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MINA CUANGO
VISITADA PELO
GABINETE DE JUSTIÇA 
DA LUNDA-NORTE
No dia 1 de julho, a Sociedade 
Mineira do Cuango na Mina recebeu 
nas suas instalações em visitação o 
Gabinete de Justiça da província da 
Lunda-Norte.
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Desde sempre que a nossa empre-
sa tem apostado na formação de 
jovens, reforçando este objectivo, 
através do cumprimento da aplicação 
do Decreto Presidencial de 300/20, 
de 23 de Novembro, aprovado pelo 
Executivo Implementámos assim um 
programa de estágios profissionais 

visando atender a estes desafios  
dotando desta forma o nosso capital 
humano com ferramentas essenciais 
para a sua inserção no mercado de 
trabalho, uma forma eficaz e saudá-
vel de contribuir para a promoção do 
emprego e do progresso e bem-estar 
social das famílias.

JOVENS FREQUENTAM
ESTÁGIO PROFISSIONAL
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CUIDADO E SUPORTE
Cada área de actividade da nossa empresa, desempenha 
um papel vital na contribuição para todos, pois desde à 
limpeza e manutenção até à produção, passando para as 
áreas administrativa e de segurança, cada um conta.

GINÁSIO DA MINA
CUANGO EM REABILITAÇÃO
O antigo Ginásio da Mina Cuango foi criado para que os 
trabalhadores pudessem ter um espaço onde praticar exer-
cício físico, proporcionando em tempo de lazer e no final 
da actividade de trabalho, o alívio da tensão, a melhoria da 
forma física ez a desconstracção. PAG. 07
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No dia 1 de julho, a Socie-
dade Mineira do Cuango 
na Mina recebeu nas suas 
instalações em visitação o 
Gabinete de Justiça da pro-
víncia da Lunda-Norte.

MINA CUANGO VISITADA
PELO GABINETE DE JUSTIÇA 
DA LUNDA-NORTE
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E
stiveram presentes nes-
ta comissão o Meritíssi-
mo Juiz da Comarca do 
Dundo, coadjuvado pelo 
Excelentíssimo Juiz da 
comarca do Cuango, 

procuradores e seus ajudantes es-
crivães.

Esta visita teve como objectivo in-
centivar a interação entre os magis-
trados e as empresas do sector, de 
forma a facilitar as suas tarefas, no 
decorrer dos processos que possam 
advir da sua actividade profissional.

A equipa de magistrados e téc-
nicos de justiça aproveitou também 
para conhecer a Mina e suas áreas 
afins, inteirar-se sobre como funcio-

na a dinâmica de trabalho nesta ins-
tituição e do mesmo modo passou 
pelas obras sociais em curso.

No final da actividade a empresa 
ofereceu um almoço de confraterni-
zação.

Este tipo de iniciativa, demonstra 

a forma aberta como a nossa empre-
sa desenvolve os relacionamento a 
todos os níveis da sociedade, permi-
tindo conhecerem-nos melhor e en-
tenderem a nossa verdadeira missão 
no desenvolvimento do nosso País e 
das comunidades locais.

Esta visita teve como ob-
jectivo incentivar a interação 
entre os magistrados e as em-
presas do sector, de forma a 
facilitar as suas tarefas.
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JOVENS FREQUENTAM
ESTÁGIO PROFISSIONAL

D
esde sempre que a 
nossa empresa tem 
apostado na formação 
de jovens, reforçando 
este objectivo, atra-
vés do cumprimento 

da aplicação do Decreto Presiden-
cial de 300/20, de 23 de Novembro, 
aprovado pelo Executivo Implemen-
támos assim um programa de está-
gios profissionais visando atender a 
estes desafios, dotando desta forma 
o nosso capital humano com ferra-

“Quero angariar o máximo 
de conhecimento possível e 
continuar na SMC se for me-
recedor. É uma experiência 
diferente, mas muito produ-
tiva porque estou a trabalhar 
na minha área de formação”, 
disse Edson Gregório.

mentas essenciais para a sua inser-
ção no mercado de trabalho, uma 
forma eficaz e saudável de contri-
buir para a promoção do emprego e 
do progresso e bem-estar social das 
famílias.
Neste contexto a SMC acabou de 
integrar 3 jovens em estágios pro-
fissionais na área de Exploração e 
Geologia.
Com objectivo de complementarem 
o aprendizado que adquiriram ao 
longo do Sistema de Ensino, Eva-
nildo Zau, Edson Gregório Victor e 
Leonísia Cassoma, foram os selec-
cionados para uma formação de 1 
ano, onde passarão por vários De-
partamentos, ficando a conhecer 
desta forma o modo de funciona-
mento da mina, bem como tomar 
conhecimento com a especificidade 
desta área.
Segundo Edson Gregório Victor, o 
seu estágio esta a correr bem e sen-
te-se feliz pela oportunidade pois 
tem aprendido coisas novas.

