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Parcerias a serviço da 
comunidade

Promoção da saúde da mulher

O mês de novembro foi marcado por 
mais uma iniciativa de promoção da 
saúde da comunidade de Minaçu. 
Para fortalecer as campanhas de 
prevenção ao câncer de próstata, a 
Mineração Serra Verde, em parce-
ria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, viabilizou o atendimento 
gratuito de urologista em um dia de-

dicado à saúde do homem, em alu-
são a campanha mundial Novembro 
Azul. Além de disponibilizar o mé-
dico especialista, dia 17, a empresa 
ofertou 100 exames para dosagem 
do Antígenio Específico da Prósta-
ta” (utiliza-se internacionalmente 
a sigla PSA) e 50 exames de ultras-
sonografia gratuitamente.

Para ressaltar a importância da detecção precoce do câncer de mama, 
Serra Verde participou ativamente da campanha Outubro Rosa.

Atrações infantis
Empresa desenvolveu campanhas 
para arrecadação de livros e intera-
giu por meio de brincadeiras. 
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Tecnologia pela 
preservação
Monitoramento remoto é aliado 
da Serra Verde quando o assunto 
é segurança e preservação am-
biental. Uso de softwares e plata-
formas online auxiliam a análise 
do clima e o reconhecimento de  
focos de queimadas ainda em es-
tágios iniciais. 
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Ação mobiliza mulheres pela 
prevenção do câncer de mama

A Mineração Serra Verde investiu 
esforços para reforçar a importância 
da prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama. No dia 11 de 
outubro, a empresa ofereceu aten-
dimento com médica mastologista e 
disponibilizou exames gratuitos de 
mamografia. O dia de atenção dedi-
cada à saúde da mulher ocorreu na 
Unidade de Saúde da Família – ESF 
8, localizada no setor Marajoara, por 
meio da Secretaria de Saúde Muni-
cipal e em alusão à Campanha Ou-
tubro Rosa. A programação incluiu 
consultas com ginecologistas, clíni-
co geral e psicóloga. 

Ao longo do mês de outubro, 
além das 100 mamografias ofereci-
das pela Serra Verde para mulheres 
do grupo de risco, ultrassonografias 
gratuitas também foram oferecidas 
por meio da Secretaria de Saúde. 
A Secretária Municipal de Saúde 
de Minaçu, Jordânia Fernandes de 
Lima, explica que foi a primeira vez 
que a cidade recebeu atendimen-

to médico de uma mastologista. “A 
parceria com a Mineração Serra 
Verde proporcionou às mulheres 
atendimentos especializados na 
área, o que é de suma importância 
na prevenção ao câncer de mama”, 
afirmou Jordânia. A engenheira de 
segurança do trabalho de empresa 
terceirizada da Serra Verde, Solange 
Lucas, aproveitou a chance de ser 
avaliada pela mastologista. O histó-
rico de câncer de mama na família 
a colocou em estado de alerta. “Eu 
fazia regularmente o rastreamento, 
mas sempre adiava a mamografia. 
Fiz este ano pela primeira vez e é 
muito importante receber essa ins-
trução que um exame não substitui 
o outro”, afirmou Solange. 

Segundo dados do Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), com o 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama, a chance de cura é de 95%. 
Por isso é extremamente importante 
manter consultas médicas regulares 
e, para mulheres com mais de 40 

anos, fazer a mamografia anualmen-
te. “Com essa campanha, queremos 
ressaltar a importância do autocui-
dado, do amor-próprio e da relação 
que as mulheres têm mantido com 
sua saúde”, afirma Herta Torres, 
Gerente de Relações Institucionais 
e Responsabilidade Social da Serra 
Verde. 

Palestra de conscientização 
Para reforçar a importância do 

zelo pela saúde e incentivo para 
uma rotina de bons hábitos, a Mine-
ração Serra Verde levou informação 
às colaboradoras da obra e à comu-
nidade. Palestras educacionais com 
a mastologista Débora Sara de Al-
meida na obra e no Centro de Cultu-
ra de Minaçu esclareceram dúvidas, 
mitos, causas e riscos do câncer de 
mama. A médica reforçou a impor-
tância do rastreamento anual com a 
mamografia e explicou que o diag-
nóstico precoce aumenta significati-
vamente as chances de cura.

