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Balanço Social 2012 e 2013 Aperam Bioenergia

Ações de 2012 e 2013

As ações sociais demandam recursos e parcerias 
que possibilitem alcançar resultados duradouros. 
Visando a manutenção desta filosofia a empresa 
desenvolve um conjunto de ações estruturadas 
com foco em:

- Educação, 
- Cultura, 
- Meio ambiente, 
- Geração de renda e 
- Desenvolvimento comunitário.

Com objetivo de garantir a sustentabilidade, res-
peitando os costumes e tradições das comuni-
dades, a empresa desenvolve ações em parceria 
com as instituições públicas,  governamentais e 
não governamentais, além da comunidade – par-
te fundamental e indispensável para o sucesso 
dos projetos.

Alguns números

• R$ 3.100.000,00 
investidos em Ações de Educação

• R$ 220.000,00 
investidos em Ações de Cultura

• R$ 580.000,00 
investidos em Ações de Meio Ambiente

•  R$ 280.000,00 
investidos em Ações de Geração de Renda

• R$ 39.000,00 
investidos em Ações de Desenvolvimento Comunitário

• R$ 1.450.000,00 
investidos em Manutenção de Estradas



Balanço Social 2012 e 2013 Aperam Bioenergia

Projeto Capacitar

Ações de Educação

O Projeto Capacitar teve como objetivo promover a melho-
ria do nível de escolaridade dos empregados da Aperam 
Bioenergia, estimulando o empregado/aluno na busca 
contínua de seu auto desenvolvimento.
O curso corresponde ao Ensino Fundamental e Médio, 
dentro de uma metodologia específica. O processo de 
aprendizagem fundamenta-se no trabalho individualizado 
e foi monitorado pelo SESI – Serviço Social da Indústria.
Criado em 1995 em Timóteo, o Projeto Capacitar iniciou 
as atividades no Vale do Jequitinhonha em 2005, e nestes 
oito anos deu oportunidade para que 401 empregados 
concluíssem seus estudos. 90 empregados de Capelinha 
e Itamarandiba receberam a certificação nos últimos dois 
anos.
Na busca de mais conforto para os alunos e professores, 

a empresa realizou em 2012 uma reforma na sede do 
projeto Capacitar de Itamarandiba, que contemplou salas 
mais amplas, arejadas e com uma estrutura física mais 
moderna, que é utilizada como Centro de Treinamento da 
Aperam Bioenergia.
Em 2013, após atender 100% dos empregados alvo, o 
projeto Capacitar encerrou suas atividades em Capelinha 
e Itamarandiba. Após nove anos de funcionamento o 
Projeto deu oportunidade para que todos os empregados 
atingissem os níveis de escolaridade fundamental e mé-
dio, permitindo que 30% dos formandos fossem promovi-
dos até o momento.
Os formandos celebraram toda a dedicação, entusiasmo, 
aprendizado, crescimento e a superação do desafio de 
conciliar trabalho, escola e vida familiar. 

Investimento: R$1.300.000,00

Melhoria na qualidade de ensino 
da região

Com objetivo de melhorar a qualidade do ensino nas esco-
las municipais da região, a Aperam Bioenergia desenvol-
veu ações nos municípios da sua área de atuação como:

Sala do Projeto após a reformaFormatura dos alunos no final de 2012
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Treinamentos SENAI - Aprendizagem Industrial  

A Aperam Bioenergia identifica as competências neces-
sárias para todos empregados que executa atividades 
relacionadas ao Plano de Manejo e fornece treinamento ou 
toma outras ações para satisfazer essas necessidades de 
competência. 
A capacitação nos procedimentos documentados, bem 
como de outros treinamentos necessários para desempe-
nho das atividades é de responsabilidade de cada processo.
Nos programas de treinamento e capacitação, são conside-
rados os aspectos inerentes ao desenvolvimento profissio-
nal, à saúde e à segurança dos empregados.

Menor Aprendiz: é o programa técnico-profissional que 
prevê a execução de atividades teóricas e práticas, sob a 
orientação de entidade qualificada em formação técnico-
profissional metódica, com especificação do público-alvo, 
dos conteúdos programáticos a serem ministrados, perío-
do de duração máxima de dois anos.

Em 2012 e 2013 a Aperam Bioenergia para investir no 
futuro dos jovens da região em parceria com o SENAI 
CFP Turmalina está propiciando a formação de 51 novos 
profissionais através do Curso de Aprendizagem Industrial 
- Marcenaria e Manutenção Elétrica Industrial. A participa-
ção da empresa é através de bolsa de estudo (1/2 salário 
mínimo) a cada aluno. 

Investimento: R$ 1.471.280,00 

Ações de Educação

Formatura do curso de Aprendizagem IndustrialTreinamentos
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Seminário de Educação de Minas Novas Palestras Motivacionais para Educadores 
de Capelinha e Itamarandiba

Aconteceu no segundo semestre de 2012, em Minas 
Novas a oitava edição do Seminário de Educação, com um 
público de quase mil pessoas, entre professores, gestores 
escolares e pessoas da comunidade,  
Com o tema “Educação e Sustentabilidade – O Educador e 
as Múltiplas Dimensões do Saber “, o evento debateu ques-
tões sobre a Gestão Escolar e Liderança Empreendedora, 
envolvendo diretores e vice-diretores das escolas.

