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Uma rede integrada com 
o desenvolvimento

Das florestas renováveis da 
Aperam BioEnergia, juntamente com 
a dedicação de apicultores da região, 
surge um mel com características mar-
cantes, cuja produção média anual 
chega a quase 500 toneladas. Suas 
qualidades vão além do valor nutritivo 
do produto, comercializado para dife-
rentes cidades do Estado e do País: 
o mel do Vale do Jequitinhonha con-
tribui com o desenvolvimento eco-
nômico e social da região. Por isso, 
a Empresa mantém em atividade o 
projeto Apicultura em Rede no Vale, 
que beneficia mais de 100 famílias de 
Itamarandiba, Veredinha e Turmalina.

Para fortalecer ainda mais essa 
prática, dois importantes eventos 
movimentaram o projeto no mês de 
fevereiro. O primeiro deles aconteceu 
por meio de parceria entre Aperam 
BioEnergia, Fundação Aperam Acesita 
e associações de apicultores que inte-
gram o projeto "Apicultura em Rede 
no Vale". Um workshop reuniu, no dia 
25 de fevereiro, mais de 200 partici-
pantes, entre autoridades, exporta-
dores e apicultores, no Clube Florae, 
em Itamarandiba, maior produtor de 
mel de Minas.

Consolidação
Com palestras e oficinas, o 

evento destacou o crescimento 
da produção apícola na região 
do Jequitinhonha. A assessora 
técnica da Superintendência de 
Desenvolvimento Agropecuário (SDA) 
e engenheira agrônoma, Nathália 
Rabelo Pereira Oliveira, que participou 
do workshop “Apicultura em Rede 
no Vale” como representante da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais, ressaltou a importância da 
iniciativa para consolidação da 
produção do mel para a região.

“A participação efetiva de apicul-
tores e de diversos profissionais de 
toda cadeia mostra que eventos como 
esse são instrumentos de troca de 
experiência e uma forma de aproxi-
mação desses profissionais. Para o 
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Apoio da Aperam 
BioEnergia ajuda 
a consolidar a 
cadeia produtiva 
de mel do Vale do 
Jequitinhonha

Estado de Minas Gerais, que ocupa 
a 4ª colocação no ranking de produ-
ção de mel no país, essas iniciati-
vas tornam-se essenciais para um 
melhor desenvolvimento do setor 
que tem grande projeção de cresci-
mento devido às suas característi-
cas”, analisa Nathália.

Benefício aos apicultores
O projeto Apicultura em Rede no 

Vale, criado pela Aperam BioEnergia 
em 2013, realiza ações permanentes 
para fortalecimento da região como 
polo da apicultura, como capacitações 
e outros encontros. O workshop com-
plementou essas iniciativas. “O evento 
deu voz a apicultores, exportadores 
e outros envolvidos na produção do 
mel feito no Vale do Jequitinhonha. 
Esse produto de enorme importância 
econômica para a região, sem dúvida, 
continuará a beneficiar muitos api-
cultores das localidades envolvidas”, 
diz o presidente da Federação Mineira 
de Apicultura (Femap), José Calazans.

O produtor Almir Pereira Alves, 
apicultor há 16 anos,  revela que 
fazer parte do programa permitiu 
o acesso a novas habilidades técni-
cas, entre outros aprendizados. “Uma 
das maiores contribuições foi a capa-
citação gerencial. Além dos vários 

 Média de quase 500 toneladas de mel por ano: importância econômica para a região

pontos direcionados à melhoria na 
produção, aprendemos como gerir 
melhor o negócio por meio de aulas 
de marketing e de gestão”, declara. 
O projeto é viabilizado pelo Edital 
de projetos da RedEAmerica “Fundo 
Comunidade em Rede”, com apoio da 
Aperam BioEnergia, Fundação Aperam 
Acesita e RedEAmérica - Bloco Brasil.

8ª Consultoria
O empenho em firmar a região 

como polo de produção do mel 
abrange o Encontro de Assessoria 
Técnica do Projeto Apicultura em 
Rede no Vale. Em sua oitava edição, 

realizada de 22 a 24 de fevereiro, em 
Veredinha, a consultoria mobilizou 49 
pessoas, entre apicultores das asso-
ciações Aapiver e Apita, membros da 
Escola Família de Veredinha (Efav) e 
representantes de outras entidades.

A consultoria, ministrada pelo 
professor Roberto Carlos, fez uma 
reflexão de todo o conhecimento 
já compartilhado e permitiu um diá-
logo sobre engajamento, liderança 
pelo exemplo, boa comunicação 
entre colegas e trabalho em equipe. 
O tempo total de todas as edições 
das consultorias compreende quase 
400 horas.

