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Segurança em todo lugar

A segurança é o principal valor 

da Mineração Serra Verde. Sen-

sibilizar os colaboradores para 

trabalharem sempre de forma 

segura e não executarem qualquer 

tarefa, seja no trânsito ou em casa, 

sem avaliar os riscos, motivou a 

realização da 1ª Semana de Pre-

venção de Acidentes da Mineração 

Serra Verde. O depoimento de 

Severino Omena, profissional ví-

tima de um acidente de trabalho 

após receber a descarga elétrica de 

13.800 volts, emocionou os colabo-

radores. Ele teve os quatro mem-

bros (braços e pernas) amputados 

em um intervalo de sete dias entre 

cada procedimento cirúrgico. 

Severino teve que reaprender os 

movimentos que antes eram sim-

ples, como levantar, sentar e segu-

rar alguns objetos. Pensar sempre 

na família e nas consequências que 

o acidente provoca, foram conse-

lhos compartilhados por ele no 

primeiro dia de palestras.                

Proerd

A Mineração Serra Verde é a nova 

apoiadora do Programa Educa-

cional de Resistência às Drogas e à 

Violência (Proerd). Conduzido 

pela Polícia Militar, ele orienta os 

estudantes a resistirem às pressões 

diretas ou indiretas quanto ao uso 

de drogas. Os autores que das três 

melhores redações com o tema “O 

que aprendi com o Proerd” ganha-

ram bicicletas oferecidas pela 

Mineração Serra Verde. Pg.02
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O ambiente virtual é local propício 

para roubo de dados e informações 

sigilosas que põem em risco por 

vezes o patrimônio ou até mesmo a 

reputação das pessoas. Estar 

preparado é fundamental para 

dificultar o acesso de criminosos 

que atuam na rede. Fique atento às 

dicas para proteger sua família de 

ataques online. 

Cibersegurança

Pg.03



Ação educativa sobre segurança anima 
estudantes e professores

Empresa premia alunos do Proerd

A Mineração Serra Verde é a nova 

apoiadora do Programa Educa-

cional de Resistência às Drogas e à 

Violência (Proerd). Conduzido 

pela Polícia Militar, ele tem como 

objetivo educar crianças e adoles-

Avaliar riscos e priorizar a segu-

rança pode ser tarefa de todas as 

idades. Pensando nisso a Minera-

ção Serra Verde levou aos estudan-

tes da Escola Municipal Jovino 

Seabra Campos informação de ma-

neira lúdica e divertida. Um bone-

co representando o vírus causador 

da covid-19, mágico, palhaços e 

um comediante estiveram na ins-

tituição para abordar prevenção e 

proteção de acidentes domésticos a 

cerca de 100 crianças. 

De acordo com a analista de rela-

cionamento com comunidades, 

Janaína Silveira, a visita à insti-

tuição visou compartilhar com a 

comunidade orientações que 

possam ser multiplicadas a partir 

das crianças. “Sabemos que as 

crianças vão para casa e comentam 

com os pais o que viram de dife-

rente na escola. A ideia é também 

reforçar os cuidados necessários 

que muitas vezes são ignorados”.   

A ação de sensibilização na esco-

la foi uma extensão da 1ª Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes 

(Sipatma) realizada em junho na 

Mineração Serra Verde. Para a dire-

tora Elisvânia Pereira, a presença 

do grupo na instituição teve resul-

tado muito satisfatório. “Que ale-

centes em fase escolar quanto aos 

riscos do uso de substâncias ilí-

citas, evitar violência e resistir às 

pressões diretas ou indiretas. Na 

formatura, que ocorreu em 28 de 

junho no Centro Social e Catequé-

tico Santa Paula Frassinetti, 243 

alunos de quatro escolas munici-

pais da cidade receberam a certi-

ficação após a conclusão do ciclo I 

do curso e os autores que elabora-

ram as três melhores redações com 

o tema “O que aprendi com o 

Proerd” ganharam bicicletas 

fornecidas pela Serra Verde. 

