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O Senai de Minaçu, a pedido da 
e q u i p e  d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Humano e Organizacional iniciou no 
dia 12 de novembro, o curso de 
Informática Básica direcionado às 
p e s s o a s  c o m  d e f i c i ê n c i a .  A 
expectativa é que pessoas com algum 
tipo de limitação física, intelectual 
ou sensorial possam se capacitar, 
gratuitamente, para concorrer às 
vagas no mercado de trabalho. 
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Cursos para 
comunidade

Em dezembro, o Ministério da 
Saúde reserva o mês para 
c h a m a r  a  a t e n ç ã o  d o s 
brasileiros  contra o câncer de 
pele. Ciente da importância do 
tema, a equipe de Saúde 
iniciou a realização de cam-
panha contra com câncer de 
pele. Uma palestra contra essa 
neoplasia, com profissionais 
do Hospital de Doenças Tro-
picais, orientou quanto a 
importância do uso do protetor 
solar.

Câncer de Pele
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Pela primeira vez, a Mineração 
Serra Verde realizou a reunião 
técnica com a comunidade de 
forma presencial. Devido à crise 
sanitária, provocada pela covid 19, 
a empresa realizava até então as 
devolutivas das ações socioambi-
entais de forma virtual. Nesta 

edição, o vice-presidente execu-
tivo, acompanhado de todos os 
gerentes ESG, realizaram a reunião 
para comunicar à sociedade mina-
çuense suas principais entregas à 
comunidade. O evento foi reali-
zado no Centro de Cultura de 
Minaçu dia 30 de novembro.
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V Reunião Técnica com a 
Comunidade

A Sociedade Beneficente São 
Francisco de Assis (Lar dos idosos) e 
a Associação de Pais e amigos dos 
excepcionais (APAE) foram con-
templadas nas ações sociais da Serra 
Verde. 

Natal solidário
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A SVPM e a Engie Brasil Energia 
promoveram o 2º Concurso de 
Educação Ambiental. Este ano, o 
tema “Gerenciamento de resíduos: a 
realidade de Minaçu” 

Sustentabilidade
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O vice-presidente executivo da Serra Verde, Luciano Borges



Natal solidário: não só de presentes se faz o Natal
Colaboradores levam carinho e atenção à abrigo de idosos

Empresas premiam estudantes em concurso
Projeto aborda a educação ambiental a partir de criações audiovisuais
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   Com o objetivo de despertar nos 
estudantes da rede de ensino de 
Minaçu o interesse em repensar 
novas práticas para o gerencia-
mento de resíduos na preser-vação 
do meio ambiente, a Mine-ração 
Serra Verde e Engie Energias do 
Brasil realizaram o 2º Concurso de 
Educação Ambiental. A pre-
miação de seis  estudantes , 
divididos em duas categorias, 
ocorreu dia 29 de novembro no 
Centro de Cultura do município. 
Notebooks, celulares e bicicletas 
foram os prêmios entregues aos 

ganhadores. Este ano, alunos do 6º 
ao 8º ano e do 9º ano do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino 
médio foram convidados para 
participar do Concurso. 
   A partir de critérios como con-
teúdo, aplicabilidade e criativi-
dade, os alunos desenvolveram o 
tema “Gerenciamento de resíduos 
sólidos – a realidade de Minaçu” 
em um vídeo de até dois minutos 
de duração. As escolas municipais 
Maura Coelho Barros e a rural São 
Lucas foram as unidades dos 
premiados. A professora de 
biologia Simone Milhomem, da 
Escola Municipal Maura Coelho 
destacou a relevância do concurso 
para além do desenvolvimento do 
conteúdo proposto: “Vocês não 
têm ideia do quanto eventos como 
esses são importantes para a 
autoestima dos alunos. Eles 
percebem o quanto são capazes”, 
destacou a professora. 

   Gustavo Marinho Coelho, es-
tudante do 8º ano, levou os 
conhecimentos adquiridos na 
vivência da zona rural para o 
concurso. Premiado com a pri-
meira colocação em uma das 
categorias, Gustavo não esperava 
que levaria um notebook para 
casa. “Fiquei muito feliz. Foi a 
primeira vez que participei e 
consegui mostrar com a ajuda dos 
amigos e professores como reu-
tilizar diversos materiais”, contou. 
Segundo o diretor da Escola Rural 
São Lucas, a mesma que Gabriel é 
matriculado, Matusalém Barbosa, 
vencer a timidez é o primeiro 
grande desafio. “São feitas inú-
meras gravações e muitos sequer 
tentam, simplesmente por ver-
gonha. Daí a importância desta 
iniciativa continuar a acontecer 
nos próximos anos”, relatou o 
diretor da escola. 