Empresa ofereceu atendimento médico com mastologista e exames de mamografia

Campanha em alusão ao Outubro Rosa viabilizou o atendimento especializado no município.  Dra Débora Sara em palestra para a comunidade



Novembro azul: Campanha 
disponibilizou consultas 
urológicas e dosagem de PSA 

Materiais informativos e palestras orientaram os homens a realizar consultas todos os anos. 

Com o objetivo sensibilizar e 
conscientizar a população masculina 
em relação aos cuidados com a saúde 
e a prevenção do câncer de próstata, 
a Mineração Serra Verde, em parce-
ria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, realizou dia 17 de novembro, 
na Unidade de Saúde ESF 5 Prima-
vera, a Campanha Novembro Azul. 
Na data, moradores do município de 
Minaçu receberam atendimento mé-
dico, de forma gratuita, em consultas 
com o urologista. 

Além das consultas, a empresa 
disponibilizou 100 vagas para coleta 
da dosagem do PSA (antígeno especí-
fico da próstata) e 50 para realização 
de ultrassonografias de próstata. De 
acordo com o gerente da área de hi-
giene, segurança e saúde ocupacional 
da Mineração Serra Verde José Zamo-
naro, a empresa pretende envolver a 
comunidade sempre que possível 
nas ações voltadas para saúde. “Além 
de disponibilizar atendimentos com 
especialistas, dentro e fora da empre-
sa, nosso objetivo é conscientizar e 
incentivar, por meio da doação dos 
exames, que os homens não deixem 
de se cuidar por falta de vaga ou de 
dinheiro para pagar um atendimen-
to particular”. Ele acrescentou que a 
empresa seguirá zelando pela saúde 
e bem-estar dos moradores. “Não há 
como ser uma empresa sustentável 
sem cuidar da comunidade”, acres-
centou.  

A doença
Segundo informações do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), o câncer 
de próstata é o tipo mais frequente 

Público masculino acima de 45 anos foi foco da ação para o rastreamento do câncer de próstata

em homens no Brasil, depois do cân-
cer de pele. Embora seja uma doença 
comum, por medo ou por desconhe-
cimento, muitos preferem não con-
versar sobre esse assunto e o risco 
aumenta com o avançar da idade. 

No país, a cada dez homens diag-
nosticados com câncer de próstata, 
nove têm mais de 55 anos. Dentre os 
sintomas principais, destacam-se a 
dificuldade de urinar, diminuição do 
jato e presença de sangue na urina e 
necessidade de ir ao banheiro mais 
vezes durante o dia ou à noite. 

De acordo com o urologista Victor 
Barbosa, o acompanhamento médi-
co para homens do grupo de risco é 
imprescindível para o diagnóstico 
precoce. “A recomendação da Socie-
dade Brasileira de Urologia é que a 
partir dos 50 anos os homens façam 
o rastreamento da doença. Entretan-
to aqueles que forem negros, tiverem 
histórico familiar de câncer de prós-

tata ou obesidade precisam verificar 
a saúde da próstata a partir dos 45 
anos”, orientou o especialista ao ex-
plicar a importância da avaliação mé-
dica, principalmente por ser uma do-
ença sem sintomas no estágio inicial. 

Para reforçar a sensibilização da 
comunidade masculina, a Mineração 
Serra Verde esteve presente no even-
to promovido pela Sociedade de São 
Vicente de Paulo realizado, dia 13 de 
novembro, na Escola Municipal Wal-
ter Barbosa, localizada no setor Ma-
rajoara. Na palestra conduzida pelo 
médico Eduardo Ribeiro, o público 
pôde esclarecer dúvidas e conhecer 
a importância do diagnóstico preco-
ce. Evaldo Ferreira de Andrade, par-
ticipante da atividade, ficou satisfei-
to com a participação do médico na 
ação. “Ajuda bastante a comunidade 
ao ouvir de um médico as orientações 
e todos ficam sabendo como prevenir 
a doença”, afirmou ele. 



