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NOVEMBRO AZUL
A Campanha Novembro Azul, realizada no mês de novembro teve como

objetivo alertar sobre a necessidade da prevenção e o tratamento da saúde do
homem, em especial contra o câncer de próstata. Em 17 de novembro foi

comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é o segundo
câncer mais letal para os homens no Brasil. No geral, é o sexto tipo mais comum
no mundo e o mais prevalente em homens.

Foto do Evento.

A Mineradora Santo Expedito e Terra Goyana Mineradora estão unidas e
engajadas na luta contra a doença que aflige milhares de brasileiros todos os

anos. Para conscientizar seus colaboradores sobre a relevância do assunto, as
empresas em parceria com o Posto de Saúde de Souzalândia promoveram uma

palestra aos colaboradores com o tema: “Câncer de Próstata”, a palestra foi

ministrada pela Dra. Raquel Nascimento Matias (Médica Clínica geral), com a
participação de 70 colaboradores e de terceiros.
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CERTIFICAÇÃO ISO 9001

A Mineradora Santo Expedito e Terra Goyana Mineradora estão em

processo de implantação do Sistema de Gestão de Qualidade baseado na norma

NBR ISO 9001:2015. A série ISO 9000 é uma concentração de normas que
formam um modelo de gestão da qualidade para organizações que podem
certificar seus sistemas através de organismos de certificação.

Essa norma foi elaborada por meio de um consenso internacional sobre as

práticas que uma empresa pode tomar, a fim de atender os requisitos da
qualidade do cliente. A NBR ISO 9001:2015 não fixa metas a serem atingidas

pelas empresas a serem certificadas; a própria empresa é quem estabelece as
metas a serem atingidas.

A sigla ISO significa “International Organization for Standardization”, ou

seja, Organização Internacional de Padronização. Ela é uma organização não

governamental que está presente hoje em cerca de 170 países. Foi fundada em
1947 na cidade de Genebra na Suíça, e sua função é de promover a
normalização de produtos e serviços, desenvolvendo normas para produtos e
serviços para que a qualidade dos produtos seja sempre melhorada.
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A ISO tem como objetivo principal aprovar as normas em todos os campos

técnicos, como normas técnicas, classificação de países, normas de
procedimentos e processos, e etc.

A ISO promove a normatização de empresas e produtos, para manter a

qualidade permanente. No Brasil o Órgão regulamentador da ISO é a ABNT-

Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Importantes requisitos da norma:

 Foco no cliente: Gestão da empresa focada em atender às
necessidades do cliente.
 Liderança: Melhor alinhamento com os processos da gestão do
negócio e da liderança.
 Envolvimento das pessoas: Busca que todos os envolvidos sejam
competentes e capacitados, agregando valor ao trabalho realizado.
 Abordagem de processo: Atividades compreendidas e geridas como
processos inter-relacionados, formando um sistema coerente.
 Melhoria continua: Enfatizar e centrar os esforços na melhoria da
gestão.
 Tomada de decisões: Decisões baseadas na análise e avaliação dos
dados e informações, para resultados efetivos.
 Compatibilidade ISO: Buscar maior compatibilidade entre as normas
ISO

A norma ISO 9001 especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da

Qualidade quando a empresa precisa demonstrar sua capacidade para
promover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do
cliente e aos requisitos estatutários. Da mesma forma especifica requisitos para

a empresa que procura aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação

eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do sistema e para garantia
da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e
regulamentares que sejam aplicáveis.
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MP QUE CRIA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
É APROVADA PELO SENADO

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (28) a medida provisória (MP
791/2017) que cria a Agência Nacional de Mineração (ANM). Aprovada na
forma de um Projeto de Lei de Conversão (PLV 37/2017), a MP teve como
relator o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e segue para a sanção da Presidência
da República.

A MP determina que ANM terá as funções de regulação e fiscalização do setor,
em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
extinto. A matéria também altera aspectos relacionados à cobrança da taxa para
o exercício da atribuição de poder de polícia da agência, trata do
enquadramento salarial dos servidores que migrarão para a ANM e estabelece
as atribuições do órgão

FONTE:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/11/28/mpque-cria-agencia-nacional-de-mineracao-e-aprovada-pelo-senado
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EVENTOS E CURSOS AMBIENTAIS
DEZEMBRO - 2017
Próximos Eventos
•

07/12/2017 - Quinta-Feira

DIA DE CAMPO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS

Datas Comemorativas de dezembro 2017
01 – Dia Internacional das Montanhas
01 – Dia Mundial de Combate à AIDS
02 – Dia Pan-Americano da Saúde

O Dia de Campo irá apresentar técnicas de
cultivo e custos de produção de plantas
medicinais para o público-alvo formado por
agricultores familiares, técnicos e demais
interessados.

04 – Dia do Orientador Educacional

Unidade Responsável: Embrapa Cocais

08 – Dia Nacional da Família

Promoção: Promovido pela Embrapa

09 – Dia Internacional Anticorrupção

Público-alvo: Profissionais ligados à inovação,
Pequenos Produtores Rurais e Cooperativas,
Agentes de Transferência de Tecnologia (TTATER), Consumidores Urbanos

10 – Dia Internacional dos Povos Indígenas
10 – Dia da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948)

Local: Maranhão Município: Arari

11 – Dia do Engenheiro

Informações: wellington.fonseca@embrapa.br

11 – Dia Internacional das Montanhas

(98) 3878 2249

•

10/04/2018 - Terça-Feira

FIEMA BRASIL 2018 - Feira de Negócios e
Tecnologia em Resíduos, Águas, Efluentes e
Energia
Fiema Brasil mais uma vez vai mobilizar e
integrar as diferentes iniciativas que
impulsionam o setor: indústrias de máquinas
e equipamentos para tratamento de resíduos
sólidos urbanos, industriais e de reciclagem,
entidades de educação e pesquisa tecnológica,
setor público e empresas industriais que
busquem melhorias em processos e gestão
ambiental. Um evento que apresenta soluções
completas para o meio ambiente. Local:
Parque de Eventos de Bento Gonçalves,
Alameda Fenavinho, 481, Bento Gonçalves-RS.
Maiores Informações: fone (54) 3055-8700 /
(54) 3055-8729.

02 – Dia Nacional da Astronomia
05 – Dia do Voluntário
07 – Dia do Pau-Brasil

11 – Dia do Arquiteto

11 – Dia do Agrônomo
14 – Dia do Engenheiro de Pesca
15 – Dia do Jardineiro
21 – Início do Verão (data cíclica)
22 – Dia da Morte de Chico Mendes
25 – Natal
31 – Dia da Esperança
Fonte:
http://diariodoverde.com/calendarioeco-ambiental
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