  Colaboradores da Mineração Serra 
Verde entraram no espírito da so-
lidariedade e compartilharam mo-
mentos de alegria e descontração 
com duas entidades sociais de 
Minaçu: Sociedade Beneficente São 
Francisco de Assis (Lar dos Idosos) e 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae). Nos dias 02 e 
08, voluntários e assistidos, saíram 
da rotina por meio de brincadeiras e 
se permitiram a perceber a vida por 
outra perspectiva. A interação foi 
vivenciada por representantes de 
diferentes áreas da empresa. 
   O gerente de higiene, saúde ocu-
pacional e segurança, José Zamo-
naro, mostrou seu lado artístico e 
entrou na fantasia do Natal. Fanta-
siado de Papai Noel, ele foi acom-
panhado pela analista de relacio-
namento com a comunidade, Flávia 
Oliveira, que representou a Mamãe 
Noel. Presentes doados volunta-
riamente, por diversos colabora-

dores, contemplaram 28 pessoas que 
tem o Lar dos Idosos como a própria 
residência. 
   De acordo com a coordenadora do 
Lar dos Idosos, Edna Constantino 
Tavares, a presença dos colabora-
dores renderá boas memórias aos 
residentes. “É muito importante 
trazer alegria e visitá-los. Eles falarão 
desse momento por dias”, afirmou 
Edna. A interpretação do bom 
velhinho se estendeu na celebração 
natalina da Apae. Músicas e danças 
fizeram a manhã dos jovens assisti-
dos pela instituição muito animada. 
   A diretora da Apae, Ludmila 
Mariano, também comemora com 
satisfação a oportunidade de cele-
brar o Natal com a presença da Serra 
Verde. “Esta é a segunda vez que 
dividimos a celebração da Apae com 
a empresa. Este ano foi ainda mais 
especial com a presença do Papai 
Noel. O apoio e a presença dos 
colaboradores significam muito para 

nós”, disse a diretora da associação 
que atualmente atende 70 pessoas. 

Entrega de premios 
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Serra Verde em diálogo com a comunidade

5ªReunião técnica com a comunidade 

Empresa realiza 5ªReunião técnica com a comunidade e atualiza status do projeto

5ªReunião técnica com a comunidade 

5ªReunião técnica com a comunidade 

   A Serra Verde Pesquisa e Mineração 
(SVPM) promoveu, no dia 30 de 
novembro, a V Reunião Técnica com 
a Comunidade. Conduzida pelo vice-
presidente executivo da SVPM, 
Luciano Borges, gerente corporativo 
de ESG e gestores de Respon-
sabilidade Social, Saúde e Segura-
nça, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Humano e Organizacional, a 
reunião ocorreu no Centro de 
Cultura de Minaçu. 
   Assim como nas edições anteriores, 
o encontro atualizou o público 
quanto ao status do projeto de 
extração de Terras Raras no mu-
nicípio, bem como quanto aos 
aspectos históricos e perspectivas do 
empreendimento. A novidade foi a 
presença dos líderes que puderem 
transmitir presencialmente as rea-
lizações de suas respectivas áreas e 
os projetos que ainda serão imple-
mentados visando contribuir com o 
desenvolvimento local. 
   De acordo com Luciano Borges, a 
prestação de contas à população é 
uma maneira de fortalecer con-
tinuamente o diálogo e a parceria 
com a comunidade.  Como o projeto 
está em fase de construção e tem uma 
interface muito grande com os 
moradores, nosso objetivo será 
sempre assegurar uma comunicação 
transparente e clara”, afirmou o vice-
presidente. Para o gerente corpo-
rativo de ESG (Meio ambiente, Social 

e Governança em inglês), Pedro 
Burnier, a reunião permite que a 
empresa mostre seu compromisso 
com as melhores prát icas  de 
responsabilidade socioambiental e 
de governança. 
   O gerente de meio ambiente Paulo 
Bueno demonstrou o quanto a 
temática ambiental é prioridade na 
empresa. Além do cumprimento das 
obrigações legais, ele lembrou o 
empenho da equipe em desenvolver 
iniciativas para fortalecer a proteção 
da biodiversidade da região e 
explicou algumas das atividades que 
sua área realiza para minimizar os 
impactos  da  implantação  da 
mineradora. Monitoramentos da 
qualidade da água, de poeira e ruídos 
são algumas das atividades reali-
zadas. 
   O gerente de Higiene, Saúde Ocu-
pacional e Segurança (HSOS) José 
Zamonaro, destacou o compromisso 
da  empresa  na  promoção  da 
segurança de todos os colaboradores 
na realização de suas atividades 
diárias. Zamonaro levou ao público 
as principais ações e campanhas 
internas de saúde e segurança, 
reforçando que algumas delas 
ultrapassaram os limites do em-
preendimento, a exemplo das cam-
panhas contra a covid-19 e ações 
preventivas de combate ao câncer de 
mama e de próstata. 
   A atuação da Mineração Serra Ver-