Trabalhos em equipe fizeram parte da programação da 
8ª Consultoria do Projeto Apicultura em Rede no Vale



Mais uma participação 
no Challenge

Estrutura da diretoria 
passa por alteração

Jaime Antônio Gasparini, após 
uma trajetória de sucesso e dedica-
ção na Aperam BioEnergia, está se 
aposentando. Com isso, a Empresa 
passou por uma reestruturação de 
sua diretoria. O gerente executivo 
Edimar Cardoso, desde o dia 7 de 
abril, ocupa a posição de diretor de 
Operações da Aperam BioEnergia. 
O presidente da Aperam South 
America, Frederico Ayres Lima, 
acumulará o cargo com o de pre-
sidente da Aperam BioEnergia.

A Empresa agradece Gasparini 
pelo respeito e pela inspiração. Ele 
declarou ser grato a todos que 
contribuíram para o seu trabalho. 
“Agradeço a todos da nossa que-
rida Aperam BioEnergia que coo-
peraram significativamente para 
meu sucesso e crescimento como 
pessoa. Foram quase quatro anos 
de muito trabalho, esforço, colabo-
ração mútua e grandes conquis-
tas. Sou o resultado da força e da 
confiança de cada um de vocês”.

Equipe aVANTe: Silas Vilela, Antônio Mendes, Vadson Esteves, 
Junio Santos, Angélica Pimenta e Benone Braga

Com três projetos inscritos na edi-
ção 2016 do Challenge, sendo um 
selecionado como finalista, a Aperam 
BioEnergia celebra o empenho de sua 
equipe. Nesse ano, mesmo não saindo 
vencedora da competição mundial do 
grupo Aperam, a Empresa contou com 
boas propostas aplicadas à Inovação 
e Tecnologia, o foco do 12º desafio. A 
disputa trouxe mudanças, avaliando 
ideias a serem implementadas a curto 
prazo e não aquelas que já tenham 
sido desenvolvidas. A final foi reali-
zada no dia 23 de março.

O projeto "Tecnologia Drone - 
Vigilância e Monitoramento” ficou 
como finalista. De autoria da equipe 
aVANTe, a proposta previa a moderni-
zação do trabalho de vigilância e moni-
toramento de focos de incêndio com 
o uso do VANT (drone). Esse procedi-
mento é feito por torristas nas nove 
torres de 32 metros de altura espa-
lhadas nas áreas da Empresa. Com o 
drone, seria possível identificar focos 
de queimadas e até detectar, por meio 
dos sensores infravermelho, o estado 
de saúde da plantação de eucalipto.

Projetos inscritos
O projeto "Saúde e Segurança além da Empresa" apresentou a proposta de 

ampliação do conceito de prevenção e cuidado dentro da Empresa para os ambien-
tes fora do trabalho, incluindo no Programa a família do empregado. Já o projeto  
“Seleção Genômica Ampla - Produção de clones para produção de carvão 
vegetal" citou métodos estatísticos para seleção de indivíduos para clona-
gem, sem precisar esperar pelo crescimento da planta, mas valendo-se do 
genoma dos materiais genéticos.

Banco de informações
O interesse dos empregados da Aperam BioEnergia pelo Challenge resultou 

em 46 propostas apresentadas à Empresa. As boas ideias passaram a integrar 
um arquivo, o banco de informações, e poderão ser implantadas futuramente.

Bicampeã
A Aperam BioEnergia é bicampeã do Challenge. O primeiro prêmio veio 

em 2013 com o projeto “Mecanização de Operação de Desgalha”, da equipe 
10Envolver. O segundo título, conquistado em 2015, consagrou o projeto 
“Estufim - Contribuindo para a Sustentabilidade do Negócio Aperam”, da 
equipe Sustentando o Amanhã.
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Currículo
O engenheiro agrônomo Edimar Cardoso iniciou na Empresa, 

em 2004, como supervisor de Processo de Operações de Plantio e 
Desenvolvimento Florestal. Em janeiro de 2009, tornou-se gerente exe-
cutivo de Desenvolvimento e Plantio Florestal, cargo que ocupou até 
novembro daquele ano. Na sequência, atuou como gerente regional da 
Unidade de Negócios Florestais na Bahia, até março de 2011. A partir de 
abril de 2011, com a criação da Aperam, assumiu a Gerência Executiva 
de Colheita Florestal e Transporte; e em seguida, em junho de 2014, a 
Gerência Executiva de Produção de Carvão.

Gasparini: quatro anos de 
trabalho, esforço e colaboração

Frederico Ayres, presidente da 
Aperam South America e BioEnergia

Edimar Cardoso, novo diretor de Operações da Empresa
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Linha aberta com você!

Em caso de dúvidas, sugestões ou qualquer outro assunto que envolva 

a Aperam BioEnergia, entre em contato com o setor responsável.

