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MENSAGEM IMPORTANTE

NOSSA JAGUAR FIQUE POR DENTRO

É com prazer que escrevo esta 
mensagem para o primeiro jornal de 
2023! Sabemos dos desafios que 
nos esperam neste ano, mas confio na 
capacidade e determinação do time 
Jaguar.

Entendemos nossa responsabilidade 
e cuidado com cada peça da equipe e 
com todos que são influenciados pelo 
nosso trabalho. A evolução da nossa 
produção só será possível se cada 
tarefa diária for executada de maneira 
segura. O “Dano Zero” é um valor 

incondicional que precisa ser praticado 
e compartilhado a todo momento, 
zelando pelos nossos empregados, 
pelas comunidades onde atuamos e 
pelo meio ambiente.

B u s c a m o s  d i a r i a m e n t e  o 
aprimoramento operacional. A 
“Excelência” e a “Colaboração” são 
valores que norteiam nossas ações.

Para finalizar, quero reforçar o nosso 
respeito pelas comunidades onde 
atuamos e o nosso compromisso com o 
desenvolvimento social, prezando pelo 

nosso valor “Dignidade e Respeito”. 
O crescimento sustentável é uma 
pauta na Jaguar e, junto das pessoas, 
somos capazes de desenvolver um 
negócio seguro, rentável e socialmente 
responsável, colocando em prática o 
nosso valor “Sustentabilidade”.

Desejo um ótimo ano a todos e 
reforço o nosso propósito de “Construir 
prosperidade para todos”.

Vernon Casey Baker
CEO Jaguar Mining

CONEXÃO SEGURA
A segurança dos computadores, 

ou cibersegurança, é essencial nestes 
tempos digitais. Atenta a isso, a área 
de Segurança da Informação da Jaguar 
fez palestras em todas as unidades da 
empresa e na Matriz (Belo Horizonte) 
para orientar a equipe quanto aos 
cuidados a serem adotados. Foram 
abordadas questões como navegação 
segura, instalação de aplicativos, uso 
de senhas e as fraudes mais comuns na 
internet. 

“Com o avanço da tecnologia, estamos 
cada vez mais conectados ao mundo 
digital. Fazemos transações bancárias on-
line e publicamos uma grande quantidade 
de informações em redes sociais. Dessa 
forma, temos que nos atentar aos 
princípios básicos da cibersegurança 
para evitarmos cair em golpes ou ter 
nossos dados pessoais comprometidos”, 
ressalta Davidson Silva Jorge, Analista de 
Segurança da Informação.

Os empregados participaram 
ativamente e receberam uma cartilha 
com dicas de boas práticas na web. 

O  Có d i g o  d e  Ét i ca  e 
Conduta é um instrumento 
que reflete a identidade da 
Jaguar, fornecendo diretrizes 
para o comportamento dos 
empregados e terceiros e 
a conduta esperada pela 
empresa. 

Assédio moral e sexual, 
discr iminação, br indes e 
presentes, conduta apropriada, 
cuidado com bens e ativos 
fazem parte do Código.   

O documento busca a 
promoção da conduta ética e 
honesta e incentiva relatos no 
Canal de Denúncias.   

O VP de Operações da Jaguar, 
Eric Duarte, fez um vídeo sobre 
o Canal de Denúncias (veja 
a c e s s a n d o 
o QR Code 
ao lado com 
a câmera do 
seu celular). 

Se  prec i sar,  acesse  o 
Canal de Denúncias pelo 
telefone 0800-891-1667 
ou pelo site https://www.
jaguarmining.com.br/denuncia

TREINAMENTO PARA EMERGÊNCIAS

DOCUMENTAÇÃO SISTEMATIZADA

Mateus Lima, Assistente de TI, e 
Davidson Silva, Analista de Segurança da 
Informação (de pé), fizeram as palestras

A Jaguar continua avançando em 
inovação tecnológica, agora com a 
implantação do WebProject, plataforma 
digital para organização e sistematização 
de documentos das áreas de Engenharia 

A Jaguar atualizou seu Plano de 
Atendimento a Emergência (PAE) e 
realizou treinamentos e simulados 
nas unidades MTL (Conceição do 
Pará), RG (Caeté), Pilar (Santa 
Bárbara) e CPA (Itabirito), em Minas 
Gerais. Participaram equipes de Meio 
Ambiente, Medicina e Segurança do 
Trabalho, brigadistas e empregados de 
áreas específicas.

