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A caminho da equidade

Como parte das ações que visam 

contribuir para uma sociedade 

mais justa e igualitária, o assunto 

Diversidade e Inclusão ganhou 

visibilidade na programação de 

palestras de sensibilização vol-

tadas aos colaboradores. As espe-

cialistas Kaká Rodrigues e Renata 

Torres levaram informação ao 

público que reservou parte da 

rotina de trabalho para ouvir e 

repensar comportamentos que 

inconscientemente tornam os 

locais de trabalho pouco inclu-

sivos. A palestra “Vieses do 

Inconsciente: Mecanismos do 

cérebro humano” abordou con-

ceitos, estereótipos e vieses incons-

cientes. Normalmente, as conse-

quências têm reflexo direto nas 

minorias negligenciadas pela 

sociedade, tais como comunidade 

LGBTQIA+, negros, pessoas com 

deficiência e mulheres.                                 

Feira Online
Comprar produtos hortifruti-

granjeiros ficou mais fácil e prático 

em Minaçu. A Cooperativa de 

Produtores Rurais de Minaçu 

lançou o aplicativo “Do campo 

para a mesa” e está aberta para 

receber pedidos de compras 

virtuais. Itens como hortaliças, 

frutas, mel, peixes e ovos podem 

ser adquiridos sem sair de casa.
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Adotar simples hábitos podem 
fazer a diferença na proteção ao 
meio  ambiente .  Separa r  os 
resíduos e direcioná-los para 
reciclagem reduz o volume de 
material que vai aos aterros e lixões 
municipais. A Serra Verde convida 
a colaboradores e população a 
realizar a coleta seletiva.

Coleta 
Seletiva
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www.serraverde.com

Conheça o novo website da  SERRA VERDE



Habilidades além do conhecimento técnico 
ganham força no mundo corporativo 

Autoconhecimento: o caminho para o 
bem-estar e sucesso profissional

Com o objetivo de estimular o 

autoconhecimento e reforçar os 

benefícios que a investigação indi-

vidual pode promover nas relações 

interpessoais, a psicóloga e super-

visora de desenvolvimento da 

Serra Verde, Michaella Guimarães 

ministrou a palestra “Conhece-te a 

Ti mesmo. A importância do 

autoconhecimento”. O evento 

ocorreu, dia 19 de maio, na 

Profissionais da Mineração Serra 

Verde levaram experiência e 

inspiração aos alunos do Serviço 

Nacional  de  Aprendizagem 

Industrial (Senai) de Minaçu na 

Semana da Indústria deste ano. O 

evento, alusivo ao Dia da Indústria, 

celebrado dia 25 de maio, promo-

veu uma série de palestras aos 

estudantes dos cursos técnicos 

oferecidos pela instituição. 

O gerente geral de operações 

Joselito Silva destacou as caracte-

rísticas indispensáveis de qual-

quer profissional no ambiente 

corporativo. Flexibilidade, proati-

vidade, bom relacionamento inter-

pessoal e paixão pelo que faz 

sobressaíram na fala do engenheiro 

de minas que possui quase 30 anos 

de  exper iência  no setor  da 

mineração. “Saber  trabalhar em 

equipe e disponibilidade de apren-

der também são habilidades muito 

importantes para empresas”, 

afirmou Joselito.

Motivar os jovens profissionais  a 

traçarem metas e aspirarem o 

desenvolvimento contínuo foi o 

mote da palestra de Ricardo 

Meirelles, supervisor de manu-

tenção de frota. Ele contou que, 

Semana da Enfermagem, cuja 

programação foi promovida pela 

Secretaria Municipal de Saúde aos 

profissionais locais.

