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| É com diálogo que a gente cresce.

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. 
Para celebrar a data, a Galvani, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, realizou palestras com o tema 
"Consumo Consciente de Água" nas escolas municipais Dalila 
Lopes e Senador Lúcio Bittencourt. 

Cerca de 150 crianças, do 5º ano, aprenderam mais sobre o 
ciclo hídrico, dicas de como economizar água e conheceram a 
Declaração Universal dos Direitos da Água da ONU 
(Organização das Nações Unidas). 

"Formando alunos com esta idade, além de começar a 
transformação do presente, preparamos o futuro. As crianças 
mudam até mesmo os hábitos dos adultos e levam os 
aprendizados para a vida toda", comentou a diretora da Escola 
Municipal Senador Lúcio Bittencourt, Simone Quitéria.

O uso racional da água é considerado prioridade na Galvani e o 
tema também foi trabalhado com cerca de 1,1 mil 
colaboradores no mesmo dia. “A empresa tem várias 
iniciativas sobre o uso otimizado deste recurso nas obras aqui 
em Serra do Salitre e também terá na operação da unidade”, 
explicou a engenheira de Meio Ambiente da Galvani, Elisandra 
Alvarenga. 

Alunos participam de palestra sobre consumo consciente de água

Moradora de Serra do Salitre registra a Cachoeira do Peta durante Oficina 
de Fotografia  promovida pelo ILG em 2012, em foto produzida por Adriano Gambarini. 

Alunos aprendem sobre consumo 
consciente de água 

Não tomar banho demorado 
(5 minutos no máximo!)

Fechar a torneira enquanto 
escova os dentes ou lava as louças

Lavar toda a roupa de uma só vez

Não usar o vaso sanitário como lixeira

Fechar bem as torneiras depois de usar

Molhar plantas com regador 
e não com mangueira

Observar e consertar vazamentos 
na sua casa

Lavar o chão com vassoura e balde 
(não use mangueira)

Dicas
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Espaço da comunidade: aqui esclarecemos 
dúvidas dos nossos leitores

Por que a Galvani 
usa a marca Yara? 

Desde 2014, a Yara International adquiriu 60% das ações da 
Galvani. Para deixar evidente essa parceria, a Galvani passou 
a usar a marca Yara, mas continua a ser uma empresa 
independente, com conselho, diretoria e posicionamentos 
próprios, além de autonomia na tomada de decisão. 

A mudança da marca altera o 
Projeto Serra do Salitre? 

Não. As obras e ações da Galvani seguem como o pla- 
nejado. O Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre é 
estratégico para as duas empresas e para o País. Ele trará 
um importante acréscimo na produção brasileira de 
fertilizantes fosfatados, já que o Brasil hoje importa cerca de 
50% do fósforo que consome nas lavouras. Com o projeto, a 
dependência de importações é reduzida, além de colaborar 
para a geração de emprego e renda.

Se você quer trabalhar na Galvani, faça seu cadastro no site 
http://www.galvani.ind.br/fale-conosco.php ou entregue 
o currículo impresso nos endereços abaixo: 

- Escritório: Rua Bonina, 769, bairro Flores, Serra do 
Salitre (MG).

- Canteiro de Obras: Fazenda Salitre, s/n°, MG 230, KM 
74,5, Distrito Marruá, Serra do Salitre (MG). 

No site da empresa na internet, você encontra as vagas 
abertas. Lá estão disponíveis as oportunidades para 
trabalhar no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre 
e também nas demais unidades da Galvani. 

Nova Marca 
(símbolo) 
GALVANI

GALVANINome da 
empresa

Faça
parte do

nosso time
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Instituto Lina Galvani discute 
ações para 2017 com a comunidade

No dia 7 de março aconteceu o primeiro ‘Encontro de Diálogo’, 
que reuniu 48 pessoas de Serra do Salitre entre moradores, 
representantes da prefeitura, escolas municipais e estaduais e 
da Galvani. 