George Magalhães, Coordenador 
de Meio Ambiente, informa que foram 
abordados dois pontos principais: a 
função do PAE (que inclui ações de 
saúde, segurança e meio ambiente) 
e os fluxos de acionamento em 
casos de emergência. Tanto os 
treinamentos quanto os simulados 
obedeceram às especificidades das 
unidades.    

Em MTL e RG, houve simulações 
de vazamento de cianeto, composto 
químico usado no beneficiamento de 
ouro, que abrangeram atendimento 
a vítimas, l impeza e reparação 
da área e descarte de material 
contaminado. Em CPA, foi simulado 
combate a incêndio no posto de 
combustível e na vegetação local. 

OURO DA CASA

Já na mina Pilar, o cenário foi de 
vazamento de produto químico, 
atingindo vítima, afetando questões 
ambientais e com risco de incêndio 
no posto de combustível.  

“Aprimoramos nosso conhecimento 
sobre técnicas adequadas e discutimos 
as fragilidades. Sempre focados na 
excelência”, diz George.

Treinamento on-line sobre WebProjetc

e Projetos de Crescimento. O sistema 
tem sete módulos, dos quais se 
destacam: Gestão de Documentos 
Técnicos, Reuniões e Pautas e Ocorrência 
(Fórum de Discussão). 

Simulado de atendimento a vítima 
de vazamento de cianeto

Empregados simulam 
contenção de incêndio

Confira algumas delas: 
use senhas fortes
seja cauteloso e não clique em links 

suspeitos
faça regularmente backup de suas 

informações  
ative proteções adicionais, como 

múltiplo fator de autenticação, sempre 
que possível

Diesse Toledo da Silveira, Analista 
de Gestão Econômica, explica que, 
com a ferramenta, os documentos 
ficam armazenados em nuvem, 
podendo ser acessados, inclusive, 
por dispositivos móveis. Segundo 
ele, o novo sistema permite o 
gerenciamento e a governança da 
informação técnica dos projetos.

Entre os benefícios do WebProject, 
Diesse destaca a preservação da 
memória técnica dos projetos, 
controle automático de versões, 
desativação de documentos obsoletos, 
registro histórico de ocorrências, 
rastreabilidade, emissão de relatórios e 
transparência. Os times de Engenharia 
e de Projetos de Crescimento já foram 
capacitados no uso da plataforma.

#
#

#

#

https://www.jaguarmining.com.br/denuncia
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JAGUAR POR AÍ

MELHORIAS 
NA VENTILAÇÃO

MODELO GEOLÓGICO 
ATUALIZADO

SOLUÇÕES CRIATIVASOBRA NA UNIDADE PILAR

As equipes de Serviços Técnicos e 
Infraestrutura de Mina da Unidade 
MTL aprimoraram o sistema de 
ventilação da mina com recursos 
próprios. As principais ações foram 
o remanejamento da infraestrutura 
de ventiladores da superfície para 
o subsolo, a perfuração de raise 
(abertura circular) e a instalação de 
exaustores para o desenvolvimento 
de novas áreas de exploração da 
Jaguar. “A partir de trabalhos de 
reengenharia reduzimos o custo do 
projeto inicial”, revela Deyvid Erverson 
de Oliveira Silva, Responsável Técnico 
pela Ventilação da área de Serviços 
Técnicos da Unidade MTL.

Será concluída em janeiro a obra 
de recuperação do raise de exaustão 
de 600 cv da mina de Pilar. Até o 
fechamento desta edição do Jaguar 
em Foco, haviam sido finalizadas as 
etapas de instalação de cambotas na 
porção superior, revestimento metálico 
em profundidade e preenchimento da 
cavidade – objeto do trabalho – com 
concreto. 

