Mirabela
E

M

F

O

C

O

2013.2
EDIÇÃO 18
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PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS
Mirabela fecha 2013 colhendo o sucesso e reconhecimento dos seus
projetos socioambientais desenvolvidos na comunidade local.

PÁG. 06

SIPATMIN

PÁG. 08

Semana Interna de Prevenção de Acidentes
é marcada pela descontração, mas sem perder
o foco no Valor da segurança do colaborador.

CAMPANHAS

PÁG. 04

No 2º semestre de 2013 recebemos diversas visitas
técnicas de estudantes universitários e realizamos
várias campanhas de saúde, segurança e meio ambiente.

DESTAQUE

PÁG. 11

O colaborador destaque desta edição
é o Luis Cláudio, Analista Ambiental
que atua na nossa empresa há mais de 4 anos.
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Palavra dos Diretores

Novo Formato,

Novas Perspec vas

Anthony Kocken
Diretor de Operação / C.O.O.

Em um ano di cil como 2013 – para a economia,
mercado de níquel e para a Mirabela –, man vemos
os inves mentos programados em nosso trabalho
socioambiental e operacional, a maioria envolvendo
planejamento de longo prazo. Trabalhamos com a
perspec va de que 2014 será igualmente um ano de
desaﬁos, principalmente pela oscilação do preço do
níquel, que representa um indício claro de
vola lidade.
Dayse Guelman
Diretora Financeira

Todo início de ano o espírito de renovação anda mais depressa do que o calendário
e, já nos primeiros dias, o mundo está cheio de novos sonhos, projetos e
perspec vas. E como empresas são feitas por pessoas, elas também compar lham
essa transformação. A Mirabela, apesar dos vários desaﬁos enfrentados este ano,
tem muitos mo vos para se orgulhar de 2013, um destes orgulhos é o fato de
estarmos cada vez mais perto do nosso público de interesse, inves ndo em ações e
processos que permitam essa aproximação.

Evandro Faria
Diretor de Desenvolvimento &
Serviços Técnicos

Foi pensando nisto que resolvemos destacar nesta edição os nossos diversos
projetos socioambientais desenvolvidos na comunidade local, fazendo um
levantamento dos índices de atendimento que estes projetos proporcionaram até
hoje em Itagibá e região.
Como você pode ver, estamos de cara nova. Para tornar a nossa comunicação mais
prá ca e eﬁciente, remodelamos a nossa Revista Mirabela em Foco para este
formato mais compacto e dinâmico. Agora a sua experiência de leitura sobre a
Mirabela tornou-se mais visual, rápida e essencial. Esperamos que gostem!
Atenciosamente,
Equipe de Comunicação Mirabela.

EXPEDIENTE
A revista Mirabela em Foco é uma
publicação gratuita distribuída a todos os
colaboradores, comunidade e parceiros
da Mirabela Mineração.

Idealização e Supervisão
Geral:
Arthur Ba sta
Distribuição:
Gratuita
Contato:
comunicacao@mirabelamineracao.com

Coordenação Geral:
Dayse Guelman
Evandro Faria
John Watkins
João Paulo Mello
Tiragem:
2.500 exemplares

John Watkins
Diretor Comercial

À parte as questões externas, 2013 também foi um
ano adverso internamente para a Mirabela. Tivemos
que rever os nossos custos, buscar novos
compradores para o nosso níquel e reestruturar
algumas áreas para nos adequarmos de forma
sustentável à atual situação do mercado de níquel.
Produzimos em um dos setores de mais alto risco na
indústria e temos na Segurança o foco prioritário das
nossas operações. Atuamos de forma incansável para
que, todos os dias, aqueles que trabalham em nossas
áreas voltem em segurança para suas famílias.
Não a ngimos as expecta vas que nhamos com a
produção, porém, reconhecemos os esforços de
todos os colaboradores para alcançar as nossas
metas, mesmo diante de tantas adversidades. Isto
mostra que temos um me de colaboradores
sensatos e de alto nível proﬁssional, que sempre
busca as melhores e mais cria vas estratégias para
superar os desaﬁos.
Agradecemos a cada um de vocês que, ao longo
destes quatro anos de operação da nossa Mina, vem
contribuindo para a construção da história e
consolidação da Mirabela no mercado de níquel
mundial. Esperamos que 2014 seja um ano de
prosperidades para a nossa empresa, parceiros,
comunidade e familiares.
Atenciosamente,
Equipe Execu va Regional

REGISTROS E NOTAS
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DIA DOS PAIS
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COMBATE AO FUMO

No dia 09/08, sexta feira que antecedeu o
Dia dos Pais, a Mirabela homenageou todos
os pais da empresa presenteando-os com um
kit de ferramentas personalizado.

