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SERRA DO MEL
Dezembro 2019 

Juntos 
construímos
Levantamento do 
Projeto em Serra do Mel 
conta com visitas na 
comunidade e reunião 
com a governadora do 
Rio Grande do Norte

Visita técnica em Serra do Mel estreita diálogo com a 
prefeitura do município e gestores da Escola Estadual Padre 
José de Anchieta

Nos dias 26 e 27 de abril, o Projeto 

Socioambiental em Serra do Mel, 

promovido pela Echoenergia, com 

realização e gestão do Instituto Brasil 

Solidário, deu seus primeiros passos 

numa ação de visita em campo para 

conhecer a comunidade, as vilas 

e cooperativas da região, a fim de 

coletar informações importantes 

para a formulação de um projeto de 

impacto social efetivo e atendendo 

as reais necessidades locais. 

O percurso foi realizado pelo Diretor 

Presidente do IBS, Luis Salvatore, 

que além do diálogo com os 

moradores e líderes comunitários do 

município, esteve em reunião com a 

Governadora do Estado do Rio Grande 

do Norte, Maria de Fátima Bezerra, 

onde foi apresentada a proposta 

prevista para início já em 2019 e com 

benefício direto de geração de renda, 

educação profissional e melhorias 

estruturais, incluindo uma biblioteca 

comunitária no município atendido.

Em visita técnica realizada no dia 28 de junho, a equipe do Instituto Brasil Solidário, 
junto com os sócios proprietários da Construtora LCL, Leonardo Lins e Luiz Eduardo 
Câmara, teve a oportunidade de promover uma roda de conversas com os gestores da 
Escola Estadual Padre José de Anchieta, envolvendo participação de toda a direção e 
coordenação pedagógica da escola. 
O momento permitiu um diálogo sobre o trabalho já desenvolvido com os alunos 
de ensino médio, ressaltando ao corpo gestor a proposta de estruturação da escola 
com perfil profissionalizante, onde serão ofertados cursos técnicos que atendem uma 
demanda crescente de mercado de trabalho, incluindo oportunidades na própria 
empresa eólica da Echoenergia. A direção da escola mostrou entusiasmo nas ideias 
apresentadas pelo projeto e auxiliou em todo o trabalho de medição das áreas e análise 
das instalações já existentes. Com a visita, foi possível começar um diagnóstico preciso 
de aproveitamento do amplo espaço da escola e as possibilidades para a construção das 
salas e laboratórios para a demanda dos cursos.
No mesmo dia, a agenda em campo incluiu a oportunidade de uma reunião com o 
Prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo e a Secretária de Educação do 
Município, Milane de Oliveira de Azevedo, onde foram apresentadas todas as ações 
previstas na região, desde doação de livros e formações para os educadores de todas 
as escolas da rede pública de ensino até ações de prevenção e saúde com atendimento 
gratuito para a comunidade.

IBS estreita diálogo com 
gestão municipal de 
Serra do Mel
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Somando forças ao trabalho do Projeto 
Socioambiental em Serra do Mel, o SENAI/
RN entrou como parceiro da iniciativa, 
permitindo uma consultoria direta 
sobre a formação da matriz curricular 
para a implementação da escola técnica 
em Serra do Mel e a composição dos 
laboratórios, considerando a expertise 
da instituição em formações nas áreas de 
eletrotécnica e energias renováveis.
A equipe do Instituto Brasil Solidário 
esteve no dia 07 de agosto na sede do 
Centro de Tecnologias do Gás e Energias 
Renováveis (CTGAS-ER), em Natal/RN, para 
uma reunião com o Diretor do CTGAS, 
Rodrigo Mello, além de pesquisadoras 
e assessoras técnicas do CTGAS, que 

estiveram presentes confirmando 
interesse em contribuir com assessoria ao 
projeto na parte do ensino técnico. 
Na ocasião, a equipe teve a oportunidade 
de visitar os laboratórios dos cursos 
já ofertados pelo SENAI e conferir de 
perto os equipamentos necessários 
para a implementação dos cursos 
profissionalizantes em Serra do Mel.

SENAI/RN entra como parceiro do Projeto em Serra do Mel 
para consultoria na matriz curricular dos cursos técnicos.

Foram três dias intensos de 
entrevistas e levantamento de 
dados, realizado entre os dias 
16 e 18 de outubro, para o início 
das avaliações do Marco Zero 
do Projeto Socioambiental em 
Serra do Mel. O momento, que 
representa um papel importante 
de triagem das informações 
antes do início das atividades 
do projeto, foi promovido pela 
empresa Communitaria, por meio 
da Diretora Adriana Deróbio, que 
esteve à frente de toda a coleta 
de material e diálogo com os 
grupos focais para o desenho da 
matriz avaliativa do projeto.

Com as entrevistas, buscou-se 
mapear os aspectos ligados aos 
temas abordados em todas as 
ações previstas na região, como 
educação, geração de renda, 
reaproveitamento e destinação 
de materiais e atividades 
extracurriculares, que são 
assuntos ligados diretamente 
a proposta das atividades no 
município. Durante os três dias 
de campo, foram entrevistadas 
mais de 50 pessoas, algumas 
individualmente e outras em 
grupo, para dar oportunidade 
de apontarem suas percepções 
sobre os temas levantados.

O material será somado ao 
estudo realizado antes e servirá 
de base para que cada ação do 
projeto tenha um passo a passo 
de seus resultados monitorados e 
apresentados.

Parceria SENAI/RN e 
Instituto Brasil Solidário 

O SENAI pode ajudar nesse projeto 
através de várias frentes. Estamos 
à disposição para fazer parcerias e 

promover o desenvolvimento regional.