Atendendo a demandas de Capelinha e Itamarandiba e 
dando continuidade ao programa de melhoria na qualidade 
de ensino da região, em outubro de 2013 aconteceram 
2 (duas) palestras motivacionais para a rede municipal de 
ensino com o tema: Gestão para minha carreira. O público 
foi de aproximadamente 450 educadores nos dois muni-
cípios. 

Investimento: R$ 8.000,00

Ações de Educação

Palestra motivacional com os educadores em 
Itamarandiba - 09/10/2013

Seminário de Educação
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Programa Minas Presente na Escola Kit Escolar Aperam 

De manhã, assistir às aulas de português, matemática, 
física, história e demais disciplinas. À tarde, aprender sobre 
história em quadrinhos, xadrez e teatro.  Essa será a rotina 
dos alunos das Escolas Estaduais Antônio Fernandes de 
Oliveira e Fidelcino Viana, situadas em Veredinha, e da 
Escola Estadual de Lagoa Grande, em Minas Novas, no Vale 
Jequitinhonha em 2013.
A atividade extracurricular faz parte do Programa Minas 
Presente na Escola, lançado pelo Governo Estadual, em 
março de 2012, com o objetivo de ampliar o tempo de 
permanência dos alunos no ambiente escolar, reduzindo 
o índice de evasão e proporcionando novas possibilidades 
de aprendizado. São atividades oferecidas no contraturno 
complementando o processo educacional dos alunos. A 
iniciativa tem o apoio de diversas empresas e entidades 
parceiras, entre elas, a Aperam Bioenergia, por meio da 
Fundação Aperam Acesita.

A Aperam Bioenergia mantém a distribuição de material 
escolar (mochilas, cadernos, canetas, lápis, borrachas, pa-
pel chamex, dentre outros) em 2012 e 2013. Esse benefí-
cio é recebido com muito entusiasmo pelos empregados e 
seus familiares, pois representa uma economia importante 
no início de cada ano.

O Kit Escolar é uma contribuição da Aperam Bioenergia 
para ajudar os pais a deixarem um legado valioso para os 
filhos: educação e conhecimento.
Além disso, o kit é também um incentivo à continuidade 
dos estudos e um reconhecimento da importância do 
aprendizado, não só para cada aluno e sua família, mas 
para o desenvolvimento de toda a sociedade.

Investimento Fundação + Bioenergia: 
R$ 16.000,00

Investimento: R$ 256.911,66

Ações de Educação

Distribuição de kits em 2012 e 2013
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Visita técnica das escolas Gincana Ecológica

Em 2012 escolas de Itamarandiba fizeram visita técnica ao 
viveiro de mudas.
Alunos do Colégio Objetivo e Escola Estadual Mestra 
Bezinha Gandra, visitaram nos dias 24 de outubro e 22 de 
novembro respectivamente, as dependências do viveiro de 
mudas da Aperam Bioenergia em Itamarandiba
Ao todo, 56 alunos das duas escolas puderam conhecer 
bem de perto todo o processo de produção das mudas no 
viveiro, desde a pesquisa com o cruzamento das espécies 
em busca do melhor material genético, até a saída da muda 
adulta para o campo. 
O objetivo da visita foi levar mais informações aos alunos 
sobre o processo de enraizamento que ocorre nas casas 
de vegetações, com destaque para o setor de pesquisa, 
abordando todo o processo de melhoramento genético. 
Assim, os alunos puderam conferir na prática um pouco do 
que aprenderam em sala de aula nas aulas de Biologia.
Em abril de 2013, a visita ao viveiro de Itamarandiba foi de 
um grupo de alunas do Ensino Médio da Escola Estadual 
São João Batista, da cidade de Itamarandiba e teve como 
foco a estação de reaproveitamento e tratamento de água.
Está previsto, até dezembro de 2013,  a visita de mais 
de150 alunos das Escolas: Estadual São João Batista, 
Escola Estadual Mestra Bezinha Gandra e do Curso Técnico 
em Contabilidade.

Com o objetivo de promover maior conscientização sobre 
a destinação adequada e reciclagem dos resíduos sóli-
dos gerados pelo ser humano, de forma a contribuir para 
que as novas gerações atinjam sua maturidade melhor 
preparadas para preservar e valorizar o meio ambiente, a 
Gincana Ecológica foi promovida junto a seis escolas dos 
municípios de Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e 
Veredinha. Foram objetos de Coleta: Latas de Alumínio (re-
frigerante e cerveja) e Garrafas PET (tamanhos variados).
Durante os 15 dias do evento em junho de 2012, equipes 
compostas de 14 alunos e um professor em cada escola 
ajudaram a coletar um total de 170.092 latinhas metálicas 
e embalagens de refrigerantes que foram destinadas para 
entidades parceiras da Aperam Bioenergia.

