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PROJETOS À VISTA!
RIO JACARÉ VIVE!

omeçamos o ano com toda energia! O Novo projeto do Rio Jacaré em negociação e a Imersão e

RG#1 dessa EJ maravilhosa proporcionou novas perspectivas e muito engajamento à Equipe Horizonte
2020! Orgulho de ser Horizonte!!!

CONSCIENTIZE-SE!
SE LIGA! Coronavírus SUS: app do Ministério da Saúde ensina como se prevenir! Aplicativo informa
sintomas, como o Covid-19 é transmitido, notícias e unidade de saúde mais próxima do usuário.
App iOS
App android
Que tal dedicar alguns minutinhos pra dar uma pesquisada e se conscientizar melhor a respeito?!
Veja os infográﬁcos na pág 6.

PROSPECTA 2020
Nossa equipe que organiza o Prospecta 2020 já está formada e muito animada com o recrutamento!
Vem com a gente! A data para o início do processo seletivo da Horizonte está sendo discutida
cuidadosamente em nossa Diretoria Executiva. E claro! Sim, estamos muito ansiosos para soltar a
divulgação!
Avisem seus amigos! O PROSPECTA 2020 vai rolar, sim!

PRESIDÊNCIA

Conheçam nosso Diretor Presidente!
Hugo de Araújo

AÇÕES COMPARTILHADAS!!!
●

Abertura para relacionamento com outras EJs!

●

Conhecer e entender as cartas de serviços de EJs vizinhas!

●

Engajamento para proporcionar a melhor experiência e solucionar a dor de nosso cliente!

●

Indicação de serviços em Projeto conjunto com a P&Q Engenharia e Xisto Jr.

Federação Rio Júnior

Queremos o Alto Crescimento!!!
Horizonte gostaria de fazer um
agradecimento oﬁcial à DE da RioJunior pelo
trabalho extremamente competente que vem
realizado esse início do ano!!!
“A rede é uma ferramenta muito forte de
engajamento comunicativo e motivacional à
todos os membros das EJs! A vivência na Imersão
foi fundamental e trouxe uma perspectiva
incrível de muito crescimento e evolução da EJ
para a gestão 2020!”. Relata Hugo E. de Araújo,
atual Diretor Presidente da EJ.

3. Parcerias
Teve reunião na UERJ com o Professor
Marcelo Salomão, coordenador responsável pelo
Laboratório de Exploração Mineral (LEXMIN),
nossa principal parceira atualmente.
Firmado apoio para o desenvolvimento do
projeto do Rio Jacaré - LEXMIM e Professor
Alberto Figueiredo (GGO);
Participação em projetos desenvolvidos pelo
laboratório, prospecção de ouro em MG - LEXMIN;

Ficou curioso? Arrasta que tem mais!

OPERAÇÕES

Conheçam nossa Diretora de Operações!
Luanne Erbe

SELO EJ É META GLOBAL JURÍDICO!
●

A Horizonte Soluções Geofísicas acredita que cumprir as leis de mercado agrega mais ainda valor a
nossa EJ.

●

Foco na entrega de documentos, respeitando os prazos garantem o SELO EJ da RioJunior e, assim,
nosso compromisso com o correto.

Gestão Adm./Financeiro
O Planejamento trimestral já está sendo
realizado e será enviado no início de abril,
sempre com o objetivo de sermos bem
transparentes em relação ao ﬂuxo de caixa.
Renegociações de contratos ﬁnanceiros
atualizados!
Temos todo o suporte ﬁnanceiro e
burocrático necessários para as atividades da EJ!

Gestão de Pessoas
Lidera, incentiva e se comunica. Buscar
promover uma relação de troca de informações é
uma de nossas metas pessoais.
Com a ideia de manter a Horizonte ativa
com suas atividades, está em fase de
planejamento um processo de Gamiﬁcação para
manter os membros engajados, com
reconhecimento pela dedicação.

“Garantir nossa sustentabilidade jurídica é
fundamental” - Luanne Erbe

PROJETOS

Conheçam nosso Diretor de Projetos!
Guilherme Oliveira

Rio Jacaré VIVE!
●

Bacia do Rio Jacaré – Niterói;

●

Eletrorresistividade;

●

Ação compartilhada;

●

ODS - ONU;

●

Alto impacto!!!

#RenaturalizaRioJacaré

Projetos encaminhados
●

Projeto Rio Jacaré:

O projeto encontra-se em fase de
negociação e tem como objetivo o mapeamento
e identiﬁcação do lençol freático.
O material desenvolvido dará suporte às
próximas etapas de renaturalização da Bacia
do Rio Jacaré.

Equipe de Consultores
● Projeto Mesquita:
Contamos com uma equipe muito bem
engajada na entrega de soluções com alto
padrão de qualidade!
Nossos consultores são estudantes de
períodos distintos e estão sempre dispostos a
trazer a experiência pessoal e o conhecimento
técnico da sala de aula para nossos projetos!

Em fase de negociação, foi realizada a
visita técnica no local e veriﬁcado a viabilidade
do serviço. A próxima fase será a elaboração de
uma proposta de valor!
Objetiva a locação de poço para ﬁns
comerciais.

Conheçam Nossos Consultores de Projetos!

Queremos AC! Nossas metas são
reais!
Bárbara Teixeira, Fábio Júnior e Gabriel Ribeiro!

MARKETING
Bárbara Teixeira
Também é nossa assessora de MKT!

TEM SORTEIO VINDO AÍ!!!
●

Estamos muito felizes com a chegada dos novos calouros!

●

Queremos os novos rostinhos compondo a EJ de Geociências mais linda do Brasil!

●

Vai rolar uma recepção muito calorosa e exclusiva!

●

Ah! E claro, com direito a sorteios, apresentação da EJ e muitas surpresas!

Sejam bem-vindos Calouros

Campo da Horizonte na PV!

Parabéns por ingressarem em uma das
universidade mais conceituadas do Brasil, nossa
amada Universidade Federal Fluminense,
carinhosamente conhecida como UFF!!

Estamos programando uma manutenção de
equipamento com o retorno às aulas!

Dadas as boas vindas, gostaríamos de
convidá-los para ﬁcarem atentos à nossas
novidades através de nossas redes sociais!
Gostou do nosso informativo? Queremos
trazer novas edições pra você ﬁcar por dentro de
tudo que tá rolando na nossa EJ e acompanhar a
gente de pertinho.

O que está esperando pra conhecer
essa EJ linda? Dá um pulinho em
nosso site!
www.horizontegeoﬁsica.com

Já sabe o que é uma aquisição geofísica?
Conhece o nosso resistivímetro? Ainda não?!
Vai rolar um sorteio exclusivo para estudantes
do curso participarem junto a nossa equipe! Não dá
pra perder essa, né?!

Instagram
Depois de um bom tempo na inatividade,
voltaremos às nossas atividades no Instagram
apresentando nossos novos projetos, divulgando
novos assuntos sobre o universo da Geofísica e do
empreendedorismo.
Segue a gente lá no Insta:
(@horizontegeoﬁsica)

DE OLHOS LIGADOS
CORONAVÍRUS
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi
descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o
vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perﬁl na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais
propensas a se infectar com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o
alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1...

Converse com a gente! Nós estamos aqui por você!
contato@horizontegeoﬁsica.com

