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A Kinross celebra os dez anos do Programa Inte-
grar com uma campanha institucional que, além 
de apresentar os principais resultados dos pro-
jetos realizados nesse período, destaca, em ima-
gens e depoimentos, as belas histórias de pes-
soas que tiveram suas vidas impactadas por eles. 

Desde 2011, o Integrar atua na transforma-
ção social e sustentável de Paracatu em parceria 
com a comunidade local. Suas atividades têm 
como pilares estruturais quatro eixos de atua-
ção: Educação, Cultura, Meio Ambiente e Gera-
ção de Trabalho e Renda.

Uma década
de parcerias
e realizações

Alô, pessoal! Esta coluna é de-
dicada a vocês, moradores das 
comunidades vizinhas às nossas 
operações em Paracatu. A cada 
edição, vamos destacar uma pes-
soa que, no dia a dia, faz a dife-
rença com seus vizinhos, amigos 
e conhecidos. Pode ser aquele 
gesto de solidariedade e carinho, 
uma contribuição para melhorias 
na comunidade ou mesmo uma 
atitude que ajude a preservar o 
meio ambiente... Aguardamos a 
sua contribuição.
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Simulados de emergência 
de barragens têm boa adesão 
das comunidades

Arte interativa ganha as ruas de Paracatu
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Os exercícios, que aconte-
ceram em outubro, foram 
fundamentais para reforçar 
o treinamento e capacita-
ção dos moradores sobre o 
processo de evacuação das 

áreas e como devem proce-
der em caso de emergência. 
Participaram do simulado as 
comunidades Santa Rita, La-
goa de Santo Antônio, Cunha 
e Machadinho.

O maior mural interativo de 
Minas Gerais foi inaugurado 
em Paracatu, em outubro, 
com apoio da Kinross. São  
750 m² divididos em 30 
telas que contam a histó-
ria da cidade, valorizando 
as manifestações culturais 
e as riquezas naturais do 
município. 

Uma obra de grandes pro-
porções da artista plástica 
Janaína Campos e, melhor, 
com acesso gratuito a todos!

E você, já conhece o mural? 
Tire fotos interagindo com as 
diferentes artes e poste nas 
redes sociais. Use a hastag 
#eucriomeumuro e marque o 
perfil da @kinross.brasil!



NOSSA GENTEMENSAGEM

Nosso time!Celebração
2021 marca os dez anos do 
Programa Integrar, nossa 
plataforma de investimentos 
sociais que, na última déca-
da, tem sido um importante 
parceiro de projetos não só 
nas comunidades vizinhas, 
mas em toda Paracatu. 

Nesse tempo, o Integrar 
já destinou cerca de 100 pro-
jetos nas áreas de Educação, 
Cultura, Meio Ambiente e 
Geração de Trabalho e Renda. 

É com muita alegria que 
anunciamos o retorno do 
jornal Integrando, que agora 
chega às suas mãos. 

Como podemos ver, o 
Integrando foi atualizado 
e será mais um meio de co-
municação entre empresa 
e comunidade. Pretende-
mos, aqui, como o próprio 
nome do jornal já anuncia, 
estabelecer maior integra-
ção com as pessoas com as 
quais nos relacionamos, 
destacando iniciativas da 
comunidade, das entidades 
e do poder público. 

Para isso, precisaremos 
sempre da colaboração dos 
nossos leitores, com suges-
tões, críticas e comentários. 
Queremos estar por perto e 
ouvir o que vocês têm a dizer. 

Boa Leitura e nos vemos 
na próxima edição!

Ana Cunha
Diretora de Relações 
Governamentais e 
Responsabilidade Social

Ana Cunha
Diretora de Relações Governa-
mentais e Responsabilidade Social

Atua no desenvolvimento e ges-
tão de Programas de Comuni-
cação, Relacionamento com a 
Comunidade e Relacionamento 
com o Poder Público. E, ainda, 
na gestão dos times de Relações 
Governamentais, Comunicação e 
Comunidade. 

Karol Amorim
Chefa de Departamento de Comu-
nicação e Comunidade

Lidera as equipes de comunicação 
e comunidade, sendo responsável 
pela coordenação de mobilização 
interna e externa e as ações de 
responsabilidade social.

Otávio Medeiros
Especialista Sênior de Relações 
Governamentais e Responsabili-
dade Social

Responsável pelo relacionamen-
to com o poder público municipal 
e pelo canal de diálogo 0800, e  
representante da Kinross no 
Conselho de Desenvolvimento  
Sustentável de Paracatu.