Investimento: R$ 40.000,00

Ações de Educação

Gincana EcológicaVisita em 2012
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Festival Vale Cantar Apoio ao Carnaval 2012 e 2013 – Minas 
Novas e Itamarandiba

Objetivando criar espaços que oportunizam a aquisição de novos conhecimentos e novas vivências, de experimentação e 
de contato com os mais diversos tipos de linguagens artísticas e técnicas culturais e valorizar as festas tradicionais nos 
municípios de atuação, a Aperam Bioenergia apoiou, nos anos de 2012 e 2013, as seguintes ações culturais:

O 1º Festival Vale Cantar aconteceu em Minas Novas nos 
dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2012. Ele foi realizado pela 
Pau a pique Produções Culturais e teve apoio da Aperam 
Bioenergia.
O Festival contou com uma programação diversificada, com 
oficinas de customização, dança afro-brasileira, mobiliário e 
brinquedos feitos de material reciclado, e atrações renoma-
das, como o Grupo Zé da Guiomar e o Quarteto Cobra Coral 
de Belo Horizonte
.

Considerado um dos melhores de Minas Gerais, o tradicio-
nal Carnaval Bom Demais de Minas Novas reúne cerca de 
40 mil pessoas sem nenhuma briga ou ocorrência impor-
tante.
Blocos caricatos, matinê, carnaval na barragem, mercado 
do samba e bandas renomadas arrastaram multidões ao 
som do trio elétrico.
Em Itamarandiba, o carnaval aconteceu com grande par-
ticipação popular, matinês, shows, blocos caricatos, muita 
alegria e segurança.Os foliões lotaram a Praça dos Agricul-
tores e se divertiram, demonstrando toda a valorização e 
respeito à cultura local.

Investimento: R$ 18.000,00
Investimento: R$ 1.000,00

Carnaval 2012 em ItamarandibaFestival Vale Cantar
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Cine e Show no Jequi Festa do Rosário em Minas Novas

Privilegiando os grupos culturais e artísticos da região, a 
Aperam Bioenergia patrocinou no ano de 2012 o Circuito 
Cultural Cine & Show do Jequi aos cinco municípios onde 
atua, além das comunidades de Lagoa Grande, Ponte Nova 
e Campo Buriti.
Durante esse período, mais de cinco mil pessoas puderam 
assistir filmes consagrados como “Carros”, “Rio” e “Gigantes 
de Aço”; acompanhar apresentações musicais de artistas 
regionais e as crianças se divertiram com shows da dupla 
de palhaços Comichão e Coçadinha.

A Aperam Bioenergia foi parceira da Tradicional e secular 
Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 
de Minas Novas, realizada em 2012 e 2013.
A festa, um momento que promove a confraternização 
entre os homens de todas as raças e origens, contou com 
a presença não só de vários minasnovenses, mas também 
de boa parte da região circunvizinha.

Investimento: R$ 4.000,00Investimento: R$ 7.000,00 da empresa
     R$ 40.000,00 da Fundação

Festa do Rosário em Minas NovasCine e show no Jequi
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Festa do Capelinhense Ausente

Projeto Teatro Todo Dia

Festur 2012 e 2013

A Aperam Bioenergia apoiou a 26ª e 27ª edição do Capeli-
nhense Ausente (2012 e 2013) e também patrocinou o já 
tradicional Galpão Cultural, onde o visitante tem a oportu-
nidade de apreciar a comida da região, a beleza do artesa-
nato do vale e se divertir ao som de shows com artistas 
regionais.

Entre os dias 1º a 5 de outubro de 2012 a Aperam Bio-
energia e Fundação Aperam Acesita com o Apoio das 
Secretarias de Educação e prefeituras, realizou 10 apre-
sentações do espetáculo a “Lebre e a Tartaruga na corrida 
do Século”.
O evento teve um público total de 961 crianças e profes-
sores nos municípios de Itamarandiba, Capelinha, Minas 
Novas, Turmalina e Veredinha.

O 27º e 28º  Festur - Festival da canção de Turmalina 
contou com o apoio da Aperam Bioenergia. Cerca de 15 
mil pessoas puderam aproveitar a agenda diversa de 
eventos com oficinas, palestras, debates, feira de artesa-
nato, mostra folclórica e contou também com o tradicional 
festival da canção nas categorias MPB e Sertaneja, evento 
já renomado e de âmbito nacional.

Investimento: R$ 12.000,00 Investimento: R$ 14.000,00

Investimento: R$ 500,00

1-Festa do Capelinhense Ausente

2- Projeto Teatro Todo Dia

3- Festur

1 2

3
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Festival de Animação e Arte

Pela terceira vez, Capelinha foi palco do Festival de Anima-
ção e Arte, um dos maiores eventos de teatro da região, 
que conta com a parceria da Aperam.
Durante os meses de fevereiro e março de 2013, foram 
realizadas oficinas de teatro seletivas para definição dos 
atores que fariam parte dos 8 espetáculos que concorre-
ram ao “Concurso Escolar do Teatro”. 
A Escola Estadual Professora Rosarinha Pimentinha ficou 
com a 2º colocação, com o espetáculo “Daqui pra frente 
(quase) tudo vai mudar”,  a Escola Estadual Dr. Juscelino 
Barbosa o 3º lugar, com o espetáculo  “Tudo que o silêncio 
insiste em dizer”.
Finalizando a 3ª edição do Festival de Animação e Arte, 
a Praça do Povo recebeu, no dia 4 de maio, apresenta-

ções culturais que contaram com artistas nacionalmente 
consagrados como: Pereira da Viola e Pedro Morais, e ainda 
com as participações de Jederson Cordeiro, Thiago Otoni, 
Fátima Neves e Matheus Neves. Ainda na noite de sábado 
foram feitas apresentações da  Fanfarra Lau Soyer, do 
Grupo Cultural Adahun e  do “Grupo de Teatro É isso é?!”, 
de Joaíma/MG.
Com a realização do 3º Festival de Animação e Arte o 
Presidente do Grupo de Teatro Anim’Art – Reginaldo Ro-
drigues acredita que “foi possível proporcionar a crianças, 
adolescentes e jovens de Capelinha momentos de grande 
vivência cultural, que se estenderam para a sociedade 
capelinhense. O evento deixou na memória, além de belís-
simas apresentações, todo esse aprendizado.”

