
 Serra do Salitre está crescendo e, 
com o progresso, vem a necessidade 
do comércio atualizar suas práticas e se 
preparar para novas oportunidades.
 Foi pensando em capacitar os em-
preendedores que a Associação Comer-
cial, Industrial e Agropecuária (Aciass) 
realizou, em junho, o Seminário de 
Desenvolvimento do Comércio Local, 
com a participação de 100 pessoas, 
entre comerciantes e interessados em 
abrir novos negócios.

 Quer conhecer melhor o proje-
to CMISS? Basta acessar o site ex-
clusivo com informações sobre a 
implantação do Complexo Minero- 
industrial da Galvani em Serra do  
Salitre. 
 O portal é aberto ao público e traz 
novidades, fotos e vídeos sobre a Em-
presa e o andamento da obra. 

 A iniciativa ampliou o conhecimen-
to sobre as melhores práticas fiscais, 
de atendimento, questões de gestão e 
também a adoção de novas tecnologias 
que podem facilitar as vendas e ampliar 
a segurança das transações.
 Para o presidente da Aciass, José 
Osvaldo Souza, este tipo de qualifi-
cação é necessária para o progresso 
que vem com os investimentos feitos 
no município. “Temos que nos preparar 
para esse novo impulso que já acontece 
no comércio e serviços”, diz.

Saiba mais sobre o CMISS

Novos tempos para o comércio local

 O hotsite é um instrumento de  
relacionamento e, por meio da di- 
vulgação das novidades, vagas e ini-
ciativas no local, a Galvani reforça 
a comunicação transparente e o 
diálogo aberto.

Acesse:  
www.projetoserradosalitre.com.br
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Informativo
um canal da Rede Galvani  |  É com diálogo que a gente cresce.

Cultivar

 A ação de desenvolvimento do 
comércio local contou com o apoio 
da Galvani, que tem o compromisso 
de compartilhar o conhecimento para 
estimular o crescimento de todos.

Foto aérea de Serra do Salitre

Palestras reuniram cerca de 100 pessoas
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Comunidade celebra a vida

 Na Semana do Meio Ambiente (4 a 9 de junho), a co-
munidade de Serra do Salitre participou de ações de cele-
bração à natureza.
 Os alunos da rede municipal e a população conheceram 
dicas e bons exemplos de atitudes sustentáveis para um 
presente e futuro melhores.
 O tema “Conectados com a Natureza”, sugerido pela 
ONU (Organização das Nações Unidas), foi adotado para  
as palestras e oficinas de reciclagem realizadas com 215 
alunos do 4° e 5° ano das escolas municipais.

Natureza na avenida
 A principal avenida da cidade recebeu “blitz am- 
bientais” no Dia do Meio Ambiente (5 de junho). 
 Moradores e condutores de veículos recebe- 
ram mudas de espécies nativas e dividiram 
suas experiências de conexão com a nature-
za com a equipe de Meio Ambiente da Galvani,  
responsável pela ação. 

Biblioteca ganha
estantes sustentáveis

 A Escola Municipal Lúcio Bittencourt reformou sua biblio-
teca que, além de novos livros, conta agora com uma história 
sustentável. Parte da nova estrutura das estantes foi feita 
a partir dos pallets (estrado de madeira utilizado para mo- 
vimentação de cargas), que seria descartado e foi reapro- 
veitado com a doação pela Galvani. O material ganhou novas 
cores e contribuiu com a melhoria do espaço.

