
        

 

 
Unidade Niquelândia da Votorantim Metais conscientiza empregados sobre uso 

racional dos recursos hídricos 
Empresa reúne trabalhadores na Usina para Diálogo Diário de Segurança Geral em 

comemoração ao Dia Mundial da Água 
 
  
 

A Votorantim Metais iniciou uma campanha que será desenvolvida durante todo o ano para 

conscientizar empregados e também a comunidade em geral sobre o uso racional da água. Com 

o lema Água, Bem Presente, a campanha está sendo lançada nas unidades de operação nesta 

sexta-feira, véspera do Dia Mundial da Água. Serão instaladas peças em diversas áreas das 

unidades com orientações que chamam a atenção para adotar hábitos simples que contribuem 

para poupar o desperdício, tais como: evitar torneiras pingando e banhos demorados, além de 

reutilizar a água sempre que possível. 

 

Na Unidade Niquelândia, inspeções operacionais já estão sendo feitas por facilitadores e líderes. 

Eles circulam nas áreas e abordam os empregados para prestar informações e esclarecimentos 

sobre o uso racional da água no trabalho e também no lar. Além disso, na manhã de hoje um 

Diálogo Diário de Segurança Geral (DDS) reuniu todos os empregados na Usina. Na ocasião, foi 

feita a leitura da Carta 2070, publicada na revista "Crónicas de los Tiempos“, em abril de 2002. O 

texto retrata, de forma fictícia, a situação do homem naquele ano em função do mau uso dos 

recursos naturais. 

 

O DDS Geral também contou com a apresentação dos novos monitores do Programa de 

Educação Ambiental (PEA). Promovido desde 2008, o PEA 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. 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 responsável de um 

futuro melhor. 

 

No ano passado, os jovens que atuaram como monitores ambientais participaram de ações em 

datas comemorativas, além de trilha ecológica e apresentação de filmes com temática 

ambiental nas escolas do município. Foram oferecidas 15 vagas A seleção, feita no mês de 

fevereiro, consistiu na aplicação de prova escrita. Os selecionados receberam um kit 



        

personalizado, com camiseta, caneta, boné e cantil. Ao todo, incluindo o ano de 2014, passarão 

pelo PEA 195 monitores. 

 

Na edição de 2014, as atividades do PEA tiveram uma novidade: o Campeonato de Cartazes, 

realizado como parte das comemorações do Dia Mundial da Água. Organizado em parceria com 

a área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da Unidade Niquelândia, o campeonato foi 

aberto tanto para filhos de empregados que atuarão como monitores do PEA quanto para filhos 

com idade entre 7 e 18 anos.  

 

A avaliação dos desenhos foi feita por uma comissão julgadora formada pelos gerentes das 

áreas, profissionais da área de Comunicação e SSMA e facilitadores. O resultado da competição 

também foi divulgado no DDS Geral. Nilton Lima de Souza, empregado da área de Engenharia de 

Manutenção, teve a satisfação de ver o filho, Nilton Lima de Souza Filho, vencer na categoria da 

faixa etária de 7 a 10 anos. Na categoria de 11 a 14 anos, a vencedora foi Andryelly Gonçalves, 

filha da empregada Ana Paula Narciso Dias, da área de Almoxarifado. Já Mirelly Kristhinny 

venceu na categoria de 15 a 18 anos. A jovem é filha do empregado Marcos Antônio Silva da 

área de Utilidades. O vencedor de cada categoria ganhou uma bicicleta. Todos os desenhos 

inscritos no campeonato serão expostos nos refeitórios da Unidade.  

 

 Recirculação da água 

  

Além do trabalho de conscientização com os empregados, a Votorantim Metais lança uma 

campanha para o público externo nas cidades em que atua. A ação consistirá na veiculação de 

anúncios em outdoors, busdoors e outros meios de comunicação. As peças consistem em alertar 

que a água é sem cheiro, sem gosto e sem cor, mas que, se continuar na situação em que está, 

também ficará sem valor. Lembra ainda que a Votorantim Metais recircula a água usada no 

processo produtivo, tendo como meta recircular 100% do que é consumido até 2020. 

  

A Unidade Niquelândia da Votorantim Metais tem, atualmente, capacidade para recircular 60% 

de água, o que contribui para reduzir a captação de água nos córregos para as atividades 

industriais. A nascente do Córrego do Mosquito está localizada em área de propriedade da 

Unidade Niquelândia. A empresa possui ainda em suas áreas nascentes de outros córregos, 

como Jacuba, Biliágua, Forquilha. Além disso, dos 110 quilômetros de extensão do rio Traíras, 

que abastece Niquelândia, 55 quilômetros também estão em áreas da empresa inclusive a 

nascente. Para preservar os mananciais, a Unidade Niquelândia preserva as margens com 



        

dimensões estabelecidas por lei, cercadas para evitar a presença de pessoas e animais. Os locais 

são devidamente sinalizados e monitorados por brigadistas da empresa, que durante o ano todo 

trabalham para evitar incêndios que possam afetar as matas e áreas do entorno das nascentes.  

   

“A Unidade Niquelândia da Votorantim Metais está em sintonia com os princípios de 

Sustentabilidade da Votorantim Metais, que preza pela eficiência operacional com respeito ao 

meio ambiente. O maior engajamento com o uso consciente da água é uma iniciativa que temos 

a satisfação de realizar, estimulando, empregados e comunidade em geral, a adotarem hábitos 

para preservar os recursos naturais”, afirmou 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 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 

 
  
 