Rodrigo Mello
Diretor do CTGAS

Marco Zero do 
projeto conta com 
avaliação externa 

em diálogo com 
alunos, educadores, 

comunidade e 
gestores públicos 

municipais e 
estaduais
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Diante de uma proposta completa de 
implementação do ensino técnico na 
escola estadual no município de Serra do 
Mel, a parceria com o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte foi priorizada 
como um passo importante para a 
consolidação do projeto de forma efetiva 
e continuada após iniciada as ações. 
O projeto foi bem aceito logo no primeiro 
contato com a Secretaria de Educação do 

RN, que esteve em reunião com a equipe 
do Instituto Brasil Solidário no dia 07 de 
agosto, onde foram apresentadas as 
atividades previstas, com forte impacto 
na rede de ensino das turmas do ensino 
médio. 
Na ocasião, o Secretário de Educação 
do RN, Getúlio Marques, apreciou a 
iniciativa em Serra do Mel, destacando 
que a proposta poderia ser um 

modelo para outras regiões do Estado. 
O momento contou ainda com a 
presença da Secretária Adjunta, Márcia 
Gurgel e a equipe técnica pedagógica 
da Secretaria de Educação do RN, já 
alinhando um acordo de cooperação 
visando a manutenção das atividades e 
a metodologia para implementação da 
grade de ensino técnico integral.

A empresa DoisA Engenharia, responsá-
vel por grandes projetos estruturais como 
a construção do Parque Eólico da Echoe-
nergia em Serra do Mel, junto com a em-
presa Simm Soluções, serão parceiras do 
Projeto Socioambiental no município, dan-
do apoio de materiais para as obras estru-
turais que serão promovidas na região. 

O acordo firmado com a construtora, 
permitirá maior agilidade no início das obras 
na escola estadual, com materiais de ponta, 
os mesmos que estão sendo utilizados na 
construção do Parque Eólico. A parceria foi 
firmada oficialmente no dia 07 de outubro, 
em reunião que contou com a participação 
do Gerente da Dois A, Guilherme Lago, o 

engenheiro civil, André Silva e o Diretor 
da Construtora LCL, Luiz Eduardo Câmara, 
além da equipe de gestão do projeto com a 
presença da Gerente de RH da Echoenergia, 
Vivian Okuda, o Analista de Projetos da 
Echoenergia, Sandro de Melo e os Diretores 
do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore e 
Danielle Haydée Salvatore.

Governo do Estado dá sinal 
verde ao projeto

Projeto é apresentado para a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte com avanços 
de parceria para a implementação da escola técnica em Serra do Mel

Parceria com empresas DoisA Engenharia e Simm Soluções viabilizam doação de 
materiais para as obras em Serra do Mel
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Linha do tempo

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

FORMAÇÕES

OBRAS

GESTÃO

GESTÃO

DATAS DE 
DESTAQUE

MOBILIÁRIO/
EQUIPAMENTOS

INÍCIO DAS OBRAS

Dia 28 de novembro se iniciaram as 
obras na Escola Municipal Padre José 
de Anchieta, na Viila RN.

PROJETO ARQUITETÔNICO

Desde os primeiros esboços, o projeto foi 
finalizado com aprovação da comunidade, 
do município e do governo estadual

AVALIAÇÃO 

Definição de escopo de avaliação e 
parceria com empresa Communitária 
para realização de Marco Zero

COMUNIDADE

Apresentação do projeto e diálogo com todas as 
vilas envolvidas com o projeto

MATRIZ CURRICULAR

Desenvolvimento da matriz curricular do curso de Eletrotécnica, 
de forma a atender demanda regional

PARCERIAS

Definições de parceria com as construturas LCL, 
DoisA e escritório de arquitetura Santa Rosa

JORNADA PEDAGÓGICA

Alinhamento com Secretaria de Educação para 
formação com professores durante Jornada 
Pedagógica do município

DEFINIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Em parceria com o Senai, o Instituto Brasil Solidário vem buscando a configuração ideal para as duas salas 
técnicas sendo construídas no complexo, sempre visando a qualidade e a inovação.

REALIZADOLEGENDA A REALIZAR

REUNIÃO E APROVAÇÃO DA 
PLANTA PELO ESTADO (RN)
20 NOVEMBRO, 2019

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À GESTÃO MUNICIPAL
28 JUNHO, 2019

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À GESTÃO ESTADUAL (RN)
07 AGOSTO, 2019

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
À COMUNIDADE E ESCOLHA 
DE CURSOS TÉCNICOS
01 OUTUBRO, 2019

AVALIAÇÃO
MARCO ZERO
16-18 OUTUBRO, 2019

EXPEDIENTE

FOTOGRAFIA
Luis Eduardo Salvatore

EDITORIAL
Gabriela Martins, Jone Paraschin Jr, 

Luis Eduardo Salvatore, Danielle Haydée, 
Aline Mesquita

DIAGRAMAÇÃO
Jone Paraschin Jr

Construtora LCL participa de reunião de alinhamento 
das obras em Serra do Mel com definição de prazos e 
cronograma de visita técnica
Com proposta de reformas e obras de 

melhoria na escola de ensino médio do 

município de Serra do Mel, tendo como 

foco novos laboratórios para a estruturação 

de uma escola de nível técnico e 

profissionalizante na região, dia 26 de junho 

foi realizada uma reunião de planejamento e 

cronograma de ações do projeto, contando 

com a presença do sócio proprietário da 

Construtora LCL, Leonardo Lins. 

O momento permitiu alinhar as 

possibilidades de ações estruturais na Escola 

Estadual Padre José de Anchieta, única escola 

de ensino médio da região, já programando 

uma visita técnica para conhecer de perto 

o espaço e validar os prazos previstos para 

cada entrega das reformas e intervenções 

na escola.