Setor Capelinha Itamarandiba
Escritórios (33) 3516.4800 (38) 3521.3600
Relações com as 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
Recursos Humanos (33) 3516.4858 (38) 3521.3646



Em sinergia com o conhecimento
As permanentes capacitações 

promovidas pela Aperam BioEnergia 
significam muito mais do que opor-
tunidades de aprendizado. Os trei-
namentos agregam novos valores e 
conhecimentos à rotina dos empre-
gados, possibilitando a interação 
entre as pessoas. Entre fevereiro e 
abril, mais uma etapa de cursos foi 
realizada pela Empresa.

Um dos treinamentos se desta-
cou pela sinergia com a ArcelorMittal 
BioFlorestas. De 8 a 10 de março, 
em Itamarandiba, empregados das 
empresas estiveram envolvidos no 
treinamento para Auditor Interno 
Integrado ISO 14001:2015 e OHSAS 
18001:2007. A iniciativa contemplou 

empregados que atuam na implemen-
tação e certificação de sistemas de 
gestão integrados. 

“Tivemos a oportunidade de 
aprender e discutir os desafios que 
a nova versão da norma ISO 14001 
trará para a nossa Empresa e tam-
bém de aprofundar nossos conheci-
mentos sobre OHSAS 18001. Além 
disso, o fato de o treinamento ter 
acontecido juntamente com  nossos 
colegas da ArcelorMittal BioFlorestas 
nos permitiu compartilhar experiên-
cia que enriquecem os nossos tra-
balhos para atendimento de cada 
uma das normas”, afirma a técnica 
operacional da Aperam BioEnergia, 
Jéssica Cordeiro.

Ginástica laboral
Pensando no bem-estar físico e 

emocional do empregado, a Aperam 
BioEnergia valoriza e promove a prá-
tica de ginástica laboral. Os novos 
módulos de exercícios físicos para 
2016, registrados na Cartilha do 
Facilitador, marcaram o treinamento 
realizado pela Empresa em fevereiro. 
Os empregados facilitadores da ginás-
tica laboral participaram da capaci-
tação e receberam a nova cartilha. 

Os facilitadores são treinados, 
anualmente, e conduzem as equipes 
durante os exercícios antes do iní-
cio das atividades. A medida reduz o 
cansaço físico no final do dia, previne 
dores, ajuda a combater o estresse 
e melhora a flexibilidade e resistên-
cia muscular.

Mais treinamentos
De 16 a 18 de fevereiro, em 

Capelinha e Itamarandiba, duas tur-

mas concluíram o treinamento de 
Mangueiras Hidráulicas. Nos dias 22 
e 23 de março, empregados já trei-
nados sobre operação de caminhão 
Guindauto Munck passaram por curso 
de reciclagem sobre o tema. Além 
disso, a capacitação incluiu novos 
empregados na operação. Houve, 
ainda, os cursos de recuperação de 
nascentes, que treinou empregados 
e moradores da região sobre méto-
dos para preservação da água.

Saúde e Segurança
 As áreas de Saúde e Segurança 

promoveram treinamento para os 
novos membros  da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho Rural de Capelinha (CIPATR), 
instalada e empossada recentemente 
para a gestão 2016/2018.

O treinamento aconteceu nos 
dias 15, 16 e 17 de fevereiro, em 
Capelinha.

Treinamento de Auditor Interno integrado com a ArcelorMittal BioFlorestas

Treinamento de Guindauto Munck
Grupo observou in loco as características de destaque 
das florestas da Aperam BioEnergia

Treinamento para Facilitadores de Ginástica Laboral

Treinamento de Mangueiras Hidráulicas
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Mais uma vez, a Aperam 
BioEnergia inova com o Dia de 
Campo, iniciativa que contou 
com a participação de profissio-
nais de diversas áreas da Empresa. 
Realizada no dia 16 de março, em 
Itamarandiba, a ação apresentou 
temas como adubação, melhora-
mento genético e manejo florestal.

 Durante todo o dia, o grupo 
percorreu as florestas e conhe-
ceu in loco o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela Aperam 
BioEnergia para obter florestas 
de alto rendimento de madeira 
com as melhores características 
para a produção do carvão vege-
tal. O diretor da RR Agroflorestal 
e doutor em Nutrição Florestal, 
Ronaldo Silveira, ministrou pales-
tra Adubação e Manejo Florestal.

Níveis excepcionais
Fatores de perda de produtivi-

dade de madeira e aspectos para 
potencializá-la foram um dos temas 

abordados. O palestrante observou 
que, mesmo após um período de 
dois anos seguidos com poucas 
chuvas, o manejo da Empresa está 
no caminho certo e que a produ-
tividade das florestas da Aperam 
BioEnergia está em níveis excep-
cionais.