Thalita Ribeiro
Analista Pleno de Relacionamento 
com Comunidade

Está à frente dos projetos de  
Relacionamento com a Acade-
mia, Relacionamento com Fun-
dos Municipais da Criança e do 
Adolescente e do Idoso, Progra-
ma de Visitas e Integrar Geração 
de Trabalho e Renda.

Camila Maia
Analista Sênior de Relacionamento 
com Comunidade

Responde pelos projetos Integrar 
Educação, Integrar Cultura, Pla-
taforma Integrar contra a Covid e 
Gestão de Indicadores Sociais.

Rônia Sousa 
Analista Pleno de Relacionamento 
com Comunidade

Responsável pelos projetos In-
tegrar na Comunidade, Integrar 
Meio Ambiente e Gestão da Casa 
Kinross.

NATAL SOLIDÁRIO
SEJA UM AJUDANTE
DO PAPAI NOEL

Ajude a tornar o Natal de muitas famílias de Paracatu mais feliz!
Doe alimentos não perecíveis ou brinquedos novos em nossos pontos de coleta:

Sesc
R. Euridamas Avelino de Barros, 347
Sesi | Senai
Rua Afrânio Salustiano Pereira, 201
CRAS E CREAS 
localizados nos bairros
Sicoob Credigerais
Av. Olegário Maciel, 876

Supermercado ABC
R. Euridamas Avelino de Barros, 555
Corpo de Bombeiros
R. Bento Pereira Mundim, 30
Prefeitura (Centro Adm.)
R. da Contagem, 2045 (38) 3311-3800

Sesc Paracatu

Toda a arrecadação será entregue para pessoas em situação de vulnerabilidade social de nossa cidade!

GRUPO PARACATU INTEGRADA
Parceiros

Realização 
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NOSSA GENTE

Saiba um pouco mais sobre os líderes comunitários
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 Amilton Goncalves da Silva
Associação Comunitária da Lagoa

Tem uma companheira há 20 anos e um 
filho. Trabalha como líder comunitário 
há dez anos. Ele afirma que sua princi-
pal missão nessa atividade é conseguir 
recursos financeiros para projetos na 
vizinhança. Ele se orgulha do projeto 
Lagoa Na Nativa e pretende, ainda, de-
senvolver outros voltados para o futsal, 
a ginástica, o coral e a fanfarra. O desa-
fio, segundo ele, é unir as pessoas pelos 
objetivos comuns.

Sebastiana Pereira da Cruz
Associação do Alto da Colina

Tiana, como é conhecida, tem 52 anos, 
casada, mãe de dois filhos e avó de um 
neto, sente um enorme prazer em tra-
balhar com a comunidade. Resolveu ser 
líder comunitária para buscar melho-
rias para o seu bairro. Ela acredita que 
um verdadeiro líder precisa ter sensibi-
lidade e buscar soluções e parcerias em 
prol da comunidade.

Giselle Cerqueira Barros
Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Amoreiras 2

Solteira, mãe de três filhos e dona de 
casa, tornou-se presidente da Associa-
ção há quatro anos. Acredita que, nessa 
posição, tem que estar preparada para 
enfrentar todo tipo de situação, sempre 
em busca de dignidade e melhores con-
dições de vida para os moradores e mo-
radoras locais. Apaixonada por esportes, 
seu foco é traçar projetos esportivos para 
alcançar públicos de todas as idades. 

José Luiz Cândido
Associação Comunitária dos Moradores 
do Bairro Bela Vista II

Tornou-se presidente da Associação há 
16 anos e, hoje, cumpre seu quarto man-
dado. Ele destaca que a parceria com 
a Kinross para o desenvolvimento dos 
projetos sociais trouxe muitos resul-
tados positivos, oferecendo atividades 
esportivas e contribuindo para a forma-
ção cidadã de crianças e adolescentes do 
bairro. E reforça que o que o move para 
continuar nessa missão é o carinho e 
respeito que recebe dos jovens.