No dia 29/08 a Mirabela realizou a
campanha "Sua Vida é Preciosa Demais
para Acabar em Fumo", para comemorar
o Dia Nacional de Combate ao Fumo.

A Mirabela tem orgulho de todos os pais que
se dedicam como colaboradores durante os
seus expedientes e ainda tem a grande
missão de educar os seus ﬁlhos no correto
caminho do crescimento!

Durante todo o dia, os técnicos de
Enfermagem do Trabalho visitaram as
áreas distribuindo folders explica vos
sobre os diversos male cios do cigarro,
além de realizar um DDS especial com
foco no tema da campanha.

VACINAÇÃO
CONTRA H1N1
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VISITAS TÉCNICAS

Mesmo parecendo um assunto distante
de nossa realidade, nos deparamos com
a real possibilidade da existência de
casos de pessoas contaminadas com
este vírus em Itagibá e Ipiaú.

Pensando nisso a Mirabela realizou a
campanha de Vacinação contra o vírus
H1N1, disponibilizando a vacina contra o
vírus para todos os seus colaboradores
próprios e terceiros. A campanha foi
executava pela Equipe de Medicina do
Trabalho.

Durante o segundo semestre de 2013 recebemos estudantes de vários
estados, dentre eles, um grupo de 49 estudantes de Engenharia de Minas
da UEMG, da cidade de João Monlevade (foto acima).

A Mirabela preza pela Saúde e
Segurança de todos os seus
colaboradores e, periodicamente realiza
campanhas de prevenção interna e
externa.

A Equipe de Comunicação é responsável pela organização destas visitas.
Caso conheça algum grupo que queira conhecer a Mirabela através das
nossas visitas técnicas, basta entrar em contato através do email
comunicacao@mirabelamineracao.com para agendar a melhor data e
checar a disponibilidade.

A Mirabela recebe todos os anos diversos estudantes, de variados cursos
de todo o país.

SUSTENTABILIDADE
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Programas socioambientais
ganham Força na Região
Desde 2008 a Mirabela e seus parceiros executam em Itagibá e
Ipiaú uma série de projetos voltados para o fortalecimento das
prá cas regionais, a preservação ambiental e a capacitação da
mão de obra de jovens e adultos.
Quando foram iniciadas as a vidades do Programa de
Educação Ambiental – PEA e do Programa Auto Sustentável,
que mais tarde passou a se chamar Programa de Ações
Sustentáveis – PAS, a Mirabela nha obje vos claros: oferecer
para as comunidades vizinhas a oportunidade de
reconhecimento e valorização de suas a vidades
agropecuárias e culturais, além de leva-los a uma discussão
acerca das questões ambientais, que pudesse resultar numa
relação mais saudável entre as pessoas e o meio em que
vivem.

1.863
alunos

De 2010 até 2013, 1.863 alunos do ensino médio
das escolas de Itagibá e Ipiaú participaram do programa Miratletas.
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CURSO DE EDUCAÇÃO
MULTIPLICADORES EM A M B I E N T A L
Projeto Formação de Docentes

De 2010 até 2013, 169 professores da rede pública de ensino de
Itagibá e Ipiaú participaram do Formação de Docentes.

855

PROTEJA

pessoas

Projeto de Apoio a Formação para o Trabalho e Emprego de Jovens e Adultos

Depois de cinco anos os resultados estão bem percep veis e os
projetos cada vez mais pres giados pelas comunidades que
buscam cada vez mais a oportunidade de par cipar ou de
contribuir.
Michele Matos, responsável pela execução dos Programas de
Ações Sustentáveis da Mirabela, atua desde 2010 a frente
desses programas e exalta o trabalho realizado até aqui :
‘’Quando começamos foi um pouco di cil, pois esbarrávamos na
desconﬁança das pessoas, mas com o tempo elas perceberam os
bene cios dos projetos e se tornaram nossos parceiros. Costumo dizer
que hoje nossa principal mo vação é a comunidade, eles nos
incen vam, opinam e nos ajudam a melhorar cada vez mais. É
gra ﬁcante manter esse relacionamento e perceber que eles vibram
conosco a cada resultado.’’

Os números levantados de 2010 a 2013 comprovam a eﬁcácia e
o sucesso dos programas socioambientais promovidos pela
Mirabela durante estes anos de implantação. Veja ao lado:

De 2010 até 2013, 855 pessoas das comunidades de Itagibá e Ipiaú
participaram de algum curso ou palestra oferecida pelo Projeto.