De acordo com Bárbara Neto, 
Engenheira de Manutenção e 
responsável pelo acompanhamento do 
projeto, também será realizada injeção 
de concreto através de furos pela 
superfície, para garantir que possíveis 
cavidades sejam preenchidas pelo 
material.  “Após o término da obra e a 

 A área de Geologia de Mina atualizou 
o modelo geológico da Unidade 
Pilar. Isso significa o ajustamento da 
estrutura mineralizada, com base na 
interpretação da estrutura, da geologia 
e da litologia (estudo das rochas), às 
novas informações disponíveis de furos 
e canais. Assim, é possível estimar o 
teor e a massa do minério que entrará 
no plano de produção da mina.  

A obtenção de dados sobre 
as características de uma jazida 
mineral é fundamental para o 
desenvolvimento de atividades 
minerárias. Conforme Jussara Toffoli, 
Geóloga de Modelamento da área 
de Serviços Técnicos da Unidade 

Foi observando o trabalho de colegas que Jackson Fernando de Brito, 
Técnico em Geomecânica da Unidade Pilar, desenvolveu dispositivos que 
facilitam algumas atividades nas áreas de Geomecânica e Geologia da 
Jaguar. Com o apoio da sua equipe, ele criou um cesto para transporte 
de materiais manuais e um adaptador para tinta spray. 

O cesto é usado por empregados responsáveis por fazer testes para 
suportes subterrâneos, que ancoram o maciço rochoso. Antes, eles 
tinham que abaixar para pegar as ferramentas. Agora, com o cesto 
acoplado na plataforma, os materiais ficam melhor posicionados. 

Também não é preciso mais carregar latas de tinta spray para marcar 
contenções. Uma corda colocada no adaptador acoplado a um bastão 
aciona o gatilho do spray. Quando a tinta acaba, basta desenroscar o 
adaptador. Além de otimizar a praticidade das marcações, o dispositivo 
reduz o risco ergonômico e gera economia do produto. “Tenho recebido 
retornos muito positivos”, alegra-se Jackson.

Novo sistema melhorou a renovação do ar na mina

Jussara Toffoli trabalha no modelo geológico

Adaptador de tinta Cesta para ferramentas

Torre e plataforma usadas na obra

JAGUAR POR AÍ

A remodelação do sistema de exaustão 
resultou na melhoria da renovação 
de ar, gerando mais bem-estar para 
os empregados e o incremento do 

retomada total do sistema de exaustão, 
iremos aumentar nossa vazão de ar, o 
que irá contribuir para nossa produção, 
concluindo um projeto que poucas 
minerações realizaram”, assinala.

Pilar, “o modelamento geológico e 
a estimativa de recursos e reservas 
permitem previsibilidade de volume, 

geometria e teor de ouro, auxiliando 
no processo de planejamento e na 
produção da mina”.

processo produtivo.  Além da redução 
com gastos na aquisição de serviços e 
equipamentos, houve diminuição do 
consumo de energia na superfície.

CAPACITAÇÃO EM 
SOFTWARE
As equipes de Serviços Técnicos 

das unidades MTL, Pilar e de 
Projetos de Crescimento foram 
capacitadas no uso da versão 
atualizada do Ventism, software 
para modelagem de ventilação 
em minas subterrâneas. Foram 
tratados pontos como análise 
financeira e simulação de poluentes 
e incêndio.  “O treinamento ajudou 
a enriquecer meus conhecimentos, 
com o aprofundamento sobre 
várias ferramentas do software”, 
afirma o Analista de Ventilação da 
Gerência de Serviços Técnicos da 
Unidade Pilar, Ronaldo Máximo 
Hosken.
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desmontagem geral, a recuperação ou 
a troca de peças danificadas. As duas 
últimas reformas de LHDs ficaram a 
cargo de empresa contratada, com 

CAPAJAGUAR POR AÍ

UNIDADE RG CRIA OFICINA
No decorrer de 2022, frente aos 

novos desafios para otimização de 
recursos, a área de Manutenção da 
Planta Metalúrgica da Unidade RG 
viu a oportunidade de criar a Oficina 
de Subconjuntos. Os focos são a 
realização de reformas e a recuperação 
de componentes e equipamentos 
anteriormente enviados para empresas 
terceiras executarem o serviço.