 Irene dos Reis de Oliveira
Associação Comunitária de São Domingos

Irene tem 60 anos, é casada com Seu 
Custódio tem dois filhos: Breno e Lore-
na. Já é líder comunitária há nove anos 
e coordenadora da fábrica de biscoitos 
Ouro da Roça, além de defensora e re-
presentante dos quilombolas. Entre 
seus projetos futuros estão: a constru-
ção de quadra poliesportiva, o abaste-
cimento de água comunitária, parcerias 
para cursos e treinamentos, uma bi-
blioteca com a história da comunidade 
e o telecentro para aulas de informática.

Priscila Sena Alves
Associação Comunitária de Santa Rita

Líder comunitária, 29 anos, mãe de três 
filhos, casada e produtora rural, está 
em seu primeiro mandato. Presidente 
da associação desde agosto, ela diz que 
se aprofundou nas obrigações e ativi-
dades da comunidade. Ela sabe que o 
caminho é difícil e tem muitos obstácu-
los, mas garante ter uma equipe mara-
vilhosa e experiente. 

Valmir Pereira Silva
Associação Comunitária de Cunha 

O líder comunitário Valmir é solteiro e 
já está à frente da associação da comu-
nidade há 14 anos. Em sua visão, a mis-
são de liderança é correr atrás dos ob-
jetivos e sonhos da comunidade. Entre 
as prioridades, ele ressalta a constru-
ção de uma quadra de futebol e da sede 
da associação, além de estimular mais 
pessoas para também liderarem. 



Mural IntegrArte Paracatu 
inaugurado e entregue à cidade
Obra de arte com 750 m² é considerada o maior mural interativo de Minas Gerais

Em comemoração aos dez 
anos do Programa Integrar 
e aos 223 anos de Paraca-
tu, entregamos ao muni-
cípio, em 19 de outubro, 
o IntegrArte, um grande 
mural de arte urbana que 
conta parte da história da 
cidade em 30 painéis in-
terativos que remetem ao 
rico patrimônio histórico, 
cultural e natural local.

Segundo a artista Ja-
naína Campos, respon-
sável pela obra de arte de 
250 metros de extensão e 
três metros de altura que 
coloriu um dos muros do 
Jóquei Clube de Paracatu, 

será o maior mural intera-
tivo de arte urbana de Mi-
nas Gerais.

A diretora de Relações 
Governamentais e Res-
ponsabilidade Social da 
Kinross, Ana Cunha, res-
saltou a parceria com a 
prefeitura, a artista e o 
Jóquei Clube para viabili-
zar o projeto e reforçou o 
compromisso da minera-
dora em apoiar ações dessa 
natureza. 

“Cultura faz parte do 
nosso DNA e o que a gen-
te acredita para o desen-
volvimento do território. 
Em dez anos do Programa 

Integrar, essa sempre foi 
uma das vertentes de in-
vestimento, desde o res-
gate da cultura imaterial 
até o fortalecimento de 
manifestações artísticas 
diversas. O mural é uma 
representação dessa ri-
queza cultural que temos 
em Paracatu.”

Das crianças aos ido-
sos, todos se encantaram e 
deram respostas positivas 
sobre a transformação que 
a artista fez em uma área 
importante para a cidade, 
por onde muita gente cir-
cula durante atividades de 
lazer, como as caminhadas.

Nossa parceria com a 
prestigiada Orquestra Ouro 
Preto vem rendendo mui-
to mais que grandes con-
certos para a cidade. Em 
ações de contrapartida 
aos nossos patrocínios 
por meio da Lei de Incen-
tivo à Cultura, a orquestra 
tem atuado, também, na 
formação e capacitação de 
músicos de Paracatu. 

Uma dessas iniciati-
vas aconteceu nos dias 23 
e 24 de outubro, quando 
os músicos da orquestra 
proporcionaram treina-
mento exclusivo para 30 
alunos(as) da Fanfarra 
da Lagoa. Além das aulas 
de percussão e práticas de 
ensaio, foram doadas 24 

cornetas e realizadas ofi-
cinas para ensinar os(as) 
componentes da Fanfarra 
a tocar o instrumento.

“Essa oficina vai aju-
dar a melhorar o nos-
so nível musical. Com 
a experiência e o ensi-
namento da Orquestra 
Ouro Preto vamos alçar 
novos voos, percorrer 
novos caminhos e rea-
lizar nosso sonho, que é 
transformar a fanfarra 
em banda”, comemorou 
o regente Acerola.

As aulas ajudaram a 
organizar o funciona-
mento da parte artística 
da Fanfarra e trabalhar 
práticas de respiração 
para tocar as cornetas. 