Já Leonísia Cassoma, que 
está no Departamento de 
Exploração, diz estar a
ser uma boa experiência 
com um vasto nível de co-
nhecimento.
“Sinto-me uma profissional 
neste curto tempo de for-
mação e quero dar o
meu contributo para o de-
senvolvimento da empresa, 
ganhar prática
apoiando-me nos instruto-
res”, frisou a Leonísia.
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Para Ivanildo Zau, em todos os departamentos que teve a opor-
tunidade de passar, tirei o melhor proveito, destacando a forma 
como fui recebido, o alojamento e a interacção com os trabalha-
dores de diferentes culturas na mina. 
Referiu adaptar-se a empresa e que o seu objectivo é ser um 
bom profissional no subsector dos diamantes.
“Conciliar a teoria com a prática está a ser positivo e tenho gos-
tado dos conhecimentos que alcancei neste período no Depar-
tamento de Geologia, afirmou o Ivanildo Zau.
Numa fase da nossa empresa em que damos prioridade ao
rejuvenescimento dos colaboradores, o estágio destes elemen-
tos permitem partilhar testemunhos e reforçar a cultura de 
sintonia e motivação existente.
Aproveitamos para saudar estes jovens profissionais e que sai-
bam aproveitar este conhecimento e reforço de competências.
Neste desafio conjunto, o nosso Conselho de Gerência conta 
convosco, todos contribuindo para os desafios no reforço do 
enriquecimento do nosso capital humano.
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C
ada área de actividade 
da nossa empresa, de-
sempenha um papel vital 
na
contribuição para todos, 
pois desde à limpeza e 

manutenção até à produção, passando 
para as áreas administrativa e de segu-
rança, cada um conta.
Vejamos como é importante a nossa 
área de Lavandaria e Limpeza, sem a 
qual decerto o nosso conforto e higiene 
seria um caos.
Constituída por 19 trabalhadores, na 
sua maioria mulheres, a equipa divide-
se em 2 grupos que se encarregam da 
limpeza nas zonas de vivência e da la-
vagem e tratamento da roupa.
No que respeita a lavandaria, quer na 
recolha quer na entrega tudo é feito 
com planeamento, considerando a ne-
cessidade de ter as roupas e restantes 
materiais em ordem e entregues e utili-
zados no momento certo.
Esta actividade desenvolve-se num es-

CUIDADO
E SUPORTE

paço específico, que faz a lavagem a 
secagem e a engomadoria.
Já no que respeita a limpeza, são cui-
dadas as zonas administrativas as re-
sidências e os quartos, que de forma 
diária e mediante a necessidade, tudo 
está cuidado.
Uma responsabilidade desempenhada 
com rigor diáriamente para garantir que 
todos tenham os seus espaços limpos 
quando regressam das suas activida-
des.
Observámos o trabalho diário desta 
equipa e é evidente o carinho e entrega 
que dedicam a esta tarefa maior, de-
mostrando que nada falta a todos para 
que possam desempenhar as nossas 
actividades sem a preocupação da hi-
giene e limpeza.
Uma equipa unida, dedicada, que exe-
cuta as suas funções com comprometi-
mento e de forma organizada.
Bem haja esta equipa pelo seu contri-
buto para a nossa equipa.

Uma responsabilidade desem-
penhada com rigor diáriamente 
para garantir que todos tenham 
os seus espaços limpos quando 
regressam das suas
actividades.
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GINÁSIO DA MINA
CUANGO EM REABILITAÇÃO