A psicóloga reforçou os bene-

fícios da prática, que variam desde 

a prevenção de problemas emo-

cionais, entre eles, os transtornos 

de ansiedade e depressão, como 

também a melhoria nas relações 

interpessoais. “O autoconheci-

mento traz mais que qualidade de 

vida e bem-estar, além de auxiliar 

no reconhecimento dos desejos e 

propósitos pessoais”. afirmou a 

profissional. De acordo com 

Michaella, é fundamental que as 

pessoas busquem reconhecer as 

motivações, qualidades e pontos 

de desenvolvimento, e se possível, 

contar com apoio profissional para 

melhores resultados.

assim como Joselito, a sua palestra 

buscou mostrar ao público as 

exigências do mundo corporativo, 

independentemente da carreira 

escolhida. “Jovens precisam ter 

consciência da importância de 

definir os objetivos, desde cedo, 

para a própria carreira”, acon-

selhou Meirelles. Embora acumule 

25 anos de experiência, ele decla-

rou que continua atento ao 

aperfeiçoamento profissional. 

Joselito Silva destacou habilidades indispensáveis para o sucesso profissional

Empresas avaliam características comportamentais essenciais para escolha dos candidatos



Palestra discute sobre diversidade e 
inclusão no ambiente corporativo

O respeito às diferenças é 

primordial para a convivência em 

sociedade. Pensando nisso, o tema 

Diversidade e Inclusão entrou na 

pauta de governança da Mineração 

Serra Verde. Como parte das ações 

que visam contribuir para uma 

sociedade mais justa e igualitária, o 

assunto tem ganhado mais espaço 

nas empresas, seja por meio de 

palestras ou demais iniciativas de 

promoção do ambiente mais 

plural. 

A palestra “Vieses do Incons-

ciente: Mecanismos do cérebro 

humano” foi um exemplo de 

atividade de sensibilização para 

fazer com que os colaboradores 

sejam protagonistas de uma 

sociedade mais diversa e inclusiva, 

principal-mente para inserção no 

mercado de trabalho. Para Hellen 

Mattos, gerente de Desenvolvi-

mento Humano e Organizacional, 

abordar o tema no ambiente 

corporativo é enriquecedor. “Uma 

equipe diversa contribui para o 

sucesso empresarial. Precisamos 

fazer parte e compreender que 

temos somente a ganhar”, ressaltou 

a gestora. 

Ministrada pelas consultoras 

Renata Torres e Kaká Rodrigues, a 

palestra realizada dia 26 de maio, 

abordou conceitos, estereótipos, 

vieses inconscientes e alternativas 

que minimizassem o impacto do 

preconceito por vezes ignorado 

pelas pessoas. Normalmente, as 

consequências têm reflexo direto 

nas minorias negligenciadas pela 

sociedade, tais como comunidade 

LGBTQIA+, negros, pessoas com 

deficiência e mulheres. 

Além do preconceito visível, ou 

seja, aqueles perceptíveis pela 

aparência, como cor da pele e 

gênero, as diferenças invisíveis são 

responsáveis por parte significa-

tiva da exclusão de grupos minori-

tários. Isso significa que questões 

culturais, educacionais, religiosas 

ou de orientação sexual são ele-

mentos passíveis de julgamentos 

antecipados. Renata Torres lem-

brou que para um ambiente  di-

verso é fundamental promover a 

equidade, isto é, criar artifícios 

para que os diferentes públicos 

(negros, mulheres, pessoas com 

deficiência, etc) tenham condições 

reais de mostrar o potencial e 

agregar na corporação. “As pessoas 

não partem do mesmo lugar”, disse 

a especialista ao ressaltar que as 

diferenças visíveis e invisíveis po-

dem influenciar no crescimento 

profissional das pessoas.

De acordo com Kaká Rodrigues, 

há mecanismos do cérebro que 

predispõem para a existência de 

preconceitos, por isso é importante 

a sensibilização e o reconheci-

mento da influência deles no 

comportamento.  “Estereótipos são 

inevitáveis. Porém para minimizar 

os reflexos dos vieses incons-

A iniciativa visou sensibilizar colaboradores contra o preconceito
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cientes é necessário primeiro 

identificá-los, e então reconhecê-

los para que seja possível mudá-

los. É preciso agir de modo 

consciente”, afirmou. 