Palestras reuniram cerca de 100 pessoas

Alunos aprenderam a construir porta-lápis com rolinhos de papel higiênico

Blitz ambiental no centro da cidade

 Os participantes receberam informações sobre recicla-
gem, consumo consciente, economia de água e energia, 
respeito às plantas e animais, entre outros. 
 Ao final, a oficina de reciclagem ensinou a fazer um 
porta lápis com os rolinhos de papel higiênico.
 As ações foram promovidas em parceria pelas secre-
tarias municipais de Educação, Meio Ambiente e a Gal-
vani, com o objetivo de mostrar que o desenvolvimento é 
necessário, mas de forma sustentável.
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 Desenvolver a qualidade do ensino para as crianças de 
Serra do Salitre é o maior objetivo do programa Comunidade 
de Aprendizagem.
 A capacitação é um dos seus pontos fortes. Em maio, 
70 educadores participaram de uma Oficina de Matemática 
para ajudar o aprendizado dos alunos com atividades, como 
os Grupos Interativos, que ajudam a construir o aprendizado 
de forma prática.
 A professora Edilena Cardoso adotou a novidade na turma 
do 5º ano da Escola Dalila Lopes da Silveira e aprovou.
“Matemática é difícil para muitos alunos, mas com os Grupos 
Interativos dividimos a turma e os que têm mais facilidade 
ajudam os outros e todos evoluem”, explica.
 Uma vez por mês as classes montam os grupos para cer-
ca de 900 estudantes - da Educação Infantil ao 5º ano - e já 
estão usando o método em outras disciplinas.
 O programa foi implantado no ano passado pelo Instituto 
Lina Galvani em parceria com o Instituto Natura e Secretaria Mu-
nicipal de Educação, e conta com a participação de alunos, pro-
fessores, funcionários das escolas e membros da comunidade.

Em grupo é mais fácil aprender

Educadores desenvolvem atividades

Iniciativa é aberta aos interessados

Rede de voluntários aberta 
 Qualquer pessoa da comunidade - pais, familiares ou 
amigos - podem participar de maneira voluntária no programa. 
Para isso, basta procurar um dos diretores das escolas e se 
candidatar. Os interessados também podem realizar os cursos 
de formação à distância no site: 

www.comunidadedeaprendizagem.com.br

 O prefeito Paulo Giovani Silveira de Melo (Joca), o 
vice-prefeito Dangler Francisco Neto (Danga) e o presiden-
te da Câmara Municipal dos Vereadores, Izael Alves Silva, 
juntamente com os secretários municipais
já conheceram  as obras para instalação do Complexo Mi- 
neroindustrial de Serra do Salitre. 
 Os vereadores também visitaram a obra posterior-
mente. Os dois encontros foram marcados pelo diálogo 
aberto e esclarecimento de dúvidas. 
 “Acredito no sucesso dessa parceria para o desenvolvi-
mento de Serra do Salitre”, afirmou o prefeito.

Prefeitura e Galvani mantém diálogo aberto

Transparência e diálogo aberto 



Moradores planejam futuro da cidade
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Não à exploração infantil

 A comunidade está participando da construção de 
uma Serra do Salitre cada vez melhor. A reunião de 
Planejamento Estratégico, realizada em maio, contou 
com cerca de 20 pessoas de diferentes grupos sociais 
para definir os temas prioritários para os moradores.
 O trabalho é realizado pela parceria entre a Prefeitu-
ra, a ONG Agenda Pública, a Galvani e o Instituto Lina 
Galvani. Começou no ano passado com um mapeamen-
to da gestão pública e da realidade social do município.
 Em maio, representantes dos moradores, do Sindi-
cato Rural, da Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE), da Associação Comercial (Aciass) e da 
Prefeitura se reuniram para debater sobre como querem 
a cidade no futuro.

 As ações do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Explora- 
ção Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) tiveram a 
participação ativa dos alunos das escolas estaduais de Serra do 
Salitre. Além de debater o tema por meio de atividades como 
palestras e vídeos em sala de aula, eles se juntaram ao movi-
mento que promoveu uma passeata pelas ruas da cidade com 
cartazes e faixas alertando para esse tipo de crime. 
 “Queremos encarar a gravidade do problema, educando 
a população para denunciar”, afirma a 
secretária municipal de Ação Social, De-
carla Gonçalves. Em 2016 foram denun-
ciados 17,5 mil casos no Brasil, sendo 
40% deles com crianças de 0 a 11 anos. 
A Galvani apoiou o movimento local.

“Que cidade 
queremos em 2030?”
 Para responder a esta pergunta, foram seleciona-
dos temas como iluminação pública, lazer, coleta sele-
tiva e outros para a elaboração de planos de ação con-
junta. “Esta dinâmica permitiu uma construção coletiva 
de soluções para a cidade”, comenta Leandro Prone, 
representante da ONG Agenda Pública.
 Segundo ele, um tema muito lembrado pelos par-
ticipantes foi a educação para a cidadania. “Pensar no 
futuro do município é planejar ações a longo prazo para 
levar informações e Para responder a esta pergunta, 
construir uma sociedade mais consciente de seus di- 
reitos”, completa.
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