Serra Verde destaca público infantil em 
ações sociais no mês de outubro
Doação de livros e brincadeiras lúdicas aproximaram a Serra Verde das crianças 
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Incentivar a leitura e engajar cola-
boradores em ações que despertam a 
solidariedade na comunidade foram 
os objetivos da Campanha de Arre-
cadação de Livros Infantis. A ação 
realizada em outubro viabilizou a 
doação de cerca de 240 exemplares, 
muitos deles doados diretamente 
pelos empregados da empresa, para 
a Escola Municipal Walter Barbosa, 
localizada no setor Marajoara. 

Presente na entrega do material, o 
estudante  Kevin Lucas, 6 anos, já re-
conhece a importância do hábito da 
leitura. “Aprendemos coisas novas e 
podemos desenvolver melhor”, afir-
mou Kevin, aluno do primeiro ano. 
A interação com as crianças e a re-
ceptividade dos alunos surpreendeu 
a assistente administrativa Mariana 
Rodrigues durante a entrega. “Muito 
bom vê-los tão empolgados com os 
gibis e livros doados pela empresa 

e pelos colaboradores. Eles ficaram 
muito envolvidos durante todo o re-
creio”, afirmou Mariana.  

Além da arrecadação dos livros, 
estudantes de outra instituição rece-
beram a Mineração Serra Verde para 
celebrar o Dia das Crianças. A Esco-
la Municipal Jovino Seabra Campos 
abriu suas portas para realização da 
brincadeira de Caça ao Tesouro.  A 

iniciativa idealizada pela auxiliar 
administrativa da Serra Verde, Jake-
line Tamilla, tornou o dia das crian-
ças animado.  A partir de um jogo 
de perguntas e respostas, os alunos 
procuraram dentro das dependên-
cias da escola um kit presente es-
condido. Mais de 180 crianças par-
ticiparam da interação em ambos os 
períodos escolares. 

Entrega de livros e gibis despertou nas crianças o interesse pela leitura

O uso dos mais modernos re-
cursos de tecnologia faz parte da 
rotina de atividades da Mineração 
Serra Verde. A partir do domínio 
de ferramentas que oferecem in-
formações vindas de satélites, a 
empresa dispõe da facilidade de 
realizar o monitoramento da área 
do empreendimento e regiões vi-
zinhas. O trabalho permitiu, por 
exemplo, o reconhecimento de um 
incêndio florestal vizinho à área 
de construção da obra na primeira 

quinzena de outubro, antes que ele 
chegasse às estruturas da empresa. 

O analista de ambiental Darlin-
gton Farias alerta como os impac-
tos ambientais podem ser identifi-
cados com as imagens de satélites, 
pode-se identificar um foco de 
incêndio a partir de 30 metros de 
extensão por 1 metro de largura, 
“Como um mesmo ponto é regis-
trado a cada 7 dias, é possível 
comparar duas imagens em perí-
odos diferentes e identificar focos 

de incêndio, queimadas, desmata-
mentos, materiais carreados para 
rios”, explicou. Para Darlington, o 
acompanhamento foi fundamen-
tal para viabilizar o planejamen-
to da equipe de Meio Ambiente 
e combater as chamas. “A análise 
possibilitou ver o avanço em vol-
ta do projeto e qual a direção do 
fogo”, explicou Darlington. 

Além da identificação da ocor-
rência de chamas, o monitoramen-
to contempla ainda a verificação 
de ventos, raios, umidade, chuvas 
e tempestades. De acordo como 
gerente de meio ambiente Paulo 
Bueno, o monitoramento deu mais 
segurança aos combatentes do fogo, 
pois poderiam traçar estratégias 
mais eficazes e eficientes na ação.

Tecnologia aplicada monitora impactos ambientais 