de dentro da comunidade foi apre-
sentada pela gerente de Res-
ponsabilidade Social e Relações 
Institucionais Herta Torres. Cam-
panhas na comunidade e doações 
para organizações não governa-
mentais locais,  palestras educa-tivas 
em escolas e iniciativas para a 
promoção da saúde e da educação 
ambiental em parceria com o poder 
público estiveram no escopo de 
ações da equipe ao longo do ano. 
Hellen Matos, gerente da área de 
Desenvolvimento Humano e Orga-
nizacional apresentou a atuação da 
empresa no que se refere às melhores 
práticas para tornar a mineração 
inclusiva e diversa. Iniciativas para o 
ingresso de mulheres e as perspec-
tivas de treinamento e contratação 
locais para o ano de 2023 mostraram 
para os presentes os caminhos que a 
empresa pretende tri lhar nas 
próximas fases. 



   Alertar colaboradores e comu-
nidade quanto aos cuidados com a 
saúde está na rotina da Serra Verde. 
Neste mês, o tema câncer de pele 
ganhou notoriedade na Campanha 
“Dezembro Laranja”. Responsável 
por mais de 30% dos diagnósticos da 
doença no Brasil, segundo a Socie-
dade Brasileira de Dermatologia, o 
câncer de pele afeta cerca de 185 mil 
novas pessoas a cada ano. 

   Convidada para orientar colabo-
radores, a pedido da Serra Verde, a 
médica dermatologista Maíra Lanhez 
reforçou a importância do uso do 
protetor solar em palestra online, 
realizada dia 2 de dezembro. Redu-
ção do envelhecimento precoce e 
prevenção ao câncer são alguns 
benefícios para os usuários do filtro 
solar. A especialista lembra que a 
aplicação do produto é indispensá-

vel  até mesmo em ambientes 
fechados. “A radiação de luz visível, 
como telas de computadores e lâm-
padas incandescente não são tão 
oncogênicos como o sol, mas podem 
causar manchas na pele também”, 
explicou a médica.  
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Uso do protetor solar previne doenças na pele 

Cursos gratuitos incentivam aperfeiçoamento 
profissional
Serra Verde quer contribuir com a formação da comunidade e tornar os participantes aptos a 
concorrer as vagas que equivalerem à formação profissional de cada um.

   O aperfeiçoamento profissional é 
um caminho seguro para quem quer 
se colocar no mercado de trabalho. 
Para auxiliar aqueles que buscam 
ingressar um uma nova carreira ou 
adquirir novos conhecimentos, a 
Mineração Serra Verde disponi-
bilizou gratuitamente três cursos 
profissionalizantes para a comuni-
dade neste mês de dezembro. Turmas 
de Instrumentação Industrial, Mecâ-
nica Industrial e Informática básica, 
este último exclusivo para pessoas 

com deficiência (PCD), foram mi-
nistradas pelo Serviço Nacional da 
Aprendizagem Industrial (Senai) de 
Minaçu.
   De acordo com a supervisora de 
desenvolvimento Michaella Gui-
marães, a Serra Verde quer contribuir 
com a formação da comunidade e 
tornar os participantes aptos a 
concorrerem por vagas que equi-
valerem à formação profissional de 
cada um. De acordo com Lucas 
Souza, instrutor do curso de in-

formática, o desenvolvimento das 
aulas tem sido satisfatório. “Os 
alunos são empenhados e colabo-
raram uns com os outros”, destacou 
Lucas. Ele acrescentou que a meto-
dologia considera teoria e prática ao 
longo de toda a formação. Segundo 
Lucas, a expectativa é que os estu-
dantes estejam preparados para 
aplicar tanto no trabalho como na 
vida pessoal normas e técnicas 
comumente consideradas na forma-
tação de trabalhos. “Falamos de 
normas da ABNT para que desde o 
início eles conheçam as principais 
regras estabelecidas em programas 
como Word ou Excel”, finalizou. Curso informática

SVPM distribuiu protetores solares a todos seus colaboradores diretos ao longo da campanha

Curso informática

http://www.serraverde.com
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