
    

 

 

Unidade Niquelândia da Votorantim Metais investe na formação de líderes comunitários  

Representantes de Colinas do Sul, Niquelândia e Uruaçu são capacitados para atuarem em prol do 

desenvolvimento dos municípios  

 

Preparar pessoas com perfil de liderança para trabalharem em parceria com instituições e órgãos 

públicos para o progresso dos municípios é o intuito da formação. A Unidade Niquelândia da 

Votorantim Metais continua a investir em ações para contribuir com o crescimento econômico e 

social nas regiões em que atua. A empresa intensificou o trabalho de preparação de líderes 

comunitários, impulsionada a partir do Programa ReDes nas cidades de Colinas do Sul, Niquelândia 

e Uruaçu, e firmou uma parceria com Instituto EcoSocial, de São Paulo (SP). A entidade dispõe de 

uma capacitação específica para formar agentes facilitadores do desenvolvimento socioambiental 

local, o Programa Germinar. Por meio desse programa, os líderes comunitários aprimoram seus 

conhecimentos em uma série de treinamentos realizados na cidade de Alto Paraíso (GO). O 

segundo módulo da capacitação está marcado para o período de 6 a 9 de junho.   

  

Quatro representantes de Niquelândia e de Colinas do Sul, e dois de Uruaçu, participam dos 

treinamentos. Durante cinco módulos, com duração de três dias cada um, os participantes 

aprendem sobre o papel do agente facilitador, a dinâmica de funcionamento de indivíduos, grupos 

e organizações, relação entre conflito e superação. Eles também são orientados a criar um plano de 

desenvolvimento individual, utilizando estratégias desenvolvidas ao longo de cada encontro. “A 

iniciativa privada deve ser participativa no crescimento da região em que atua e a Votorantim 

Metais tem essa visão como um de seus princípios de sustentabilidade. Nós também seguimos essa 

filosofia e a colocamos em prática porque acreditamos na união de forças entre empresa, 

comunidade e poder público para transformar a realidade e melhorar a vida das pessoas”, afirmou 

o gerente-geral da Unidade Niquelândia da Votorantim Metais, José Maximino Ferron.  

 

O presidente do Conselho de Turismo e Desenvolvimento Local de Colinas do Sul, Alan Cardeks 

Xavier de Matos, disse que desde que começaram a receber as consultorias do Programa ReDes, 

em 2011, foi possível trazer muitas melhorias para a cidade. Durante esse período, o Conselho 

conseguiu, por exemplo, reativar a Feira das Estrelas e a Feira do Produtor. Com o Programa 

Germinar, Alan acredita que será possível implementar ainda mais projetos. “Está sendo uma 

experiência muito boa e diferenciada. Esses treinamentos nos ajudam a nos organizar melhor na 



    

produção dos eventos da cidade e nas próprias palestras e reuniões de grupo que fazemos com os 

membros do nosso Conselho”, enfatizou.  

 

Em Niquelândia, as consultorias do Programa ReDes e as capacitações do Programa Germinar 

também proporcionam efeitos positivos. O grupo de agentes locais já contribuiu para regularizar a 

atividade dos mototaxistas da cidade, fizeram campanha para arrecadação de recursos para 

confecção de pijamas para o lar dos idosos, entre outras ações em andamento. “Nossas reuniões 

comunitárias são mais produtivas, pois aprendemos a conduzir e a planejar melhor esses 

momentos, além de aprendermos mais ferramentas para resolução de problemas, o que traz um 

retorno significativo para a nossa comunidade”, disse a secretária do Grupo de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável de Niquelândia, Wedna Menezes Português.  

 

Já no município de Uruaçu, a Associação de Desenvolvimento Sustentável de Uruaçu (Adesur) se 

tornou uma organização ainda mais sólida e atuante. A entidade implementou o projeto “Por uma 

Uruaçu Mais Limpa e Solidária”, que contempla educação, saúde, meio ambiente e geração de 

renda em ações de fabricação de ecobags, criação de ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária 

(PEV) para receber resíduos diversos.  

 

De acordo com o presidente da Adesur, Rogério Pacheco, a Unidade Niquelândia da Votorantim 

Metais viabiliza oportunidades que ajudam a fortalecer a sociedade civil organizada. “Melhoramos 

ainda mais o nosso potencial enquanto agentes de mobilização. O que já temos feito a partir das 

consultorias e treinamentos que recebemos trazem resultados que satisfazem não só a nós, mas 

que se tornam um legado que fica para a cidade”.  

 

Programa ReDes 

Parceria entre o Instituto Votorantim e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), com apoio da Votorantim Metais, que visa implementar projetos de geração de trabalho e 

renda, além de apoiar a mobilização social por meio do fortalecimento de grupos de participação 

comunitária. A parceria teve início em 2010 e já abrange 28 municípios brasileiros. Em 2013, o 

ReDes já investiu R$ 9,4 milhões, sendo R$ 1,1 milhão nos projetos de Niquelândia, Colinas do Sul e 

Uruaçu. Ao todo, serão aplicados R$ 2,3 milhões nos projetos de Goiás.  

 

Programa Germinar 



    

Projeto vinculado ao Instituto Ecosocial, que é especialista em desenvolvimento humano e social. O 

Germinar surgiu em 2003 com o objetivo de conscientizar e formar novos líderes em comunidades, 

procurando, inclusive, torná-los agentes facilitadores do desenvolvimento socioambiental local.  

 

Sobre a Votorantim Metais  

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados 

empresariais da América Latina. A companhia possui dezessete unidades: onze no Brasil, quatro nos 

Estados Unidos, uma na China e uma no Peru. A empresa é a maior fabricante de níquel eletrolítico 

da América Latina, líder no mercado brasileiro de alumínio e uma das cinco maiores produtoras de 

zinco do mundo.  

 

Informações para a imprensa: 

Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  

Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 

Rosana Terra – (62) 8207-5297 

 

 