A partir das discussões sobre 
Manejo Florestal, o grupo percor-
reu várias áreas e conheceu os tra-
balhos de experimentação criados 
pela equipe técnica da Empresa, 
que busca sempre implementar 
o melhor manejo e a melhor adu-
bação para as diversas espécies 
plantadas e também as do futuro. 

A ação destacou, ainda, o pro-
grama de Melhoramento Genético 
de Eucalipto e Corymbia e os tra-
balhos desempenhados para o 
desenvolvimento de novos mate-
riais genéticos para a produção de 
carvão vegetal de qualidade, aten-
dendo às especificações exigidas 
pela indústria em Timóteo.

Um dia de campo

3
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Seção feita com a colaboração de empregados da Aperam BioEnergia. Espaço para opiniões, análises, 
divulgação de ideias e conceitos daqueles que contribuem com o desenvolvimento da Empresa.

Rhayssa Lawanna P. F. de Caires
» Supervisora de Equipe
» Produção de Carvão - Capelinha
» Tempo de Empresa: 1 ano e 3 meses

Qualidade na produção
É com muita satisfação que a produção de carvão vegetal volta a produzir em suas seis Unidades de Produção de Energia. 

O empenho dos empregados é fundamental para que isso ocorra com total eficiência. Na minha curta experiência (apenas 
um ano e três meses), convivo o suficiente para ter a certeza de que a Aperam BioEnergia é uma Empresa de muita respon-
sabilidade e sucesso. 

O meu tempo de trabalho na área da Produção de Carvão me deixa imensamente lisonjeada, é uma área que admiro e me 
orgulha muito. A Produção tem seu foco voltado para os altos-fornos da Aperam South America, em Timóteo. Nos esforçamos 
para atender da melhor forma ao pedido do nosso cliente. Buscamos cumprir os principais requisitos: tamanho médio, baixa 
umidade, resistência mecânica, rendimento gravimétrico, fração fina, densidade e carbono fixo. Enfim, todas as propriedades 
necessárias para um carvão de alta qualidade.

Trabalhar na Produção é aprender a encarar desafios. Aprender todo dia um pouco de tudo. Nesse ambiente agradável, 
a relação dos auxiliares, operadores, supervisores e gerentes é bem dinâmica. Todos têm liberdade para expressarem suas 
ideias, sugestões e opiniões. A Aperam BioEnergia acredita na melhoria contínua dos processos e investe alto em seu desen-
volvimento. Nenhuma Empresa atinge o sucesso, se não tiver pessoas satisfeitas trabalhando para ela.

Antonio Francisco Donizete
» Mecânico
» Manutenção Mecânica - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 41 anos

Privilégio e crescimento
No dia 9 de julho de 1974, eu, Antonio Donizete, mais conhecido como Tatu, tive o privilégio de ser contratado para trabalhar 

na Acesita. A Empresa cresceu, foi chamada de Florestal Acesita, Acesita Energética, ArcelorMittal e, hoje, Aperam BioEnergia.
Trabalhei em várias atividades, como auxiliar de serviços e ajudante de manutenção. Hoje, sou mecânico. A Empresa vem 

crescendo e a gente cresce junto. Eu tive várias oportunidades. Então, sinto-me privilegiado e muito satisfeito com a nossa 
Empresa. Temos condições excelentes de trabalho, várias ferramentas adequadas e locais apropriados para fazermos qualquer 
tipo de intervenção e manutenção de máquinas e equipamentos.

O melhor é que a Aperam BioEnergia prioriza a saúde e a segurança de seus empregados e dependentes. Só tenho a 
agradecer a nossa Empresa, pois, graças a Deus, estou com muita saúde e vigor. No dia 9 de junho de 2016, completarei 42 
anos de serviços prestados à Aperam BioEnergia.

Romário Emiliano B. Olímpio
» Supervisor de Equipe
» Silvicultura - Capelinha
» Tempo de Empresa: 12 anos

Valorizando as oportunidades
Oportunidade. Esta é a palavra que define a Aperam BioEnergia. Posso assim definir pela minha experiência profissional. 

Ingressei na Empresa em 1999 para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Na época, a função que eu ocupava era muito 
árdua. Foi aí que decidi que precisava estudar. Pedi demissão e retomei meus estudos.

Um tempo depois, quando voltei, já formado, a Aperam BioEnergia novamente me deu a oportunidade de fazer parte do 
seu grupo. Desta vez como supervisor de equipe. A chance que eu tive creio que muitos colegas de Empresa também tiveram, 
pois a Aperam BioEnergia acredita que, para crescer no mercado, não basta apenas ter instalações modernas, alta tecnologia, 
estruturas bem organizadas e planejadas.