Os participantes puderam conhecer e fazer sugestões sobre   
os projetos em andamento, como o Edital Agenda do Futuro 
de Serra do Salitre, Comunidade de Aprendizagem, Oficina 

Diálogo foi aberto à comunidade

A equipe do Instituto Lina Galvani também se reuniu, no 
dia 9 de março, com representantes da Prefeitura de Serra 
do Salitre. O projeto de fortalecimento da gestão, que é 
desenvolvido em parceria com a ONG Agenda Pública, foi 
detalhado e um acordo firmado para a sua continuidade. 
Além disso, foi renovada a parceria da Comunidade de 
Aprendizagem, que envolve a Secretaria de Educação, o 
Instituto Lina Galvani e o Instituto Natura. 

“Os projetos que estavam sendo desenvolvidos em 2016 
vão ter sequência e serão reforçados. O envolvimento de 
diferentes parceiros sociais, como outras entidades 
privadas e a Prefeitura, é fundamental  para termos cada 
vez melhores resultados”, avalia a representante do 
Instituto Lina Galvani em Serra do Salitre, Cristina Cardoso.

Parceria com a prefeitura é renovada 

Empreendedores, ações em conjunto com a gestão pública, 
além do Serra em Ação e Diálogos Democráticos.

Para a gerente de Relacionamento Institucional e Comu- 
nidades do Instituto Lina Galvani, Valéria Lapa, houve muita 
participação e contribuição de ideias. “Também foi importante 
verificar a percepção de todos sobre os projetos executados ou 
em andamento”, comentou.

Atividades aproximaram participantes
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Cinco projetos de desenvolvimento comunitário estão 
movimentando Serra do Salitre. Apoiados pelo Edital Agenda 
de Futuro, do Instituto Lina Galvani, eles já estão em 
andamento e sintonizados com a comunidade.

No início de março, 20 representantes das iniciativas par- 
ticiparam de uma Oficina de Comunicação. Para a agente local 
do Instituto Lina Galvani em Serra do Salitre, Cristina Cardoso, 

Comunidade desenvolve projetos

Representantes dos projetos interagem durante oficina

Conheça os projetos
Brincando e Aprendendo 

Na Escola Municipal Raul de Melo, já está em construção 
uma brinquedoteca para os alunos aprenderem suas lições 
enquanto brincam. Incrementa a qualidade do ensino para 
formar cidadãos críticos, íntegros e felizes.

‘Pedalendo’ na bicicloteca 
A equipe da Escola Municipal Senador Lúcio Bittencourt vai 
levar livros a todos os alunos e aos moradores do seu entor-
no em uma bicicleta. O objetivo é formar leitores, promover 
o diálogo igualitário e transformar a comunidade. 

Conhecer para Preservar  
Serra do Salitre tem muitas riquezas naturais que nem todos 
conhecem. Por isso está sendo feito um levantamento do 

patrimônio natural da cidade. Assim todos poderão saber 
quais são e onde estão, para valorizar e preservar. 

Arte em forma de Expressão 
A APAE promove aulas de artesanato para os alunos 
com deficiência motora e intelectual, desenvolvendo 
suas habilidades artísticas e a inclusão social. Eles 
produzem belos objetos que são vendidos e geram renda 
para suas famílias. 

Projeto Música na Escola 
O projeto que a equipe da Escola Municipal Raul de Melo 
realiza com os alunos desenvolve a sensibilidade e o 
talento musical. Além de aprender a tocar instrumentos, 
eles vivenciam esta arte e consolidam valores.  

a comunicação é extremamente importante para potencializar 
os benefícios de cada um dos projetos.

“Comunicar os resultados e o processo traz transparência e 
motiva outras pessoas a se engajar, proporcionando uma 
diversificação do público e uma maior mobilização e en- 
tendimento das ações desenvolvidas pelo Instituto Lina 
Galvani na comunidade”, disse.
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