O regente Acerola ain-
da aprendeu a manejar 
as cornetas para praticar 
com os(as) alunos(as).

“Consideramos de ex-
trema importância apoiar 
o fortalecimento das tra-
dições culturais de Pa-
racatu por meio de ações 
como essa, que estão re-
lacionadas ao eixo cultu-
ral do Programa Integrar. 
A Fanfarra da Lagoa faz 
parte da história da ci-
dade que nos acolhe com 
tanto carinho e que está 
comemorando 223 anos”, 
explica Ana Cunha, dire-
tora de Relações Gover-
namentais e Responsabi-
lidade Social da Kinross.

Alunos da Fanfarra da Lagoa aprendem a tocar corneta

CULTURA

A oficina foi ministrada por músicos da Orquestra Ouro Preto com nosso patrocínio
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Simulados de emergência de 
barragens têm boa participação 
da comunidade
Os exercícios passarão a ser feitos anualmente a partir de 2022

Em ação preventiva para avaliar o desempenho do Plano de Ação 
de Emergência em Barragens (PAEBM), e em cumprimento ao que 
dispõe a legislação nacional de segurança de barragens, a Kinross 
realizou uma série de simulados com o objetivo de capacitar os 
moradores para o autossalvamento e saber como proceder em 
caso de emergências.

As barragens da Kinross são seguras e não apresentam ne-
nhum risco à sociedade, mas é muito importante a implantação 
dessas ações. Esse é um exercício preventivo e educativo realiza-
do frequentemente com o envolvimento da comunidade. É fun-
damental que todos conheçam as mensagens das sirenes, as rotas 
de fuga e os pontos de encontro para a construção de uma cultura 
de segurança.

O primeiro simulado, que aconteceu no dia 2 de outubro com 
as comunidades Santa Rita e Machadinho, teve adesão de cerca 
de 60% dos moradores. Já o simulado de 28 de outubro, realizado 
com as comunidades Lagoa e Cunha, contou com a participação 
de aproximadamente 150 pessoas, o que corresponde à adesão 
média de 32% das duas comunidades.

O gerente de Barragens da Kinross, Leonardo Padula, agra-
deceu o engajamento da comunidade, o comprometimento das 
pessoas e o envolvimento das lideranças comunitárias para es-
timular a participação de um número maior de pessoas. “Nossas 
barragens são seguras e o exercício preventivo existe para trazer 
ainda mais segurança para a comunidade. O resultado superou 
todas as expectativas, o que nos encoraja para que os próximos 
sejam ainda mais positivos”, disse.

Comunidades Santa Rita e Machadinho

Comunidades Santa Rita e Machadinho

Comunidades Cunha e Lagoa

Comunidades Cunha e Lagoa

Tempo total gasto 
para planejamento 
do simulado

horas de 
mobilização 
em campo

placas 
instaladas

reuniões públicas

± 792 h

40 (6 comunidade
+ 1 liderança)

97 colaboradores 
envolvidos

7

657

KINROSS RESPONDE
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Em dez anos, Programa Integrar 
destinou R$ 30 milhões para Paracatu
Plataforma de investimentos sociais atua nos eixos Educação, Cultura, Educação 
Ambiental e Geração de Trabalho e Renda

100 projetos 
realizados e 
aproximadamente 
60 mil pessoas 
beneficiadas

Há dez anos, o Programa Inte-
grar, nossa plataforma de in-
vestimento social, executa ações 
com foco no desenvolvimento 
sustentável de nossa querida 
Paracatu. Foram cerca de R$ 30 
milhões investidos em projetos 
de Cultura, Educação, Educação 
Ambiental e Geração de Trabalho 
e Renda, 100 projetos realizados 
e aproximadamente 60 mil pes-
soas impactadas.

A essência do Integrar é a 
contribuição para impulsionar a 
transformação social de Paracatu 
de forma sustentável, com par-
cerias e engajamento de repre-
sentantes de diversos setores do 
município. É uma das formas de 
exercício da cidadania corporati-
va da Kinross. 

Por meio do Programa, foi 
realizado apoio pedagógico e re-
forço escolar para alunos com 
dificuldades de aprendizagem, 
capacitação de professores nos 

pilares da nova educação e, com 
a pandemia, estendemos a atua-
ção para plataformas digitais e, 
até mesmo, programas de rádio 
para alcançar os alunos em iso-
lamento social.