“Reconhecemos o importante 

papel desenvolvido pelo Proerd 

para o futuro de tantos jovens e, por 

isso, com muita alegria, apoiamos 

esse programa tão importante. 

Sabemos que o impacto dessas 

aulas vai além do ensinamento 

pessoal para cada aluno porque os 

pais também aprendem a lidar, de 

forma mais clara, com assuntos tão 

delicados dentro de suas casas”, 

afirma Herta Torres, gerente de 

Relações Institucionais e Respon-

sabilidade Social Corporativa da 

Serra Verde e que esteve presente 

na cerimônia para a entrega das 

bicicletas.

gria dos nossos alunos! É muito 

bom vê-los tão felizes. O grupo é 

excelente”, avaliou. 

. 

Alunos da escola Jovino Seabra participaram das dinâmicas e receberam material informativo

Escola municipal recebeu grupo que abordou prevenção de acidentes domésticos



Segurança: atenção e cuidado para 
preservação da vida 

21 de outubro de 2011. A data 

que seria apenas mais um dia de 

trabalho marca uma reviravolta na 

família de Severino Omena. O 

pernambucano pai de três filhos e 

integrante de uma família com 18 

irmãos teve uma vida humilde, 

com restrições educacionais e 

financeiras. O que não esperava é 

que a partir daquela fatídica data, 

as limitações seriam físicas após 

um acidente de trabalho na 

construção civil. Por um descuido, 

Severino foi vítima de um choque 

elétrico de 13.800 volts. Depois do 

milagre da sobrevivência a vida foi 

marcada por diversas cirurgias e 

pela adaptação diária em viver sem 

as duas pernas e os dois braços. 

A história de Severino serviu de 

alerta na 1ª Semana de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho e Meio 

Ambiente (Sipatma) da Serra 

Verde. Entre os dias 20 e 24 de 

junho, os colaboradores partici-

param de palestras de sensibi-

lização contra a imprudência e 

excesso de autoconfiança em rea-

lizar atividades perigosas, sem ava-

liação e prevenção dos riscos. 

Além da presença do representante 

do grupo Amputados Vencedores, 

a programação foi composta por 

palestras de membros da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), pelo 

Centro Nacional de Prevenção e 

Combate aos Incêndios Florestais 

(Prevfogo) e Polícia Militar. Em-

bora os temas fossem diversos, 

tinham como mote a importância 

da segurança em qualquer ativi-

dade que envolvesse risco e as 

consequências que graves aciden-

tes acarretam não só na vítima, 

como em toda a família. 

Josefa Omena, esposa de Seve-

rino sentiu na pele a mudança na 

vida após o acidente do marido. A 

mulher que até então se dedicava 

apenas à casa e à família, acumu-

lou, de repente, todas as funções 

antes exercidas por Severino. “O 

que aconteceu mexeu com todos 

nós. O período de internação e 

adaptação foi de muita angústia e 

sofrimento. Hoje alertamos para 

que ninguém passe por essa expe-

Palestras alertaram empregados sobre as consequências de atividades perigosas

3

riência. É preciso trabalhar com 

muita atenção”, destacou Josefa. 

O evento 

Além da importância do treina-

mento adequado para atividades 

perigosas, como envolvendo eletri-

cidade, como foi o caso de Seve-

rino, atenção fora do ambiente pro-

fissional também está diretamente 

ligado a execução de tarefa segura 

durante o expediente. As conse-

quências do uso de drogas, sejam 

lícitas e ilícitas, foram destaque na 

palestra do Comandante da 3ª 

Companhia de Polícia Militar (PM) 

de Minaçu Capitão Farias. A segu-

rança no trânsito e a obediência às 

normas e procedimentos tiveram 

relevância na apresentação de 

Uanderson Luiz, policial da PRF. 

“As pessoas precisam ter cons-

ciência de fazer o certo não só 

quando alguém está olhando”, 

lembrou o policial e reforçou que 

as consequências se estendem à 

família. Uanderson, José Zamonaro e Leonardo Coelho

Severino falou sobre a importância do comportamento seguro e atenção ao executar as atividades
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