Entre as atividades realizadas, 
Fernando Pio Squarante, Mecânico 
de Manutenção, cita a montagem e 
desmontagem de conjuntos mecânicos, 
melhorias e desenvolvimento de 
componentes e equipamentos, 
recuperação e revitalização de 
máquinas. Também são feitas na 
Oficina de Subconjuntos manutenções 
preventivas e preditivas. 

“Obtivemos ganhos financeiros, 
com a redução de gastos, maior 
confiabilidade em reformas, redução em 

As Defesas Civis de Itabirito, Caeté 
e Conceição do Pará, em Minas Gerais, 
juntamente com a Jaguar, realizaram 
Exercícios Simulados de Emergência 
nas barragens da empresa. No distrito 
de Acuruí, em Itabirito, o simulado foi 
realizado no dia 19 de novembro, na 
Barragem Paciência. Em Caeté, a ação 
aconteceu no dia 29 de novembro, 
com foco nas barragens Moita e 
RG2W. Já em Conceição do Pará, 
ocorreu no dia 16 de dezembro, na 
Barragem Turmalina.

Os exercícios tiveram o objetivo 
de orientar as populações da Zona 
de Autossalvamento (ZAS) das 
barragens e as comunidades locais 
sobre como proceder em eventual 
situação de emergência e garantir que 
todos os protocolos de atendimento a 
emergências estão alinhados. As sirenes 
foram acionadas e as populações das 
ZAS foram treinadas para seguir as rotas 
de fuga e se dirigirem para os pontos de 
encontro, localizados em áreas seguras.

Os simulados contaram com a 
participação das equipes da Jaguar e 
dos órgãos de defesa e proteção, como 
Defesa Civil dos municípios, Defesa Civil 
Estadual, Corpo de Bombeiros Militar 
e Polícia Militar. Em Acuruí, também 
teve a participação do Ministério 
Público de Minas Gerais, da Guarda 
Municipal e da Secretaria Municipal 
de Saúde. Em Caeté, participaram 
também representantes do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

SIMULADOS REFORÇAM 
PREVENÇÃO

“Como aprendizado, fica a busca 
pelo constante aperfeiçoamento 
de nossos processos, sempre 
com a missão de agir 
preventivamente e salvar vidas.”
RENATO VINÍCIUS SILVA SANTOS

da Secretaria Municipal de Saúde e do 
Presidente da Câmara Municipal. No 
simulado da Barragem Turmalina, em 
Conceição do Pará, estiveram presentes 
também representantes do Núcleo 
de Emergências Ambientais (NEA) – 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(Feam) e da Copasa, além de diversas 
autoridades do poder público executivo 
e legislativo.  

O exercício simulado faz parte da 
construção da cultura de prevenção 
de riscos. As barragens Paciência, em 
Itabirito; Moita e RG2W, em Caeté; 
e Turmalina, em Conceição do Pará, 
permanecem seguras e estáveis. Além 

tempo de parada de máquinas e criação 
de um ciclo de equipamentos reservas 
para aplicação em manutenções 
preventivas”, ressalta Fernando. Além 
disso, a equipe está mais motivada 

Fernando Pio Squarante e Felipe Henrique Marques, 
Mecânicos da área de Manutenção Mecânica da Unidade RG

MAQUINÁRIO REFORMADO
Para garantir melhor performance e 

segurança dos operadores, o maquinário 
usado nas operações da Jaguar passa 
por revisões e reformas periódicas. 
Na Unidade MTL, as carregadeiras 
LHD, usadas para carregamento 
de material nas lavras, foram 
recentemente reformadas, resultando 
em aumento da disponibilidade física e 
da confiabilidade da máquina, menor 
custo de manutenção operacional e 
maior vida útil.