Investimento: R$ 1.800,00 



Balanço Social 2012 e 2013 Aperam BioenergiaAções de Cultura

Oficina e teatro Fogo é Fogo! 6ª jornada – Cachinhos de Ouro

Prosseguindo com as ações de prevenção e conscientiza-
ção a incêndios florestais, aconteceu em agosto de 2013, 
oficina de teatro - peça Fogo é Fogo - ministrada pela 
produtora Kakau. 
A oficina foi realizada para capacitar e valorizar o grupo de 
Teatro Atuarte, do Centro Social Mali Martin de Itamarandi-
ba. Teve carga horária de 18 horas e contou com a partici-
pação de 8 jovens do grupo.
Ao todo foram 32 apresentações da peça Fogo é Fogo! 
Incluindo todas as 27 comunidades rurais do entorno da 
Aperam Bioenergia e as sedes dos municípios.

O Projeto 6ª Jornada do Teatro Infantil é uma continuidade 
do trabalho que vem sendo desenvolvido no interior do 
estado de Minas Gerais e tem como proposta estimular a 
cultural nas cidades percorridas, com a apresentação de 
espetáculos infantis gratuitos ás comunidades específicas 
visitadas.
A 6ª Jornada do Teatro Infantil irá circular as cidades com 
o espetáculo da produtora Marísia do Prado: Cachinhos de 
Ouro.
Em vários anos de atividade, o Projeto já percorreu di-
versas cidades, atingindo regiões com pouco ou nenhum 
acesso á cultura e lazer. Assim, o roteiro definido para a 6ª 
Jornada é formado por cidades onde a produção já esteve 
com outros espetáculos, criando assim, uma rotina que 
favorece a formação do hábito da procura de eventos cul-
turais na cidade.  No JQT a peça percorreu as comunidades 
rurais de São Caetano, José Silva, Mandingueiro, Palmital, 
Ribeirão da Folha, Mendonça, Santa Joana, no período de 
30 de setembro a 04 de outubro.

Investimento Fundação: R$ 72.775,00 Investimento: R$ 12.200,00

Apresentação da peça “Cachinhos de Ouro” em 
Ribeirão da Folha

Oficina de Teatro da peça “Fogo é Fogo”
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SIPIN 2012 e 2013 

A Aperam Bioenergia possui como um de seus princípios norteadores, o respeito pelo meio ambiente e os recursos naturais, 
assumindo o compromisso da aplicação de tecnologias adequadas e economicamente viáveis para reduzir suas emissões 
atmosféricas, consumo de energia, geração de resíduos sólidos e utilização de recursos naturais, além de prevenir a poluição 
decorrente dos processos produtivos, preservando a diversidade ecológica, os recursos naturais e ecossistemas. 
Diversas ações foram realizadas em prol do meio ambiente nos anos de 2012 e 2013, como por exemplo, atividades de 
monitoramento de fauna, recuperação de áreas degradadas, monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais, 
ações de educação ambiental junto ao público interno e externo, estudos arqueológicos, manutenção de certificações 
florestais e de sistema de gestão ambiental (ISO 14.001), etc. Tais ações, reforçam e reafirmam nosso importante compro-
misso com a questão ambiental. 

Sensibilizar empregados, vizinhos e comunidades, sobre a 
importância de todos na prevenção de incêndios, preser-
vação do meio ambiente é o objetivo da SIPIN – Semana 
Integrada de Prevenção a Incêndios. 
Em 2012 e 2013 a Aperam Bioenergia reuniu emprega-
dos, prestadores de serviços e comunidades em ações de 
orientação sobre como evitar e prevenir a ocorrência de 
incêndios.

O evento contou com simulações de evacuação e combate 
aos incêndios, blitz educativas nas rodovias, centros das 
cidades e comunidades rurais, distribuição de materiais 
com orientação sobre os cuidados necessários para evitar 
queimadas e encontro da Rede de Relacionamento no 
encerramento da SIPIN em 2013.
Ao todo as duas edições do evento reuniram um público 
de mais de 6.300 pessoas

Investimento: R$ 80.000,00

Sipin 2013Sipin 2012
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Recuperação de Áreas Degradadas

Aperam Bioenergia realiza atividades de recuperação de 
áreas que no passado foram objetos de atividades eco-
nômicas, como áreas de retirada de cascalho para uso na 
manutenção de estradas e antigas Unidades de Produção 
de Energia (Carvão Vegetal Renovável).
Todas essas áreas são identificadas e incluídas no Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas da empresa, com todo o 
processo conduzido conforme procedimentos operacionais 
e metodologia específica e de acordo com as seguintes 
atividades:
• acerto e nivelamento das áreas;
• controle de formigas cortadeiras;
• disposição de resíduos orgânicos reaproveitados das ati-
vidades de produção de mudas e de produção de energia;
• coveamento das áreas;
• adubação;
• plantio das mudas.

