trocar mensagens, de forma 

ilimitada, com o psicólogo. O pré-

cadastro de todos os funcionários e 

seus familiares já foi feito. Agora, 

basta acessarem a plataforma para 

começar e, a cada nova admissão, é 

enviada a lista de novos colabo-

radores ativos e seus dependen-

tes”, conta Michaella Guimarães, 

psicóloga e Supervisora de Desen-

volvimento Serra Verde. 

 De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a 

ansiedade afeta 18,6 milhões de 

brasileiros e os transtornos men-

tais são responsáveis por mais de 

um terço do número de pessoas 

incapacitadas nas Américas. “Fi-

quei maravilhada com o fato de a 

empresa ter abraçado esse projeto. 

É um cuidado que nunca tinha 

visto antes. Os colaboradores 

ficaram encantados”, finaliza a 

psicóloga.

Iniciativa reforça a campanha do Janeiro Branco, que busca chamar a atenção para o tema da 
saúde mental 
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Cuidar da saúde emocional e bem-estar dos colaboradores é uma premissa da empresa 



A evolução das intervenções na 

área de implantação e futura 

operação da Mineração Serra Verde 

é acompanhada por um criterioso 

trabalho para minimização dos 

impactos sobre a flora nativa do 

Cerrado. A partir da aplicação de 

metodologias científicas e atuação 

de uma equipe técnica especia-

lizada, formada por bióloga e 

auxiliares de campo, o Programa de 

Resgate de Germosplasma e Epí-

fitas permite à  empresa resguardar 

espécies vegetais que compõem a 

savana mais rica do mundo, em 

número de espécies, o Cerrado. 

As altas temperaturas e o relevo, 

que atinge altitudes superiores a 

800 metros em relação ao nível do 

mar, não são obstáculos para que a 

equipe da bióloga Daielle Carrijo 

siga a campo e percorra toda a 

extensão da área, identificando, 

classificando e, se necessário, cole-

tando espécimes para a preser-

vação dessa riqueza. Esse trabalho, 

que antecede a chegada das má-

quinas e equipes de construção, é 

condição indispensável para via-

bilizar a implantação da infraes-

trutura necessária para a operação.

Daielle explica que o trabalho 

consiste em mensurar o quantita-

tivo de espécies monitoradas pre-

sentes na área; caso encontrem 

indivíduos jovens, eles são replan-

tados em áreas semelhantes a que 

foram mapeadas. Um conjunto de 

11 espécies foram estabelecidas 

pelo Programa, que é fiscalizado 

pela Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e de Desenvolvimento 

Sustentável de Goiás (Semad), para 

serem monitorados. 

Aroeira, baru, pequi, ipês (roxo, 

branco, amarelo, caraíba e amarelo 

do Cerrado) são algumas das espé-

cies catalogadas. Embora a vege-

tação da área de implantação da 

mina não favoreça o estabeleci-

mento de epífitas (plantas herbá-

ceas que crescem sobre outras 

plantas, como orquídeas e bromé-

lias), quando encontradas, elas são 

coletadas e encaminhadas para um 

viveiro que presta serviços à Serra 

Verde em Minaçu. “Todo esse tra-

balho de resgate existe para que 

mantenhamos parte da biodiversi-

dade vegetal que ocorre no bioma. 

O objetivo é preservar espécies 

chaves que tem valor cultural e 

econômico para a população do 

Estado”, completou a bióloga.
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Equipe atua pela preservação da 
biodiversidade do Cerrado
Atividades registram as espécies de valor científico e econômico para Goiás 

A identificação, classificação e coleta são etapas que antecedem a chegada das máquinas 

A equipe aplica metodologias científicas para realizar o trabalho