Anderson Dias Fernandes, Gerente 
de Manutenção da Unidade MTL, 
informa que o processo abrange a 

Carregadeira antes e depois da reforma

em construir uma rotina para maior 
confiabilidade do maquinário e 
componentes industriais, participando 
efetivamente das reformas e 
recuperações dentro da oficina.

disso, as atividades do Complexo 
Paciência da Jaguar, em Acuruí, estão 
paralisadas desde 2012 e a barragem 
não recebe rejeitos desde então. A 
Barragem Turmalina já se encontra em 
fase avançada de descaracterização e 
não recebe rejeitos desde 2021.

“O simulado é uma ação de 
responsabilidade da empresa e Defesa 
Civil, e forneceu resposta prática 
referente ao atendimento em situação 
de emergência e para que as pessoas 
fiquem mais tranquilas em relação à 
segurança nos locais onde vivem”, 
reforça Renato Vinícius Silva Santos, 
responsável pelas barragens da Jaguar.

CAETÉ

ITABIRITO

CONCEIÇÃO DO PARÁ

acompanhamento da Jaguar, mas várias 
outras foram feitas internamente, 
apenas com a revisão de peças feita 
por fornecedores.
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ESPORTE PARA CRIANÇAS 
E JOVENS

VALORIZAÇÃO REGIONAL

TREINAMENTO ANTIFRAUDE

Foi lançado nas cidades mineiras de 
Conceição do Pará e Santa Bárbara o 
Projeto Esporte na Cidade, que tem 
como objetivo incentivar a prática de 
esportes por crianças e adolescentes, 
alunos de escolas públicas, com idade 
entre 7 e 17 anos. O projeto conta 
com o patrocínio da Jaguar, por meio 
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, 
e execução da De Peito Aberto – 
Incentivo ao Esporte, Cultura e Lazer.

Em Conceição do Pará, estão sendo 
atendidas 100 crianças, com atividades 
de futsal no Ginásio Poliesportivo José 
Maria Lacerda e de futebol de campo no 
Complexo Esportivo Diolino Hilarino, na 

No aniversário de 20 anos da 
Jaguar, os empregados ganharam 
um presente muito especial: um kit 
com farofa temperada crocante, 
goiabada cascão, mel, queijo e jogo 
americano de barbante produzido em 
tear, todos feitos artesanalmente nas 
comunidades onde a empresa atua. 

Marina Fagundes de Freitas, Vice-
Presidente de Desenvolvimento 
de Projetos, ressalta que, com a 
iniciativa, a empresa deu visibilidade 
ao talento dos artesãos e estimulou 
a economia local. “A Jaguar considera 
essa ação muito maior do que 
apenas uma distribuição de brindes, 
mas um verdadeiro investimento 
no futuro das comunidades locais, 

Dentro das boas prát icas 
de governança seguidas pela 
Jaguar, as áreas de Compras, 
Fiscal, Tesouraria e Tecnologia 
da Informação da empresa 
participaram do Treinamento 
Antifraude. Os objetivos foram 
apresentar situações que podem 
ocorrer no dia a dia dos empregados 
ao executarem suas funções e 
desenvolver habilidades de análise 
para garantir a segurança das 
informações. 

Produtos artesanais

Aline de Oliveira (de pé), no Treinamento 
Antifraude realizado na Matriz

Unidade CPA

NOSSOS PROGRAMASNOSSOS VALORES

comunidade de Casquilho. No distrito 
de Brumal, em Santa Bárbara, 100 
alunos participam de aulas de futebol 
no Campo Society da comunidade. 

“A Jaguar valoriza suas comunidades 
e, por meio do incentivo ao esporte, 
fomenta a prática de atividade física, 

prezando pela continuidade desse 
engajamento nos próximos anos”, 
assinala.