Através dessa atividade, em 2012 foram recuperados 9.6 
hectares, com o plantio de aproximadamente 9.142 mu-
das de espécies nativas produzidas no viveiro da empresa. 
O investimento feito pela Aperam Bioenergia para de-
senvolvimento deste trabalho é de aproximadamente R$ 
40.000,00 anuais, incluindo todos os custos de mão de 
obra, preparo da área, desenvolvimento das mudas, etc.
Em 2013 foram recuperados até o momento 10,13ha com 
o plantio de aproximadamente 9.647 mudas. Em novembro 
e Dezembro estão programados a recuperação de 4.16 ha.

Investimento: R$ 88.000,00
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1º Seminário Sobre Incêndios Florestais

Mais uma ação de Conscientização contra incêndios: 
Aperam Bioenergia sensibiliza autoridades para o iminente 
perigo dos incêndios florestais
Em parceria com a Associação Florestal do Alto Jequitinho-
nha (AFAJ) e com o apoio da Polícia Militar e Civil, a Aperam 
Bioenergia realizou o 1º Seminário sobre Incêndios Flo-
restais no Alto Jequitinhonha, em  abril de 2013, no Clube 
Florae, em Capelinha.
O Seminário contou com a participação de várias autori-
dades dos municípios de Capelinha, Minas Novas, Itama-
randiba, Turmalina, Veredinha e Diamantina, todas ligadas 
às áreas de segurança pública, meio ambiente, além de 
demais representantes de outros segmentos da sociedade, 
totalizando 81 participantes.

Investimento: R$ 2.000,00
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Curso de Iniciação Profissional Curso de Trabalho com o Aço Inox

Investimentos e parcerias para construção da emancipação das pessoas, famílias e comunidades é outro objetivo que a 
Aperam Bioenergia busca apoiar de forma sustentável. A seguir alguns projetos e ações de apoio a geração de renda.

Entre os dias 09 e 13 de abril de 2012 aconteceram na 
comunidade Lagoa Grande, distrito de Minas Novas, dois 
cursos de iniciação profissional em parceria com o Senai 
Turmalina.
Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pesso-
as e o desenvolvimento de nossa região, os cursos conta-
ram com a participação de 50 mulheres, sendo 24 delas 
no curso de Macramê e 26 no curso de Colcha de Casa de 
abelha.

Realizado o Curso de Soldagem TIG e Acabamento no Aço 
Inox nos meses de outubro de 2012 e agosto de 2013, 
gratuito e voltado para as empresas de Serralheria da 
região.
Os cursos aconteceram no escritório da Aperam Bioener-
gia em Capelinha e teve a participação de 24 pessoas 
(soldadores) das serralherias de Capelinha, Itamarandiba e 
Turmalina, além de 04 empregados da empresa.

Investimento: R$ 1.000,00 Investimento Fundação + Bioenergia: 
R$ 30.300,00

Curso de Iniciação Profissional



Balanço Social 2012 e 2013 Aperam BioenergiaAções de Geração de Renda

Projeto de Apicultura 

Durante os anos de 2012 e 2013, a Aperam Bioenergia 
manteve o “Projeto de Apicultura”, voltado a geração de 
renda. O Projeto também estimula a formação de grupos 
de apicultores, reforça o associativismo nas comunidades e 
o uso sustentável da floresta.
A empresa cede suas áreas de floresta para a utilização 
dos apicultores, que pagam uma quota anual de 1,3% 
(0,400 g/Caixa) da safra. O mel recebido pela empresa é 
então revertido para os empregados e para instituições 
filantrópicas da região, como asilos, hospitais, APAE’s, entre 
outras.
A Aperam Bioenergia oferece ainda capacitação para o 
aprimoramento da gestão das associações,  visando o 
aumento da renda dos associados.
Estruturado desde 2006 em Itamarandiba - maior produtor 

de mel de Minas Gerais, com produção de 400 toneladas/
ano e o 9º no ranking brasileiro e em 2012 em Veredinha e 
Mendonça.
A iniciativa beneficia 70 apicultores, totalizando aproxima-
damente 11.189 caixas, e uma safra anual de cerca de 440 
toneladas de mel.
Atualmente a Aperam Bioenergia trabalha buscando a ex-
pansão do Projeto de Apicultura nos demais municípios de 
sua área de atuação, com isso já realizou, em parceria com 
o SENAR - MG curso de iniciação para atividade apícola 
em Campo Buriti - Turmalina e São Caetano (Capelinha), 
capacitando 22 pessoas das comunidades. 
E está previsto novo curso de iniciação apícola na comu-
nidade de Lagoa Grande, município de Minas Novas (12 
participantes) em dezembro 2013.

Investimento: R$ 140.000,000



Balanço Social 2012 e 2013 Aperam BioenergiaAções de Geração de Renda

Programa Negócio Certo Rural Fundo Comunidade em Rede

Ainda nesta parceria com o SENAR MG, a Aperam Bioener-
gia deu início a mais um projeto em benefício das comuni-
dades onde atua, o Programa Negócio Certo Rural – progra-
ma que busca desenvolver novas competências e envolver 
a família na gestão da propriedade rural. Direcionado às 
associações que participam do Projeto de Apicultura da 
empresa o programa foca o empreendedorismo. O objetivo 
é capacitar os apicultores para uma melhor gestão dos 
apiários, fortalecendo o agronegócio.
Nesta primeira edição, iniciada em agosto, participam 54 
pessoas, entre agricultores e familiares das Associações 
de Apicultores de Veredinha e Mendonça e da Associação 
Apícola de Itamarandiba. O curso tem uma carga horária 
de 46 horas, com aulas presenciais e encontros individuais 
nos apiários. O tema principal é o planejamento e a admi-
nistração de pequenos negócios rurais. 