Mulheres na Mineração
Como parte do propósito da Serra 

Verde em contribuir com a equi-

dade, o Projeto Mulheres na 

Mineração é um exemplo de ini-

ciativa para promover a Diversi-

dade e Inclusão de Mulheres na 

Mineração. Em maio, a empresa 

concluiu a programação das duas 

primeiras turmas de operadoras de 

máquinas, composta por quase 40 

mulheres. O curso foi idealizado 

para preparar mulheres que se 

interessam em trabalhar com 

veículos pesados a estarem aptas a 

concorrer com os homens quando 

houver vagas disponíveis. A 

expectativa é que outras iniciativas 

como essa aconteçam ao longo da 

implantação e posteriormente na 

operação da empresa. 

Kaká Rodrigues destacou a importância de 
reconhecer os esteriótipos

Rê Torres, consultora de Diversidade e Inclusão
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Empresa estimula novos hábitos de 
consumo e de descarte de materiais

A Mineração Serra Verde aderiu à 

coleta seletiva de materiais pas-

síveis de reciclagem ou reutiliza-

ção. Para isso, os cestos de armaze-

namento de resíduos dos escri-

tórios, inclusive da obra, foram 

instalados para coleta dos dife-

rentes tipos de materiais, conforme 

periculosidade e natureza. A cam-

panha será contínua e visa reduzir 

o volume de resíduos gerados nas 

atividades da empresa. 

De acordo com o analista am-

biental, Kássio Negrão, a iniciativa 

visa contribuir para que os empre-

gados adotem novos hábitos de 

consumo e promovam a rotina da 

coleta seletiva em suas casas. Além 

de contribuir para a geração de 

empregos que atuam direta-mente 

na coleta seletiva, a prática dimi-

nui a poluição do solo, da água e do 

ar e evita o esgotamento dos recur-

sos naturais. 

Para ser um protagonista na 

preservação do meio ambiente, a 

prática é simples, porém tem 

impacto significativo no volume de 

resíduo direcionado a lixões ou 

aterros sanitários. Fique atento aos 

principais itens que podem ser 

direcionados a reciclagem.

PLÁSTICO ORGÂNICOPAPEL METAL VIDRO

Minaçu em foco: faça feira sem sair de casa
A população de Minaçu pode 

comprar  f rutas ,  verduras  e 

hortaliças sem sair de casa. Para 

isso, a Cooperativa dos Produtores 

Rurais de Minaçu (Coopraçu) criou 

o aplicativo “Do campo para 

mesa”. Por meio dele, os usuários 

poderão adquirir peixe, farinha, 

mel, polpa de frutas e diversos 

itens hortifruti. O download deve 

ser feito pelo play store para o 

sistema Android, já para aparelhos 

IOS há um link disponível na 

biografia da página do Instagram 

(@docampoparaamesaoficial).
De acordo com o idealizador do 

projeto, Gerônimo R. Barros Neto, 

a iniciativa visa fortalecer a agri-

cultura familiar e facilitar o elo 

entre produtores e consumidores. 

“O aplicativo é fácil, autodidático e 

simples de manusear”, afirmou 

Gerônimo, que é também o presi-

dente da cooperativa. Para pagar as 

compras, o consumidor tem 

disponível as opções de cartão de 

crédito, débito e através do PIX. 

Caso prefira pagamento em dinhei-

ro, basta sinalizar no aplicativo e 

efetuar a quitação no ato da 

entrega. As encomendas chegam 

até o cliente de segunda a sexta das 

8h às 11h e das 13h às 17 horas, 

sendo cobrada uma taxa de R$ 3 

(três reais).

Serra Verde incentiva a promoção da agricultu-
ra familiar no município

Serra Verde se adequa para separação dos resíduos produzidos em suas atividades