 A Empresa acredita que todos os seus setores devem funcionar bem e, sem dúvida, para esse bom funcionamento é 
importante o apoio, a dedicação, o reconhecimento de seus colaboradores. É assim que eu me sinto: um colaborador da Ape-
ram BioEnergia.

Geraldo Lucas Oliveira Dias
» Supervisor de Equipe
» Colheita Florestal - Capelinha
» Tempo de Empresa: 5 anos e meio

Equipes integradas ao negócio
Tenho 26 anos, sou casado e completarei seis anos de Empresa. Vejo a Aperam BioEnergia como uma excelente Empresa 

para se trabalhar, tendo os valores de Saúde e Segurança como focos primordiais. Atualmente, a área de Colheita Florestal 
utiliza das melhores e mais modernas máquinas do mercado, além de proporcionar um ótimo ambiente de trabalho.         

Sinto-me orgulhoso por fazer parte dessa família. Com foco na sustentabilidade da Aperam, a nossa equipe de supervisão 
elaborará diversos projetos ao longo de 2016. Tais projetos irão garantir que otimizaremos nosso processo, com redução de 
custos. Seguiremos trabalhando sempre no sentido de que cada colaborador sinta-se dono do negócio.

Superando desafios
Faço parte do grupo Aperam desde 1997 e tive o privilégio de trabalhar em vários processos de produção. Em 2001, fui 

transferido para Itamarandiba, onde retomei os estudos e concluí o Ensino Superior. 
Em 2010, fui convidado a trabalhar na Supervisão de Equipe na Vigilância Patrimonial. Na época o desafio foi grande. Havia 

muitas ocorrências de furtos e incêndios florestais. A experiência nos processos anteriores foi de muito valor, pois proporcionou 
uma melhor condução nos desafios encontrados na nova atividade. 

Conseguimos reestruturar a equipe e oferecer melhores condições de trabalho, como substituir as motocicletas utilizadas 
pelos vigilantes para veículos fechados, gerando mais conforto e segurança. Trazendo como retorno mais motivação e com 
o apoio de uma equipe engajada e comprometida, fizemos um trabalho de conscientização e aproximação entre vigilância e 
população do entorno de nossas florestas. 

Retomamos o domínio e conseguimos diminuir o número de ocorrências de furtos e incêndios. Hoje, a Aperam BioEnergia 
possui uma área de 129 mil hectares, sendo 69 mil na região de Itamarandiba, além de várias unidades fixas sob responsabili-
dade do setor de Vigilância Patrimonial. Sabemos que os desafios ainda são grandes, mas eles existem para serem superados 
com motivação, inovação e agilidade.

Antonio Mendes dos Santos
» Supervisor de Equipe
» Vigilância Patrimonial - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 18 anos
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Aperam BioEnergia marca presença na Feragro
A Aperam BioEnergia mar-

cou presença na Feira Regional de 
Máquinas, Equipamentos e Insumos 
Agropecuários (Feragro), iniciativa 
que movimentou a região do Vale 
do Jequitinhonha, nos dias 30 e 31 
de março, no Parque de Exposições 
de Capelinha. Além de ser um dos 
patrocinadores do evento, a Aperam 
BioEnergia também participou como 
expositora apresentando em seu 
estande o artesanato regional e o 
mel produzido por apicultores locais.

 Com foco no desenvolvimento 
agropecuário de cerca de 20 muni-
cípios da região, a Feragro reuniu 
outras empresas e instituições 
parceiras, em mais de 30 estan-
des. A Feira foi uma realização da 
Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater); Associação 
Comercial, Industrial e Agropecuária 
de Capelinha (Aciac); Prefeitura 
de Capelinha; Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) e Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG).

 A gerente administrativo da 
Aciac, Maria Geralda Alves Lima, 
afirma que a Feragro superou todas 
as expectativas. "O patrocínio da 

Visita e aprendizado
Alunos do Projeto Menor Aprendiz 

da Aperam BioEnergia, em par-
ceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) e 
Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg), viram de perto o fun-
cionamento de importantes setores 
da Empresa. Em abril, o grupo visi-
tou as áreas da Colheita Mecanizada, 

Silvicultura e Produção de Carvão, 
conhecendo os trabalhos nesses 
locais, que incluem, além da colheita, 
a aplicação de herbicida, roçada 
mecanizada, frente de serviço de 
adubação e carga e descarga de 
fornos. A visita complementou a 
disciplina curricular de Introdução 
a Máquinas Florestais.

Aperam BioEnergia e das demais 
empresas teve grande importância 
no sucesso da Feira. Iremos realizar 
outra edição da Feragro no ano que 
vem. O objetivo é incluí-la no calen-
dário oficial de eventos do municí-
pio", informa. 