Fortalecer os vínculos e a capacidade de ação dos morado-
res nas áreas onde a Aperam Bioenergia atua, promovendo 
o desenvolvimento local. Este é o objetivo do Fundo Co-
munidade em Rede. Desenvolvido pela RedEAmérica (Rede 
Interamericana de Institutos, Fundações e Empresas para 
o Desenvolvimento de Base) – da qual a Fundação Aperam 
Acesita faz parte – em parceria com a IAF (Fundação Intera-
mericana), o projeto tem um longo caminho pela frente. 
A idéia surgiu da necessidade de dar suporte a iniciativas 
como o Projeto de Apicultura da Aperam Bioenergia, que 
abriga mais de 70 produtores, em 11 mil colméias instala-
das nas áreas da Empresa. O Fundo Comunidade em Rede 
também pretende oferecer alternativas de superação dos 
desafios encontrados, nas várias formas de intervenção 
local e comunitária. 
O programa foi lançado em abril de 2013 e o término será 
em 2015. Outros eventos e encontros serão programados 
ao longo destes 2 (dois) anos para que o grupo tenha como 
produto final uma proposta coletiva, um projeto trabalhado 
em rede, onde todos os participantes alcancem os frutos 
desta iniciativa. 

Investimento: R$ 3.000,00 Investimento Fundação: R$ 100.000,00 

Programa Negócio Certo Rural - Turma de 
Itamarandiba

Lançamento do Fundo Comunidade em Rede
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Exposições de artesanato de Turmalina 
na Fundação Aperam Acesita em 
Timóteo

Projeto RedEAmérica “Grupo Boa Fé de 
Forquilha”

A Aperam, Fundação Aperam e Aperam BioEnergia entram 
como parceiras e realizam mais mostras do tradicional 
artesanato do Vale do Jequitinhonha. São diversas peças 
em argila que adquirem formas variadas, que puderam ser 
adquiridas nas mostras.
Estas exposições visam oportunizar para as associações 
um novo canal de divulgação de suas artes.
Exposições realizadas nos anos de 2012 e 2013 reunindo 
peças de artesanato em argila das associações de artesãos 
de Campo Alegre e Campo Buriti geraram uma nova receita 
de mais de R$7.000,00.

A RedEAmérica, conjunto de fundações e institutos empre-
sariais, voltados ao investimento social corporativo para o 
desenvolvimento de base, por meio da Fundação Aperam 
Acesita e Aperam Bioenergia apóiam organizações para 
desenvolvimento das associações.
Em março de 2012 aconteceu o curso de bordados na 
comunidade de Forquilha, município de Minas Novas: uma 
ação dentro do Projeto da RedEAmérica, que aconteceu 
em 2010 e 2011 através do Grupo Boa Fé e com a Aperam 
como parceira.
O projeto compreendeu a construção de uma sede para a 
Associação Comunitária Grupo Boa Fé de Forquilha e uma 
sala de aula para E. M. Paulo Freire. O 
O curso teve, além das mulheres, alguns meninos e rapazes 
que se mostraram interessados em participar e aprender o 
bordado, como uma possibilidade de geração de renda para 
as famílias de Forquilha.

Investimento: R$ 3.500,00
Investimento no projeto de construção da 
sede da associação (2011): R$ 80.000,00
Investimento do curso (2012): R$ 4.500,00

Exposição de Artesanato de Turmalina RedEAmérica
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Capacitação das Instituições - Curso 
SICONV

Baseado no fortalecimento dos potenciais social, econômico e ambiental de uma região, município ou localidade, o desen-
volvimento comunitário é gerado pelo esforço conjunto das ações da Aperam Bioenergia, das pessoas e das organizações 
que se sentem parte ou implicados com a comunidade. Esse processo ocorre por meio do desenvolvimento dos capitais 
humano e social.

O SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse - foi criado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e tem como uma das finalidades 
facilitar as apresentações de projetos aos programas ofer-
tados pelo Governo Federal. Ele é um dos canais diretos 
de captação de recursos junto ao governo federal para 
entidades da administração pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta e entidades privadas sem fins 
lucrativos.
No mês de março de 2013, a Aperam Bioenergia e a 
Fundação Aperam Acesita promoveram, em Capelinha, um 
curso sobre o portal SICONV, com o objetivo de capacitar 
os profissionais e colaboradores de organizações sociais 

para que utilizem o sistema como ferramenta de captação 
de recursos federais.
O curso contou com significativa participação de repre-
sentantes de organizações sociais e do poder público dos 
cinco municípios, incluindo comunidades rurais de atuação 
da Aperam Bioenergia, num total de 34 participantes.
Dando continuidade, será realizada em Capelinha e Ita-
marandiba de 04 a 8 de novembro nova capacitação em 
elaboração de projetos e captação de recursos, SICONV, 
desta vez, com objetivo de formar multiplicadores para 
atender e dar assistência a outras organizações. Estima-
se um público de 60 pessoas nos dois municípios.