Para Maria Rita de Alcântara Martins, 
doceira e quitandeira da comunidade 
rural de Boa Vista, em Barão de Cocais 
(MG), o fornecimento de goiabada 
cascão para a Jaguar foi uma grata 
surpresa: “Muito além da questão 
econômica, senti minha mão de obra e 
meu produto valorizados”.

Os empregados aprovaram a ação. 
“Fiquei encantada com a iniciativa da 
Jaguar. Além dos presentes terem sido 
de excelente qualidade, a empresa 
buscou valorizar os produtos da região 
onde atua”, diz Carmem Santos, 
Analista Jurídica da Unidade RG.

Os participantes do treinamento 
conheceram os tipos de fraude 
existentes, porque acontecem 
e como evitá-las, o perfil do 
fraudador e a linha do tempo 
relacionada a casos ocorridos em 
outras organizações. Também 
houve dinâmica de perguntas e 
respostas referentes à Política de 
Compliance da empresa. A Auditora 
Aline Alves de Oliveira informa que 
o treinamento será disponibilizado, 
em breve, na Universidade Jaguar.

GOL DA INTEGRIDADE
“O caminho da vitória sempre passa 

pela integridade.” Este foi o tema 
central da Semana de Compliance 
2022 da Jaguar. Toda a empresa foi 
envolvida, desde a Diretoria até cargos 
operacionais e terceiros. A Copa 
do Mundo de Futebol deu o tom às 
atividades desenvolvidas.

Houve Diálogo Diário de Segurança 
(DDS) especial, com mágica e 
ilusionismo, nas unidades operacionais, 
e palestras para a Diretoria e equipe da 
área Administrativa. Ao longo de toda 
a semana, os empregados receberam 
comunicados relacionando a integridade 
e o esporte, como “Jogadas mágicas! 
Jogo limpo dentro e fora da empresa”. 
Também foi distribuído o Álbum de 
Figurinhas da Integridade e realizada a 
Campanha “Chama o VAR”, que buscou 
fortalecer relacionamentos íntegros e 
éticos no ambiente de trabalho.

“Os resultados foram o reconhecimento 
da importância do comportamento ético 
dos empregados e terceiros da Jaguar, de 
acordo com os valores e o propósito da 
empresa, vinculando situações do mundo 
do esporte para compor equipes mais 
colaborativas, responsáveis e éticas”, 
afirma Joyce Seixas, Analista de Riscos e 
Compliance.

SANTA BÁRBARA CONCEIÇÃO DO PARÁ

com caráter social e educacional. 
Crianças e adolescentes participantes do 
projeto podem ocupar o tempo ocioso 
e ganhar qualidade de vida”, destaca 
Felipe Gonzaga, Coordenador de 
Comunicação e Relações Institucionais 
da Jaguar.

RECONHECIMENTO

A Jaguar recebeu o Selo 
de Integridade de Contagem 
(MG), concedido pela 
Controladoria Geral do 
Município, com o objetivo 
de fomentar e reconhecer 
as empresas que adotam 
uma cultura de integridade e 
promoção da ética. 

Segundo Joyce Seixas, “a 
obtenção do selo reforça 
o compromisso com a 
transparência e o respeito que 
são fundamentais em todos 
os relacionamentos entre 
empregados, fornecedores e 
parceiros da Jaguar”. 
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JAGUAR E VOCÊ

Anualmente, a Jaguar mobiliza 
todo o time no concurso Valores 
Campeões ,  que premia  os 
empregados pelo engajamento 
nos nossos cinco valores: Dano 
Zero, Dignidade e Respeito, 
Sustentabilidade, Colaboração e 
Excelência.

Real izada desde 2017, a 
premiação reconhece a dedicação, 
empatia e o esforço dos empregados 
durante o ano. O Prêmio Valores 
Campeões é realizado de forma 
democrática, em duas fases, onde 
os empregados escolhem, por 
votação, os colegas que possuem 
maior afinidade com determinado 
Valor.