 
Valorização

O estande da Aperam BioEnergia 
expôs peças de cerâmica e borda-
dos produzidos por artesãos do Vale 
do Jequitinhonha, que são contem-
plados com ações do Programa 
de Fortalecimento do Artesanato 
Regional desenvolvido pela Empresa. 
"Com essa exposição, a Aperam 
BioEnergia deu aos artesãos mais 
uma oportunidade de mostrar seus 
produtos ao público, uma forma de 
valorizar o que é produzido em nossa 
região", avalia a representante da 
Aciac.

 Outro trabalho social desenvol-
vido pela Empresa junto à comuni-
dade, dentro do projeto Apicultura 
em Rede no Vale, teve destaque 
no estande da Aperam BioEnergia 
na Feragro. Trata-se do mel origi-
nado das florestas renováveis de 
eucalipto da Empresa e produzido 
pela Associação dos Apicultores de 
Veredinha (Aapiver), Associação de 
Apicultores de Itamarandiba (Apita) 
e Associação de Apicultores de 

ERRATA: Na página 2 da edição de março do Folha Especial, no 
item “Painel de Resultados - investimentos da Aperam BioEnergia”, 
há um dado incorreto. Em “Manutenção de Estrada de Colheita”, 
o valor investido em 2015 foi R$ 517.200,00 (Quinhentos 
e dezessete mil e duzentos reais) e não R$ 517 milhões e 
200 mil como foi publicado. Pedimos desculpas pelo equívoco.

A Empresa foi um dos patrocinadores do evento e 
valorizou produtos locais em seu estande

Mendonça (AAPM), que gera emprego e renda para cerca de 100 associa-
dos e suas famílias.

Diálogo com o desenvolvimento
O apoio da Aperam BioEnergia à Feragro dialoga com a proposta de incen-

tivo ao desenvolvimento econômico e regional, possibilitando novos estímu-
los aos produtores rurais de diferentes portes, incluindo a agricultura fami-
liar. A presença de instituições bancárias no evento permitiu a efetivação 
ou prospecção de novos negócios, fator importante para aquecer a econo-
mia do Vale do Jequitinhonha.

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia

Arquivo Aperam BioEnergia

Além do processo de Silvicultura, os alunos conheceram a Produção de Carvão e a área de Colheita Mecanizada
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Os avançados recursos tecno-
lógicos e a competência da equipe 
da Aperam BioEnergia chamaram a 
atenção de representantes da Dow 
Corning, empresa norte-americana 
que utiliza o carvão vegetal como 
um dos insumos para produção de 
silício metálico. Durante visita, reali-
zada de 21 a 23 de março, os técni-
cos da Dow Corning elogiaram a alta 
carga de conhecimento aplicada nas 
unidades de Itamarandiba, Capelinha 
e Minas Novas.

Todas as áreas da Aperam 
BioEnergia, do melhoramento genético 
à expedição de carvão, foram apre-
sentadas à multinacional. “A equipe da 
Dow Corning nos visitou com a inten-
ção de conhecer as tecnologias utili-
zadas pela Aperam BioEnergia no pro-

cesso produtivo de carvão vegetal. A 
visita se destaca como uma nova par-
ceria entre essas empresas que, sem 
dúvida, trará benefícios para ambos 
os lados”, explica o engenheiro mecâ-
nico da Aperam BioEnergia, Benone 
Magalhães Braga.

A parceria pode viabilizar a troca 
de tecnologia de produção entre as 
empresas, contribuindo para man-
ter suas técnicas atualizadas com o 
que há de mais moderno e viável. A 
visita permitiu à multinacional esta-
dunidense conhecer as possibilidades 
de replicar as tecnologias da Aperam 
BioEnergia em seus processos. A 
Dow Corning produz o carvão vege-
tal para utilização em fornos de redu-
ção para fabricação de silicone, seu 
principal produto.

Empresa norte-americana 
elogia os processos da 
Aperam BioEnergia

Visita técnica da Dow Corning: reconhecimento às técnicas 
utilizadas na produção do carvão vegetal

Arquivo Aperam BioEnergia
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Boas-vindas
O time da Aperam BioEnergia 

ganhou mais um reforço no início de 
2016. A engenheira florestal Lorena 
Castro Ribeiro, natural de Itapecerica 
(MG), atua como assistente técnico 
do Planejamento Estratégico desde 
o final de janeiro. Na ocasião, Lorena 
recebeu o uniforme e realizou o ciclo 
de integração funcional, procedimen-
tos que marcam a chegada de um 
novo empregado à Empresa.

