
 
 

 

 

Abertas as inscrições para o Programa de Educação Ambiental de 2014 em Niquelândia 
Unidade Niquelândia da Votorantim Metais oferece aos jovens de 13 a 16 anos 

a oportunidade de participar de ações de mobilização social em prol da preservação do meio ambiente 
  
  
A Unidade Niquelândia da Votorantim Metais está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro para novos 

monitores do Programa de Educação Ambiental (PEA). Promovido desde 2008, o Programa é voltado para 

jovens com idade entre 13 a 16 anos, filhos de empregados próprios da Unidade Niquelândia, que estudam 

na Escola Sesi Vila Macedo. Os candidatos devem possuir cartão de vacinação atualizado. A ficha de inscrição 

está disponível na secretaria da Escola Sesi, sendo que os pais e responsáveis dos jovens podem também 

preencher a ficha na área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Votorantim Metais. 

  

O PEA estimula a busca por conhecimento, o senso de responsabilidade pelo meio que cerca os cidadãos e a 

satisfação em contribuir para a construção de um futuro mais sustentável. Em 2014, são oferecidas 15 vagas. 

A seleção, prevista para fevereiro, é composta por prova escrita. O resultado será divulgado no mesmo mês. 

Os jovens selecionados serão treinados sobre gestão de águas, emissões atmosféricas e coleta seletiva.  Eles 

também receberão um kit personalizado do PEA com camiseta, caneta, boné e cantil.  

  

Em 2013, os jovens que atuaram como monitores ambientais do PEA participaram de ações em 

comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de março), Dia Mundial de Conservação do Solo (15 de abril), Dia 

Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) entre outras. Além disso, a programação do PEA contou com trilha 

ecológica e apresentação de filmes com temática ambiental nas escolas do município.  

  

“Escolhemos datas expressivas do Meio Ambiente para os monitores desenvolverem atividades de 

conscientização em Niquelândia. Para 2014, essas ações irão contemplar outros jovens que queiram 

aprender mais sobre a fauna e flora local e levar esses conhecimentos à comunidade para sensibilizar sobre 

a importância de todos se engajarem para a preservação”, disse o gerente-geral da Unidade Niquelândia da 

Votorantim Metais, José Maximino Ferron.   

  

  

Sobre a Votorantim Metais 

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresarias da América 
Latina. A Companhia possui 17 unidades: 11 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, e líder no mercado brasileiro de alumínio e uma 
das cinco maiores produtoras de zinco do mundo. Esta sinergia reforça a posição da companhia como segunda maior 
empresa brasileira de metais básicos, com faturamento de R$ 9,2 bilhões e aproximadamente 12.540 mil empregados. 



 
 

 

Ao longo dos últimos 50 anos, a empresa vem investindo na auto-suficiência de energia. Hoje, possui 23 usinas 
hidrelétricas e participa de sete consórcios hidrelétricos e cinco termoelétricos. 
  
Informações para a imprensa: 
Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  
Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 
Rosana Terra – (62) 8207-5297 

  
  
 