Investimento: R$ 14.200,00
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Curso em Elaboração de Projetos

Com o objetivo de preparar os representantes das institui-
ções para o planejamento, elaboração e acompanhamento 
de projetos sociais aconteceu entre os dias 12 e 15 de 
abril de 2012, na sede da Associação Amar e Renascer, 
em Itamarandiba o Curso em Elaboração de Projetos, como 
mais uma ação do projeto “Fortalecimento das Associa-
ções de Apicultores de Veredinha e Itamarandiba” .  O cur-
so teve a participação de 17 pessoas, com carga horária 
de 32 horas. 

Investimento: R$ 6.000,00

Arraiá Solidário

O Clube Florae de Itamarandiba foi palco de um momento 
único de solidariedade e alegria. O tradicional Forró do Aga-
salho, realizado todos os anos pelos voluntários do viveiro 
de mudas, foi rebatizado e realizado no dia 15 de junho de 
2013 com o nome de “Arraiá Solidário”.
Idealizado e coordenado pela Aperam Bioenergia, e con-
tando com o apoio de vários órgãos e instituições, o Arraiá 
Solidário teve como objetivo mobilizar os empregados da 
Empresa e instituições de forma voluntária, em torno do 
mesmo objetivo: arrecadação para as instituições locais.
A renda recorde obtida foi o grande destaque do evento. 
Um total de R$ 15.000,00 foi dividido em partes iguais 
entre as instituições: AAMAR, APAE, Centro Social Mali 
Martim, Hospital Itamarandiba e Grupo de Voluntários da 
Aperam Bioenergia. Com o valor recebido pelos voluntários 
da Aperam Bioenergia, foram adquiridos 138 cobertores, 
que foram distribuídos a mais de 60 famílias carentes 
de Itamarandiba e teve um público de aproximadamente 
1.000 solidários. 

Investimento: R$ 3.000,00

Arraiá Solidário Curso de Elaboração de Projetos
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Cidadania Feminina: Trabalho e Renda 

Objetivo: Promover a autonomia, a inclusão social e a 
melhoria da qualidade de vida de 10 mulheres, asseguran-
do-lhes a oportunidade de geração de trabalho e renda 
através da confecção e venda de lingerie.
O sindicato dos Trabalhadores Rurais de Minas Novas 
recebeu o encontro de encerramento do Projeto “Cidadania 
Feminina: Trabalho e Renda”. Desenvolvido pela AMPLIAR 
- Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e a 
Infância da Área Rural - de Minas Novas, juntamente com 
a comunidade de Cansanção, e financiado pela Fundação 
Aperam Acesita.
No período de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013, 
com o apoio da Aperam, foi realizado o curso “Confecção 
de Peças Íntimas”, ministrado pelo SENAR e promovido pela 

AMPLIAR - Associação Minasnovense de Promoção ao 
Lavrador e a Infância da Área Rural.
Foi então criada a confecção de lingerie que funciona na 
Casinha de Cultura, na comunidade de Cansanção.
A produção é feita em grupo e para todo o grupo, as mu-
lheres se reúnem semanalmente para produção das peças 
de lingerie.
A venda é realizada na própria comunidade, às vezes, 
participam de algum evento externo. Atualmente buscam 
apoio para entregar lingeries em lojas de Minas Novas e 
assim ampliar a produção e consequentemente, o lucro. 
Parte do lucro recebido é revertido para ajudar famílias 
carentes da comunidade. 

Projetos com Recursos da Fundação Aperam Acesita
Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de 
vida das comunidades localizadas nas áreas de abrangência da Aperam Bioenergia, em 2012/2013 foram desenvolvidos 
02 projetos no Jequitinhonha, sendo:

Investimento: R$ 9.370,00
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Revitalização do Prédio da Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Minas Novas - APAE

A Revitalização do pátio da APAE, aprovado no edital da 
Fundação Aperam Acesita em 2012, teve como objetivo 
melhorar o atendimento oferecido aos usuários, proporcio-
nando um ambiente adequado, seguro e com mais conforto 
para realização das atividades, por meio da aquisição de 
mobiliário e reforma de pátio com colocação de piso cerâ-
mico. 94 crianças, jovens e adultos com deficiência foram 
beneficiadas pelo projeto.
Em junho de 2013 ocorreu o lançamento do Edital no Je-
quitinhonha para projetos que serão desenvolvidos no ano 
de 2014. A Fundação Aperam Acesita recebeu ao todo 36 
projetos, sendo 18 do Vale do Jequitinhonha e 18 do Vale 
do Aço.

Investimento: R$ 5.456,00
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Fazenda AAMAR Casa de Mel de Veredinha 

A Aperam Bioenergia conta com importantes parcerias para o desenvolvimento de projetos que visam o bem estar das 
comunidades. Unindo forças com prefeituras, instituições e com a sociedade, é possível investir mais tempo e recursos onde 
há mais demandas por parte da sociedade. 
A empresa trabalha pela preservação e ampliação dessas parcerias.