22.304
crianças

Projeto Semeando

De 2010 até 2013, 22.304 alunos da Educação Infantil e séries iniciais dos
municípios de Itagibá e Ipiaú participaram do Semeando.

PROJETO

TRILHA

1.170
pessoas

De 2010 até 2012*, 1.170 alunos do ensino médio das escolas de Itagibá e
Ipiaú participaram do Projeto Trilhas.
*Os dados de 2013 do Projeto Trilhas ainda não foram calculados.

SEGURANÇA DO TRABALHO
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QUANTO VALE A SUA
É importante que a segurança e saúde de cada um não sejam as
únicas formas de valorizar a vida, mas que também o bem-estar
sico, emocional e intelectual de todos os colaboradores andem
juntos. Por isso, é primordial percebermos que entre o "saber" e
o "fazer" existe o "sen r".
Foi pensando nisso que a programação da SIPATMIN da
Mirabela, com o tema "Quanto Vale a Sua Segurança?", este ano
foi voltada para a aproximação e integração de todas as áreas,
promovendo jogos lúdicos , palestras e a vidades no campo.
Para 2013 vemos a presença do grupo de teatro da Cena 2,
com a palestra ‘’Minha Vida’’, mostrando o relato de um
funcionário de uma empresa que, após recusar o uso dos
equipamentos de segurança e ter excesso de auto conﬁança,
acabou sendo ví ma de um acidente do trabalho e perdendo a
visão e o movimento das pernas. No dia dedicado ao Meio
Ambiente, a palestra ﬁcou por conta do Fabrício Tourinho, com o
tema ‘’O ser humano e o meio ambiente: uma questão de
segurança’’. Já no dia da saúde, o psicólogo Herbert Zgoda falou
sobre ‘’O uso indevido de Álcool e Drogas’. No mesmo dia o Dr.
Francisco Reis ministrou a palestra sobre Câncer de Próstata.
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Mais de 1000 colaboradores puderam
assis r as palestras de sensibilização e
par cipar da gincana de segurança
promovida durante todo o evento.
A SIPATMIN Mirabela acontece desde
2010 e já contabilizou a par cipação de
mais de 4 mil colaboradores durante as
q u at ro e d i çõ e s , s e n d o u m a d a s
principais campanhas de Segurança,
Saúde e Meio Ambiente na Mirabela.
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SEGURANÇA?
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Destaque

DA EDIÇÃO

Luis Cláudio
Assistente de Meio Ambiente

O colaborador destaque desta
edição, o Luis Cláudio dos
Santos Souza, Assistente
Ambiental, já está na Mirabela
há pouco mais de 4 anos e,
desde a implantação da
empresa, vem atuando junto a
equipe do Meio Ambiente nos
projetos ambientais
desenvolvidos na Mirabela e
na região.
O Luis, que é casado com a Terci e pai da Ana Luísa (12 anos) e Vicente (9 anos), gosta
de tocar bateria e percussão, além de apreciar uma boa música que o inspire e traga
mo vação ou que descreve a vida e natureza nas horas vagas.
O nosso colaborador destaque ressalta que divide o seu tempo fora da empresa em
três pilares: Trabalho (estudando), Família (deveres de Pai, lazer, esporte, visitas aos
familiares e amigos) e Religião (conhecendo e fortalecendo a minha ligação com
Deus).
O Luis Cláudio hoje está cursando Biologia e tem planos futuros de se aperfeiçoar na
u lização do sistema de informação geográﬁca na biologia da conservação. Além
disso, sonha em abrir uma clínica de Análise Clínica para a sua esposa, que é
Biomédica, aumentar a sua casa e pra car natação e Pilates para melhorar a sua
saúde.
Sobre o seu maior aprendizado aqui na Mirabela, o Luis destaca:

“Uma das coisas que eu considero de grande importância no meu
aprendizado aqui na Mirabela foi o desenvolvimento de um bom
relacionamento interpessoal com os colegas de trabalhos para a
construção de uma forte rede de amizade onde prevalece a alegria, a
educação e o respeito nas áreas.”
‘’Desejo a todos os colegas da Mirabela que
neste natal elevem o pensamento ao Salvador
Jesus, e que ele emane em nossos lares e
ambiente de trabalho Paz, Saúde, segurança e
Prosperidade. Que 2014 venha nos trazendo
melhores momentos, bons ânimos, sabedoria e
uma força mo vadora pra podermos juntos
realizar excelentes trabalhos na Mirabela
buscando sempre a sustentabilidade.’’
Luis com a família reunida (da esq. para dir. Terci, Vincente, Ana Luísa e Luis Cláudio.)

