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Empresa reforça a frota de 
veículos para operação

Linha de 
distribuição 

A nova frota de caminhões de 

transporte de minério e estéril da 

Mineração Serra Verde chegou em 

Minaçu em janeiro. Cerca de 20 

veículos serão utilizados na ope-

ração de terras raras prevista no 

segundo semestre deste ano. Os 

caminhões vão compor a frota 

própria que já possui outras 21 

máquinas pesadas, como escava-

deiras, tratores e carregadeiras. 

Modernos e com ótima confiabi-

lidade, os caminhões possuem sis-

temas de monitoramento para aná-

lise dos componentes, e para 

segurança e conforto dos operado-

res, até sistemas de anticolisão e 

gestão de fadiga (controle do sono). 

Utilizar a internet e os mais 

diversos aplicativos presentes em 

celulares entrou de vez na rotina 

das pessoas. Porém especialistas 

alertam da importância de estar 

atento e não cair em golpes 

virtuais. 
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O projeto de construção da Linha 

de Distribuição de Alta Tensão 

começou a ser executado. Um 

conjunto de cabos e torres metá-

licas serão dispostas ao longo de 30 

km de extensão para interligar a 

Subestação de Energia de Minaçu e 

a que está em construção na região 

do Pela Ema.

Segurança 
digital

Enfrentamento a covid-19
Os cuidados contra a covid-19 

precisam ser mantidos. No intuito 

de sensibilizar a população a 

permanecer atenta às medidas 

preventivas, a equipe de Saúde da 

Mineração Serra Verde faz cam-

panhas na comunidade e entrega 

kit em que o uso evita o contágio da 

doença. Pg.02

Pg.04

Pg.02



Início da construção da linha de distribuição

Diante da crise sanitária propul-

sionada pela pandemia do corona-

vírus, a Mineração Serra Verde não 

mediu esforços para oferecer mais 

segurança aos colaboradores du-

rante a rotina de trabalho. Ações de 

conscientização para a comunida-

de também são instrumentos para 

contribuir com a redução da 

proliferação do vírus em Minaçu. 

A enfermeira Karolinne Charles 

conta que desde o início da pande-

mia a empresa carrega a preocupa-

ção de resguardar os profissionais 

da exposição, com adequações 

para o trabalho remoto de todo o 

quadro administrativo e com me-

didas preventivas no canteiro de 

obras. Desde 2020, a Brigada Co-

vid-19, composta por médicos con-

sultores, enfermeiras e técnicas de 

enfermagem, orienta e promove 

ações de prevenção e controle dos 

casos no quadro de colaboradores. 

Sensibilizar a comunidade a evi-

tar aglomerações, usar máscaras e 

manter a higiene das mãos são 

ações da iniciativa que já chegou a 

igrejas, postos de combustíveis, 

feira livre, rodoviária, supermer-

cados e demais pontos de grande 

circulação. “O objetivo é levar 

informação para o público leigo e 

reforçar a importância do uso de 

máscaras e, principalmente, isola-

projeto consiste na instalação de 

conjuntos de cabos e torres metá-

licas e de concreto ao longo de 30 

km de extensão. A rede energizada 

em alta tensão (138kV) atravessará 

propriedades rurais no município. 

De acordo com Wanderley Gil, 

A Mineração Serra Verde avan-

çou com os trabalhos de constru-

ção da Linha de Distribuição de 

Alta Tensão (LDAT) que interligará 

a Subestação de Minaçu àquela 

que está sendo construída no com-

plexo industrial do Pela Ema. O 

mento social em caso de sintomas”, 

lembrou a enfermeira da Serra 

Verde Neiliana Castro. Ao todo,  a 

empresa alcançou cerca de 700 

pessoas com abordagens forne-

cendo kit contendo máscaras des-

cartáveis, álcool gel 70% e panfleto 

informativo.

gerente geral de engenharia e cons-

trução da Serra Verde, todos os 

materiais necessários estão dispo-

níveis para a construção. A empre-

sa Seltec, contratada pela Serra 

Verde, iniciou as atividades na se-

gunda quinzena de janeiro. A pre-

visão é que a conclusão e entrega à 

Enel ocorra até junho deste ano.

O trabalho inclui ainda comuni-

cação constante com os proprietá-

rios das áreas que receberão as es-

truturas. Neste contexto, a equipe 

de relacionamento com a comuni-

dade mobilizou-se para informá-

los dos benefícios que a obra trará 

ao município e à sociedade, e refor-

çou a presença e a disponibilidade 

da empresa em receber qualquer 

demanda que impacte a região. 

Campanha da Brigada Covid entrega à população informação e itens de prevenção

 Ações contra a covid-19 na comunidade

Equipe foi a pontos estratégicos sensibilizar a população a manter os cuidados  

Estruturas serão dispostas ao longo de 30km na zona rural de Minaçu



Nova frota de caminhões chega a Minaçu

A Mineração Serra Verde recebeu 

em janeiro a nova frota de cami-

nhões de transporte de minério e 

estéril, com 21 veículos que serão 

utilizados na operação de terras 

raras prevista para início ainda este 

ano. Tendo como objetivo se conso-

lidar como uma das principais 

produtoras mundiais de terras 

raras do mundo, a empresa já con-

tava com outras 21 máquinas 

pesadas, como escavadeiras, trato-

res e carregadeiras, recebidas no 

ano passado.