Formada pela Universidade 
Federal de Viçosa e pós-graduada em 
Gestão Florestal pela Universidade 
Federal do Paraná, a engenheira, 
já com experiência profissional no 
setor florestal, faz mestrado em 

Logística Florestal pela Universidade 
Federal de Viçosa, desde agosto de 
2014, três meses depois de voltar 
ao Brasil após um período de um 
ano na Irlanda. 

Recepcionada pelos gerentes 
e pelo então diretor-presidente da 
Aperam BioEnergia, Jaime Antônio 
Gasparini, a engenheira conta que 
a Empresa tem um ambiente dife-
renciado. “Fui muito bem recebida. 
Todos se mostraram muito recepti-
vos e dispostos a ajudar com a expe-
riência que cada um possui. Os geren-
tes participam ativamente de todas 
áreas e oferecem todo suporte”, ana-
lisa Lorena.

A engenheira Lorena recebendo o uniforme da Aperam BioEnergia ao 
lado do gerente executivo da Técnica Florestal, Ricardo Wagner; da 
gerente executiva da Administração, Angélica Pimenta; e do gerente 
executivo da Silvicultura, Daniel Alexander Fernandes Coelho

O engenheiro Daniel Alexander 
Fernandes Coelho, que é gerente de 
Silvicultura e trabalha há 12 anos na 
Aperam BioEnergia, demonstra pre-
ocupação com as questões ambien-
tais e investiu em um projeto sus-
tentável e ecologicamente correto.

“Seguindo a linha de sustenta-
bilidade das nossas atividades na 
Empresa, adotei algumas medidas 
para reduzir o consumo dos recursos 
naturais. Ao construir minha casa, 
entre 2013 e 2014, instalei um sis-
tema de aquecimento solar e um de 
captação da água da chuva”, revela o 
engenheiro. Com esse último, Daniel 
economiza água e ainda garante a 
irrigação da grama do seu quintal.

Ao edificar o imóvel, todo o enca-
namento para captação da água plu-

vial que cai no telhado e varandas 
foi feito, levando a água para uma 
caixa de dez mil litros enterrada no 
jardim. “Com uma bomba e sistema 
de irrigação com canos e asperso-
res subterrâneos, todo o jardim é 
irrigado. Adicionei um temporizador 
para programar o horário em que a 
bomba deve ser ligada e o tempo 
de funcionamento”, explica.

O engenheiro conta que, além de 
manter a grama verde o ano inteiro, 
sem precisar de disponibilidade de 
tempo para aguar o gramado, o pro-
jeto tem sido utilizado por outras 
pessoas. “Tomara que a ideia se mul-
tiplique ainda mais para que eco-
nomizemos nosso recurso natural 
mais precioso, que é a água”, con-
clui Daniel.

Seção que apresenta as boas práticas dos empregados da Aperam BioEnergia 
em relação à sustentabilidade e preservação dos recursos naturais
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A caixa enterrada no quintal da casa de Daniel, juntamente com encanamentos 
e bombas, reutiliza água da chuva em sistema de irrigação



Ação e reflexão para preservar a água
Trabalhos de conscientização, como palestras a diferentes públicos, e cursos de 
recuperação de nascentes marcam atividades para preservação dos recursos hídricos

Cursos de recuperação de nascentes
Identificar, recuperar e proteger as nascentes, melhorando a quali-

dade da água e tornando-a mais abundante. Com essa aposta, a Aperam 
BioEnergia envolveu empregados, parceiros e comunidade nos cursos de 
recuperação de nascentes, totalizando 85 pessoas. 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas 
Gerais (Senar), as capacitações aconteceram nos meses de fevereiro e 
março em Itamarandiba, Minas Novas (comunidades Forquilha e Imbiriçu), 
Capelinha (Parque da Barraginha) e Turmalina (comunidades Buriti, Formosa 
e Campo Alegre). Até o momento, dez nascentes foram recuperadas na 
região. Priorizando a zona rural, as ações de recuperação prosseguem 
ao longo do ano.

É no presente que temos a chance 
de agir e provocar mudanças signi-
ficativas no futuro, principalmente 
quando está em questão a preser-
vação de um elemento vital para 
todos: a água. Pensando nisso, a 
Aperam BioEnergia, por meio do 
Comitê Interno das Águas, organi-
zou uma programação especial para 
conscientizar empregados, estudan-
tes, produtores rurais, artesãos e 
comunidade em geral. 

Com o tema “A responsabilidade é 
de todos”, a 1ª Semana da Água con-
templou os cinco municípios da área 
de atuação da Aperam BioEnergia. 
O evento, realizado de 21 a 24 de 
março, mês em que se comemora 
o Dia Mundial da Água (22), con-

tou com a parceria da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado de Minas Gerais (Emater), 
do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
e da Sociedade de Investigações 
Florestais (SIF).