No eixo Educação Ambiental, 
desde o início, a atuação é vol-
tada para o aumento da cons-
ciência ambiental nas escolas 
que incentivem as boas práticas 
ambientais.

Foram desenvolvidas, por 
exemplo, ações em parceria com 
as pedagogas Berenice Nasci-
mento, Ruth Ferreira e equipe, 
que alcançaram alunos do Ensi-
no Fundamental 1 de dez escolas 
públicas municipais e estaduais 
de Paracatu, em 2019. Além de 
oficinas em educação ambiental, 
foi criado o Prêmio Verde para 
contemplar projetos ecológicos 
realizados pelos estudantes e a 
comunidade escolar (familiares, 
professores, diretores).

No Geração de Trabalho e Ren-
da, que atua no fortalecimento das 
cadeias produtivas locais, há pro-
gramas específicos de formação 
de jovens, como é o caso de Lo-
rena Reis de Oliveira, 23 anos. Ela 
fez o curso Empreendedorismo e 
Empregabilidade, promovido pela 
Kinross Paracatu e execução da 
Technoserve, organização inter-
nacional sem fins lucrativos que 

atua no combate à pobreza em vá-
rios países. 

“Gostei bastante da oportu-
nidade, me ajudou muito, prin-
cipalmente porque aprendi a 
me portar em uma entrevista de 
emprego, visto que nunca tinha 
participado de uma”, revelou 
Lorena. Hoje ela trabalha como 
recepcionista na empresa Bayer e 
diz que parte do sucesso na con-
quista do emprego foi graças ao 
curso que realizou. 

O Integrar também já ofereceu 
apoio para a concretização da Fá-
brica de Biscoitos São Domingos 
e profissionalizou uma atividade 
que era feita de forma artesanal na 
comunidade. Há ainda o projeto 
Casulo, com a Coleção Paratu de 
Artesanato, além de cursos de 

CULTURA
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CURTAS

capacitação de condutores de tu-
rismo, com a Guiastur, e a produ-
ção de hortaliças, com a Associa-
ção Nova Lagoa Rica.

Ao longo dos dez anos, os 
projetos foram realizados em 
parceria com órgãos públicos e 
instituições renomadas como 
Senai, Sebrae, Sesc, AIC, Olhar 
Cidadão, Technoserve, Secreta-
ria de Desenvolvimento e Ação 
Social; Secretaria Municipal de 
Educação; Superintendência 
Regional de Ensino; Secretaria 
Municipal de Cultura; Guiastur; 
Academia de Letras do Noroeste 

de Minas e Fundação Conscien-
ciarte; dentre outras.

Há ainda ações específicas para 
as comunidades Lagoa de Santo 
Antônio, São Domingos, Alto da 
Colina, Amoreiras II, Bela Vista II 
e Santa Rita, nas quais o Integrar 
realiza projetos em parceria com 
as associações locais.

“Através do Integrar, a Kinross 
participa da dinâmica da cidade e 
contribui para o desenvolvimento 
sociocultural e econômico de Pa-
racatu”, diz Ana Cunha, diretora de 
Relações Governamentais e Res-
ponsabilidade Social da empresa.

Em 2020, para somar es-
forços no combate aos impac-
tos negativos da pandemia em 
Paracatu, o Programa criou a 
edição especial Plataforma In-
tegrar Contra a Covid, que de-
senvolveu iniciativas de apoio à 
comunidade nas áreas de saú-
de, educação, cultura, geração 
de trabalho e renda, garantia 
de direitos e meio ambiente. 

Essa edição do Programa 
fechou o ano com importantes 
resultados: 586 grupos, insti-
tuições e órgãos governamen-
tais se uniram em força-tarefa 
ao longo do ano em campanhas 
sobre saúde, combate à violên-
cia doméstica, apoio à comuni-
dade, aos comerciantes locais, 
alunos, professores, produtores 
rurais e artistas da cidade. Mais 
de 13 mil pessoas foram alcan-
çadas por essas iniciativas.

Lorena recebendo o certificado do Curso Empreendorismo e Emprega-
bilidade Jovem

O Programa Integrar impactou você de alguma for-
ma nestes dez anos de existência? Você participou 
de algum projeto, evento ou atividade cultural? 
Grave um vídeo ou mande um depoimento para o 
nosso e-mail (comunicação.brasil@kinross.com) 
contando a sua experiência e venha soprar as veli-
nhas com  a gente!