“São caminhões automáticos, ro-

bustos e de ótima confiabilidade 

para a operação da mina que, em 

breve, vão contar com sistemas de 

monitoramento para análise dos 

componentes, desde a pressão e 

temperatura dos pneus, quantida-

de transportada, sistema de consu-

mo de combustível e, para seguran-

ça e conforto dos operadores, até 

sistemas de anticolisão e gestão de 

fadiga (controle do sono). Esses 

veículos que têm capacidade de 

carga para 36 a 45 toneladas, estão 

entre os melhores do mercado”, 

explica Rudyard Santos, Coorde-

nador de Manutenção de Frota da 

SVPM. Ele afirma que, neste 

primeiro semestre, 25% da nova 

frota será utilizada com mão de 

obra efetiva e, com a produção ati-

va da mina e planta de beneficia-

mento, haverá um acréscimo de 

cerca de 20 caminhões em 2023. 

“Devemos chegar a 100 equipa-

mentos próprios”, conta.

De acordo com Luciano Borges, 

Vice-Presidente Executivo da 

Mineração Serra Verde, no ano 

passado, foi dado início ao desen-

volvimento da construção da pri-

meira abertura da futura mina. “Já 

estávamos utilizando caminhões 

fora-de-estrada, de grande porte 

(CAT 777), para cumprirmos com 

os prazos com maior eficiência, 

gastando menos combustível e 

emitindo menos CO2. Queremos 

assegurar que, até nas mínimas 

atividades do projeto, a sustentabi-

lidade, assim como a segurança, 

seja uma prioridade”, explica.

Com o novo maquinário, a mine-

radora também já começou a pre-

paração para a retirada do solo 

orgânico, que é estocado para 

reposição e recuperação ambiental 

das áreas lavradas. “Nosso poten-

cial de recursos para expandir a 

nossa participação na cadeia pro-

dutiva global é muito grande, e 

tenho certeza que este ano será 

ainda mais promissor”, finaliza 

Luciano Borges.

Serra Verde realizou a compra de 21 veículos para desenvolvimento da mina
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Colaboradores comemoram a aquisição dos veículos destinados a operação da mina 

Os veículos têm capacidade de carga de até 45 toneladas 



Com o objetivo de difundir um 

modelo de negócio amparado em 

padrões éticos e morais e ser refe-

rência de uma empresa confiável 

em toda a cadeia de relacionamen-

to (diretores, colaboradores, clien-

tes, fornecedores e prestadores de 

serviços, comunidade e com o po-

der público), a Mineração Serra 

Verde iniciou a implementação do 

Programa de Compliance. A inicia-

tiva reforça a importância de que 

todas as ações estejam em confor-

midade com a Política de Antis-

suborno e Anticorrupção, o Código 

de Ética e Conduta, com as normas 

internas estabelecidas e com as leis 

e regulamentos aplicáveis. 

A palavra Compliance (lê-se 

complaince), cuja origem vem do 

verbo em inglês “to comply”, que 

significa cumprir, agir de acordo 

com um conjunto de regras, con-

templa todos os setores de uma 

empresa, pois está relacionado aos 

valores e à cultura de integridade 

em todas as ações. Ética, conflito 

de interesses, assédio e abuso de 

poder, confidencialidade, saúde e 

segurança, sustentabilidade, uso 

de recursos da empresa/patrimô-

nio, relacionamento com forne-

cedores e prestadores de serviço, e 

interação com agentes públicos são 

alguns temas de atenção.

De acordo com Lara Lima, analis-

ta de Compliance da Serra Verde, o 

aumento da credibilidade e da re-

putação perante os parceiros de 

negócios, a prevenção aos riscos 

que envolvem nossa operação e a 

vantagem competitiva são os prin-

cipais benefícios. “O Compliance 

possibilita estabelecermos rela-

ções de confiança e pautadas na 

transparência. Qualquer pessoa ou 

empresa tem conforto em saber que 

se relaciona com uma empresa 

ética”, explicou a especialista. 
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Mineração Serra Verde inicia a implementação 
do Programa de Compliance

Previna-se contra golpes virtuais

Iniciativa contempla diversos temas, previne riscos e aumenta credibilidade da empresa

O uso de equipamentos digitais e 

a popularização dos mais diversos 

serviços on-line trouxe não só 

facilidades como inúmeros riscos. 

No ano passado, estimou-se que 

mais de 150 milhões de pessoas 

foram vítimas de golpes virtuais, 

de acordo com laboratório espe-

cializado em cibersegurança da 

PSafe (dfndr lab).

Diante desse cenário que ameaça 

tanto perdas financeiras como 

vazamento de informações sigi-

losas, a equipe de Tecnologia da 

Informação da Mineração Serra 

Verde chama a atenção para os 

perigos do ambiente virtual. Ativo 

na maioria absoluta de aparelhos 

celulares, o whatsapp responde 

como o aplicativo usado em quase 

90% das mensagens fraudulentas. 

Os dados são da Kaspersky, empre-

sa internacional de segurança 

virtual.

Utilize o whatsapp com segurança

Fique atento(a) e adote essas dicas 

de segurança digital:

� Ative a função “Verificação em 

duas etapas” no WhatsApp. No 

menu de “três pontos” clique em 

“Configurações”; busque “Conta” e 

então escolha “Verificação/Co-

nfirmação em duas etapas”. Siga as 

demais orientações do aplicativo 

até concluir esse procedimento de 

segurança. 

� Não compartilhe informações 

pessoais e links através de aplica-

tivos de mensagens.

� No caso de ser surpreendido com 

pedido de ajuda financeira de 

algum contato do WhatsApp, efe-

tue ligação telefônica para confir-

mar a real necessidade e nunca e 

transfira recursos sem antes ter a 

devida comprovação.

� Desconfie de números desco-

nhecidos utilizando alguma foto 

familiar. Tente ligar no número 

antigo e confirme a veracidade.

Ataques virtuais acontecem com frequência