O 
antigo Ginásio da 
Mina Cuango foi cria-
do para que os traba-
lhadores pudessem 
ter um espaço onde 
praticar exercício fí-

sico, proporcionando em tempo de 
lazer e no final da actividade de tra-
balho, o alívio da tensão, a melhoria 
da forma física ez a desconstracção.
Como esta estrutura pré fabricada 
apresentava um estado avançado de 
degradação, correndo o risco de de-
sabar, a empresa decidiu reconstruir 
esse espaço dotando-o de maior 
conforto.
A empreitada cuja execução teve iní-
cio no final do mês de Março, já se
encontra na sua reta final.
A infraestrutura tem uma dimensão 

de 400 m2, comportará 2 banheiros
(um masculino e outro feminino) e 
terá uma capacidade para albergar 
20 pessoas por sessão.
Por forma a criar melhores condi-
ções, pretendem-se instalar neste 
ginásio várias máquinas de cardio e 
musculação, de forma a incentivar 

todos os colaboradores a praticarem 
exercício físico e cuidarem melhor da 
sua saúde.
Decerto que em breve, todos poderão 
usufruir deste espaço, demonstrando 
a forma como a empresa vai criando 
melhores condições para todos nós.
E vivam os atletas !
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A 
amizade é um fator fundamental da vida e 
está presente desde os primeiros anos de 
um ser humano em convívio social.
Crianças com menos de 3 anos de idade já 
são capazes de desenvolver laços de afeto 
com colegas no núcleo familiar, na creche ou 

em quaisquer outros locais.
Embora os traços de personalidade sejam necessários 
para criar boas amizades, o motivo pelo qual elas existem 
são muito mais do que isso.
No geral, o ser humano é traçado ao longo de sua história 
de vida em comunidade. O que significa que somos um 
animal que se dá melhor quando compartilha a vida lado a 
lado com outras pessoas.
Mesmo que a família tenha um papel central no desen-
volvimento humano, os amigos  ampliam o grau de novas 
experiências novas, um fator determinante da vida.
Cientistas procuram entender quais os traços de personali-
dade mais procurados no “amigo perfeito”.
A revista científica Evolutionary Psychological Science 
publicou um artigo em Junho de
2022 no qual apresenta as características mais desejadas 
pelas pessoas em seus amigos.
A pesquisa envolve o resultado de três estudos, que 
contou com 236 voluntários, destacadas 50 características 
boas e desejáveis e outras 43 que eram dispensáveis.
O segundo e o terceiro estudo analisaram 706 e 861 pes-
soas, respectivamente.
Cruzados os resultados, foram comuns o mesmo número 
de traços de personalidades desejáveis e indesejáveis.

As características mais positivas são:
1. Honestidade;
2. Ética;
3. Ser uma pessoa agradável;
4. Disponibilidades;
5. Discrição;
6. Tolerância;
7. Bom-humor;
8. Inteligência.

Quanto às piores características acentuaram-se:
1. Desonestidade;
2. Competitividade;
3. Impaciência.

UM AMIGO POR PERTO
Claro está, que os sinais aos quais todos damos mais 
importância, são aqueles segundo os quais uma pessoa 
não merece a nossa amizade, um reflexo de defesa ou de 
tristeza revelada nos momentos mais importantes da nossa 
vida.
Veja então:

Ser excessivamente criticado
É claro que receber conselhos dos amigos mais próximos 
revela preocupação, mas às vezes essa atitude não vem 
acompanhada de boas intenções.
Em alguns momentos, a intenção da pessoa está ligada à 
humilhação e com o passar do tempo as palavras acabam 
magoando.
Esteja atente, faço tudo para se repetir o mínimo possível e 
se é verdadeiro amigo (a), então emenda esse a Tendên-
cia, mesmo sabendo pedir desculpa. 

Amizade de verdade

não tem preconceito

tem orgulho e muito 

respeito.

Falta de interesse pelos seus objetivos
Alguém que se nega a ter os mesmos interesses que os 
seus, pode até complicar os seus resultados nas diversas 
áreas da vida.
Os amigos desejam ver os outros felizes e realizados, 
sabendo ouvir quando necessário.
A ajuda e apoio também fazem parte de boas amizades, 
principalmente durante as dificuldades.
Não afaste aqueles que não partilham consigo, no entan-
to gaste menos empo com ele (a), dedicando-se a quem 
sintonia consigo e criar mais valias comuns, uma forma 
de obter energias positivas.

Excessiva competição na amizade
Seja por bens materiais ou relacionamentos, algumas 
pessoas comparam-se aos outros, começando por achar 
que o seu estilo de vida deles é superior que o seu.
Isso demonstra, na verdade, que não há sentimento de 
amizade e aí mora a inveja, o egoísmo e a cobiça, desfei-
tos que matam uma amizade.
Nesse caso partilhe o menos de informação possível com 
essas pessoas, pois trazem e
levam informação que perturba a sua saúde mental.
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