Cultura

Geração de
Trabalho e Renda

Educação

Meio
ambiente

CULTURA

Mércia Vasconcelos, coordenadora dos Projetos Casulo e Borboleta
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Samara

Tomar banho, colocar o uniforme, separar 
as coisas que vão para a mochila, almoçar 
e ir para o ponto de ônibus. Quando dá 11h, 
Samara já sabe que é hora de se preparar 
para as aulas do Programa de Aprendi-
zagem Industrial, realizado pela Kinross, 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). 

A jovem de 18 anos é uma das 30 alu-
nas selecionadas pelo programa que co-
meçou em setembro. Há dois meses, sua 
rotina, que antes incluía acompanhar 
as aulas on-line do ensino médio e as-
sistir séries, ganhou novos elementos e 
ela começou a ter contato com diversos 
temas que não se imaginava estudando, 
como fundamentos da mecânica, fun-
damentos da geologia e fundamentos da 
eletricidade, por exemplo.

 “As aulas estão sendo incríveis, a 
gente troca experiência de tudo! Sou 
muito grata ao nosso professor André 
pela forma como conduz as aulas e tor-
na os assuntos que antes eram distantes 
para mim superinteressantes. Sempre 
que chego em casa conto as coisas no-
vas que aprendi! Para muitas mulheres, 
assim como eu, esse é um primeiro em-

prego. Então, além de melhorar o nosso 
currículo, a gente tem ganhado muito 
conhecimento. Além disso, é muito im-
portante ver cada vez mais mulheres 
ocupando espaço normalmente ocupa-
do por homens, por isso, me sinto muito 
grata em fazer parte desse grupo e por 
todas as trocas com cada uma”, reforça 
Samara dos Reis. 

Essa turma da capacitação em pro-
cesso de produção industrial é voltada 
só para jovens mulheres de Paracatu, 
entre 17 e 23 anos, e é parte do nosso 
Programa de Diversidade e Inclusão. 
Para Eduardo Magalhães, diretor de RH, 
TI e Suprimentos da Kinross, a qua-
lificação feminina em aprendizagem 
industrial é uma oportunidade de pro-
mover um ambiente mais plural na área 
de mineração. “É um curso que apoia 
o desenvolvimento de mão de obra lo-
cal qualificada, favorecendo o primeiro 
emprego e a promoção da igualdade de 
gênero”, explica.

Em dezembro, teve início uma nova 
turma com vagas mistas. No total, o Pro-
grama beneficia 60 jovens de Paracatu.

Qual é o tamanho do seu sonho?
Paola Aparecida Pereira

Vim compartilhar um pouco da 
minha história e sobre o que eu 
mais amo fazer que é desenhar. 
Eu comecei a desenhar com uns 
sete anos, mais ou menos, e, aos 
poucos, fui tentando conhecer 
mais meu estilo de desenho e 
buscando mais conhecimento. 

É no desenho que consigo 
me expressar e me liberar atra-
vés dos traços. Desenhar é uma 
forma de manifestação da arte 
e isso sempre me ajudou muito 
na minha vida. 

Um dia, eu ganhei a oportu-
nidade de trabalhar com tintas 
e fazer arte no muro. Nunca ti-
nha feito nada parecido e pen-
sava que era bem mais compli-
cado do que desenhar a lápis, 
mas eu queria aprender algo 
novo. Então, agarrei essa opor-
tunidade! E, com isso, aprendi 
várias coisas! 

Se você tem um sonho, cor-
ra atrás dele! Pratique e, se er-
rar, não tenha medo de tentar de 
novo! Não é preciso ser bom em 
tudo que você deseja fazer, mas 
com esforço e prática você con-

segue! Corra atrás deles, pois 
definirão o tamanho da sua vida! 
Sonhe, lute e realize. Mas, nunca 
desista, pois nada e impossível 
quando você tem força e cora-
gem de ir além. Eu, Paola Apa-
recida Pereira das Neves, estou 
indo atrás dos meus sonhos, en-
tão, apenas vá atrás do seu!

Programa de Aprendizagem 
Industrial beneficia jovens 
de Paracatu

Quer ter sua crônica publicada 
aqui? 
 
Ligue para (38) 99874-2643 
e saiba como.

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

CRÔNICAS

A capacitação terá duração de um ano e meio 
com conteúdo teórico e prática na Kinross

Samara

8 Jornal Integrando