Várias atividades internas e exter-
nas movimentaram a semana, que 
propôs uma reflexão sobre a impor-
tância do consumo consciente da 
água no dia a dia das pessoas. Os 
empregados acompanharam os 
Diálogos Diários de Saúde, Meio 
Ambiente e Segurança (DSMS) e 
palestras com professores da 
Universidade Federal de Viçosa escla-
recendo sobre a gestão dos recursos 
hídricos junto à cultura do eucalipto.

As palestras da Semana da Água conscientizou alunos sobre 
a preservação do recurso natural no dia a dia

Os treinamentos ensinaram técnicas de recuperação das nascentes 
e integrou os participantes nas intervenções realizadas durante os cursos

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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Atenção redobrada contra o Aedes aegypti 
A Aperam BioEnergia não fica de 

fora da luta contra o mosquito trans-
missor da dengue, que também é o 
responsável pela disseminação da chi-
kungunya e do zika vírus. Acabar com 
ele é cada vez mais importante 
e está entre as prioridades 
da Empresa. Além de 
orientar seus empre-
gados e adotar as 
medidas de combate 
ao Aedes aegypti, a 
Aperam BioEnergia 
reforçou as ações de 
eliminação dos focos 
do mosquito.

Em março, a Empresa, 
em parceria com as prefeituras da 
região, realizou uma força-tarefa para 
remover o lixo jogado em suas áreas. 
Em mais de quatro dias de serviço, 
com a utilização de cinco máquinas 

em um total de 300 horas trabalha-
das, o mutirão de limpeza retirou os 
resíduos despejados irregularmente 
próximo ao bairro Jardim Aeroporto 
até a área próxima à Madeireira 

Campo Alegre.
A Empresa também 

intensificou a vigilân-
cia para monitorar 
o descarte ilegal 
de lixo e entulho 
nesses pontos. A 
Aperam BioEnergia 

está convocando a 
comunidade para 

auxiliar nessa fiscali-
zação e contribuir com a 

manutenção da limpeza. A orien-
tação é para que a população ajude a 
denunciar ao Poder Público quando 
observar alguém jogando lixo em 
local proibido.

Batalha contra os focos
A ação coletiva representa uma batalha contra os focos de proli-

feração do mosquito, considerado um dos grandes inimigos da saúde. 
Qualquer dúvida quanto aos locais adequados para fazer o descarte de 
lixo e resíduos de construção, basta procurar as secretarias municipais 
para ter acesso a informações mais detalhadas.

Força-tarefa: o serviço de limpeza utilizou cinco máquinas, 
totalizando 300 horas de trabalho
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Saúde da mulher: a busca 
pelo equilíbrio entre corpo e mente

O mês de março, que marca as 
celebrações do Dia Internacional da 
Mulher, representa uma oportuni-
dade de reflexão sobre importan-
tes assuntos relacionados ao uni-
verso feminino. Entre eles, temas 
que devem ser priorizados o ano 
inteiro, como a saúde.

Indo além do cuidado com o orga-
nismo, há de se ressaltar as iniciati-
vas de promoção do bem-estar men-
tal. Equilibrar a saúde do corpo e da 
mente garante mais disposição e 
previne uma série de doenças, per-
mitindo dias mais felizes.

As mulheres têm grandes desa-
fios diários e precisam administrar 
diferentes afazeres. Nessa rotina, a 
saúde não pode ser esquecida. É pre-

ciso reservar tempo e atenção aos 
sinais do corpo e da mente. O equilí-
brio emocional é a chave para evitar 
doenças e os males causados pelo 
estresse, cansaço e pela depressão.

Harmonia
Ao longo da vida, as mulheres 

podem apresentar sintomas físi-
cos e mentais desencadeados pelo 
desiquilíbrio hormonal. Muitas des-
sas alterações estão relacionadas ao 
estresse, uso exagerado de medica-
mentos, alimentação inadequada ou 
sedentarismo. Hábitos saudáveis, ati-
tudes preventivas e pensamentos 
positivos garantem a harmonia entre 
corpo e mente, evitando doenças 
e sinais da ansiedade e depressão.

Dicas para uma vida mais saudável e feliz
1. Consulte-se com um médico regularmente. Vá ao ginecologista uma vez ao ano

2. Faça exames preventivos

3. Tenha uma alimentação balanceada

4. Pratique exercícios físicos (pelo menos, uma caminhada 3 vezes por semana)

5. Tenha momentos de lazer com sua família e amigos

6. Cuide da beleza. Isso melhora a autoestima e muda o astral

7. Tenha contato com a natureza, busque formas de relaxamento

8. Controle o peso, a pressão arterial e as taxas de colesterol e glicemia

9. Mantenha atualizada a carteirinha de vacinação

10. Atente-se aos sinais de seu corpo
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