Muita alegria, celebração e o 
reconhecimento dos empregados 
marcaram o fim de ano na Jaguar. 
Em todas as unidades, houve almoço 
comemorativo, com sorteio de 
brindes, e premiação por tempo de 
casa (5, 10 e 15 anos) e dos finalistas 
do Prêmio Valores Campeões 2022 
(veja abaixo).

Outro importante motivo de 
comemoração foi o 20º aniversário 
da Jaguar. Para marcar a data, a área 
de Comunicação preparou um vídeo 
especial e os empregados ganharam 
um kit com produtos feitos por artesãos 

DESTAQUES DO ANO

JAGUAR EM FESTA

“Gostei muito da iniciativa da Jaguar de adquirir produtos da comunidade 
onde está inserida. Eu me senti lisonjeada quando a empresa entrou em 
contato comigo, por meio da Associação dos Artesãos de Acuruí. Foi um 
grande desafio, pois nunca havia produzido tamanha quantidade. Todos 
os 1,3 mil potes de farofa foram feitos de forma totalmente artesanal, em 
fogão a lenha, e, o mais importante, com muito amor. Estou gratificada 
pelos elogios e encomendas. Agradeço à Jaguar, nas pessoas da Christiane 
Alam e do Felipe Gonzaga, pela oportunidade.” 

ROSANA DA SILVA, ARTESÃ DE ACURUÍ (ITABIRITO/MG)

“A escolha de produtos das Tecelãs de Brumal para compor o kit de 
brindes para os funcionários foi mais que uma grande venda! Os jogos 
americanos foram tecidos pelas artesãs da casa nos novos teares 
adquiridos com o incentivo do Projeto Brumal Tecendo Prosperidade, 
apoiado pela Jaguar, e a nova padronagem resulta de oficinas também 
custeadas por meio desse projeto. Para a entidade, é motivo de orgulho 
pelo reconhecimento do potencial da equipe e a valorização dos 
produtos artesanais aqui produzidos.”

DILCE MENDES, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DAS TECELÃS DE BRUMAL (SANTA BÁRBARA/MG)

“Foi um divisor de águas ter os queijos Emboabas no kit oferecido 
aos empregados da Jaguar. Cheguei a falar com o prefeito de Caeté, 
Lucas Coelho, sobre a importância que a empresa deu aos produtores 
da região, valorizando o nosso trabalho – uma iniciativa fantástica. 
Foi um privilégio produzir 1,3 mil peças de queijo para essa finalidade 
e, o que é melhor, vários empregados já fizeram encomendas, o que 
significa que meu produto agradou. Só tenho a agradecer a Jaguar 
pela parceria. Parabéns aos envolvidos.” 

DELMAR NUNES DE MACEDO, PRODUTOR RURAL DE RANCHO NOVO (CAETÉ/MG)

Confira os premiados em cada uma 
das cinco categorias:

EXCELÊNCIA: Thiago Henrique 
Evangelista Rodrigues - Matriz (Belo 
Horizonte/MG)
    
SUSTENTABILIDADE: Paulo Ricardo 
Moreira Lima - Unidade CPA (Itabirito/MG)
 
DIGNIDADE E RESPEITO: Wesley 
Souza da Silva - Unidade RG (Caeté/
MG)
 
COLABORAÇÃO: Renan Januário 
Lemos - Unidade MTL (Conceição do 
Pará/MG)

das comunidades onde a empresa atua 
(veja matéria na página 9). 

“Os eventos foram realizados 
graças a muito trabalho em equipe, 
com total dedicação e carinho. 

DANO ZERO: Jéssica Cristine 
Carvalho - Unidade Pilar (Santa 
Bárbara/MG)

 Acompanhe nossas redes sociais 
para conhecer em detalhes cada um 
dos vencedores.

Foi uma ótima oportunidade para 
celebrar o espírito de Natal”, ressalta 
Juliana Souza Dolabela, Gerente 
de Saúde e Recursos Humanos da 
Jaguar.

Unidade RG  
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