No dia 25 de janeiro de 2013 aconteceu a inauguração 
da Fazenda da AAMAR - Associação Amar e Renascer de 
atendimento a alcoólatras e toxicômanos anônimos de 
Itamarandiba. 
Levando em conta o trabalho social desenvolvido e como 
parceira desta entidade, a Aperam Bioenergia disponibili-
zou uma área para a construção das instalações. A inaugu-
ração contou com a presença de representantes da Aperam 
Bioenergia. A cerimônia teve a benção do padre da cidade, 
seguida de algumas falas emocionadas de associados e 
idealizadores desta importante obra social.

Parceria entre Aperam Bioenergia, Fundação Aperam 
Acesita e RedEAmérica Bloco Brasil gera frutos no Jequiti-
nhonha. 
Foi realizada, no dia 26 de abril de 2013, a inauguração da 
Casa de Mel da Associação dos Apicultores de Veredinha 
(AAPIVER), com a presença de diversas autoridades, lide-
ranças e comunidade do município de Veredinha.
Esse antigo sonho da Associação só foi possível através do 
trabalho realizado em conjunto entre a AAPIVER, Aperam 
Bioenergia, Fundação Aperam Acesita e RedEAmerica.

Investimento Fundação + RedEAmérica + 
Bioenergia: R$ 77.200,00

Casa do Mel de VeredinhaFazenda AAMAR
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Campanha do Agasalho 2012 e 2013 Seminário Nacional de Manejo do 
Eucalipto

A Aperam Bioenergia participou da tradicional Campanha 
do Agasalho e Cobertor realizada pela Secretaria de Assis-
tência Social em parceria com as Paróquias de Capelinha, a 
campanha conseguiu uma arrecadação recorde: foram do-
ados em torno de 2000 peças, entre cobertores e roupas. 
Centenas de famílias carentes do município de Capelinha 
foram contempladas com as doações.

Aperam Bioenergia participou da segunda e terceira 
edição do Seminário Nacional Manejo de Eucalipto para 
Indústria, em Turmalina.
Com o objetivo de impulsionar a competitividade da 
indústria moveleira no Vale do Jequitinhonha e promover 
a geração de emprego e renda, o evento reuniu cerca de 
300 empresários e profissionais de diversos setores, em 
2012 e 2013.

Investimento Fundação + Bioenergia: 
R$ 12.000,00 

Investimento: R$ 2.000,00

Doação de agasalhos Seminário Nacional de Manejo do Eucalipto
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1º Dia Especial do Agricultor de 
Veredinha

Rede de Relacionamento

Palestra sobre Empreendedorismo em 
Capelinha e Itamarandiba

A Aperam Bioenergia foi parceira do 1º Dia Especial do 
Agricultor Familiar de Veredinha, realizado pela Emater no 
dia 25 de outubro de 2012. O evento reuniu mais de 300 
pessoas que vivem basicamente dessa atividade.
O evento contou com várias palestras com temas direcio-
nados para o agricultor como Nutrição animal, Educação no 
Campo e Crédito rural.

Em 2012 e 2013 a Aperam Bioenergia realizou 3 encon-
tros da Rede de Relacionamento, projeto que tem como 
objetivo estabelecer canais de diálogo que permitam o 
envolvimento das comunidades nas ações referentes ao 
manejo florestal.
Os eventos tiveram a participação das comunidades dos 
cinco municípios de atuação da Aperam Bioenergia, além 

da Associação Apícola de Itamarandiba, Associação de 
apicultores de Veredinha, Associação de Apicultores de 
Mendonça e empregados de diversas áreas da empresa.
Os temas abordados nos encontros da Rede de Relaciona-
mento foram: 
Incêndios Florestais, Percevejo Bronzeado e Projeto de 
Apicultura da Aperam Bioenergia.

Previsto para o mês de novembro de 2013 palestra sobre 
empreendedorismo em Capelinha e Itamarandiba em 
parceria com Associação Comercial dos respectivos mu-
nicípios. Estima-se um público de aproximadamente 240 
pessoas  com a participação de empreendedores, donos 
de negócios, gestores de organizações sociais, diretores 
de escolas e outros.

Investimento: R$ 7.500,00Investimento: R$ 5.000,00

Investimento: R$ 50.000,00
Rede de
Relacionamento
Empresa e comunidades juntas

Rede de
Relacionamento
Empresa e comunidades juntas

Rede de
Relacionamento
Empresa e comunidades juntas

Rede de
Relacionamento
Empresa e comunidades juntas

Rede de relacionamento em 2013 e 2013



Aperam Bioenergia
Escritório Capelinha
Rua Raul Coelho, 725 – Cidade Nova. 39680-000 
Capelinha – MG
Tel: 55 (33) 3516-4800 – Fax: 55 (33) 3516-1660
  
Escritório Itamarandiba
Rua Oito, 66 – Bairro Florestal. 39670-000
Itamarandiba – MG
Tel: 55 (38) 3521-3600 – Fax: (38) 3521-1158

Setor Capelinha Itamarandiba

Escritórios (33) 3516-4800 (38) 3521-3600

Relações Comunidades (33) 3516-4826 (38) 3521-3661

Meio Ambiente (33) 3516-4821 (38) 3521-3629

Saúde (33) 3516-4857 (38) 3521-3625

Segurança (33) 3516-4865 (38) 3521-3655

  Linha aberta com você!

Em caso de dúvidas, manifestações, sugestões ou qualquer outro assunto
que envolva a Aperam Bioenergia, entre em contato com o setor responsável.


