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Valorizando a vida e o 
comportamento seguro

Todos sabem que segurança é 
um valor de alta prioridade para a 
Aperam BioEnergia. Algo fundamen-
tal ao desenvolvimento da Empresa 
e que permeia suas ações diaria-
mente, sem interrupção. Reforçar 
conceitos e comportamentos segu-
ros, que já fazem parte da rotina dos 
empregados, tem sido uma tarefa 
importante para promover, cada vez 
mais, a conscientização.

Com esse espírito motivador, a 
Aperam BioEnergia promoveu, com 
sucesso, mais uma edição da Semana 
Integrada de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (Sipat). Entre os 
dias 7 e 11 de dezembro de 2015, 
empregados e prestadores de ser-
viço se reuniram em Capelinha e Ita-
marandiba para o evento que teve 
como tema "Comportamento Seguro 
- Compartilhe esta prática!".

O diretor-presidente da Aperam 
BioEnergia, Jaime Antônio Gasparini, 
ressalta que a Sipat tem um impor-
tante papel na conscientização dos 
empregados. "Conscientizar é peça-
chave para evitar acidentes e prote-
ger a nossa integridade física. Saúde 
e segurança são valores imprescindí-
veis na Aperam BioEnergia e devem 
estar presentes 100% na vida do 
empregado, seja no trabalho, no 
trajeto para casa, com a família, em 
todos os momentos. Segurança é um 
compromisso importante que deve-
mos praticar sempre, independente-
mente de onde estejamos”, lembra.

Para o diretor-presidente, a inte-
ração, a troca de conhecimento e a 
programação diversificada da Sipat 

representaram outros pontos for-
tes do evento. "Temos um compro-
misso permanente com as questões 
da saúde e segurança na Empresa. 
Não podemos abrir mão desse cui-
dado. Nossos empregados nos cor-
respondem da melhor forma: assu-
mindo o comportamento seguro e 
participando de iniciativas tão enri-
quecedoras quanto foi a Sipat. Todo 
esse envolvimento caminha para um 
mesmo objetivo: preservar a vida, 
viver sem acidentes, com saúde e 
segurança", avalia Gasparini.

Programação
Diversas ações marcaram a Sipat 

da Aperam BioEnergia. Entre elas, 
palestras, auditorias, sorteio de prê-
mios e outras atividades dinâmicas, 
como o simulador de capotamento, 
ergonomia veicular, ginástica labo-
ral e blitze educativas (abrangendo 
também a sociedade para o com-
portamento seguro no trânsito). O 
momento dedicado à segurança e 
saúde envolveu empregados e con-
tratados de Capelinha e Itamaran-
diba. O tema abordado destacou as 
atitudes seguras que todos devem 
adotar diariamente, dentro e fora da 
Empresa, principalmente no trânsito.

O palestrante e escritor Fábio 
Fernandes ministrou a palestra 

"Motivação para o comportamento 
seguro", a fim de orientar o público 
sobre prevenção de acidentes. 
A Sipat ainda incluiu encontros 
para os Diálogos de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde (DSMS) 
com as temáticas Trânsito, DSTs/
Aids, Alcoolismo e Comportamento 
Seguro.

Dinamismo
As autoescolas Milenyum e São 

Cristóvão, parceiras do evento, sor-
tearam processos de habilitação 
na categoria A. Os contemplados 
foram Cimário Francisco Campos e 
Evandro Ferreira. Outra atração do 

evento, uma exposição de veículos 
envolvidos em acidentes, permitiu 
ao público refletir sobre os riscos no 
trânsito. "O dinamismo das ativida-
des proporcionou a boa compreen-
são do conteúdo da Sipat e integrou 
muito bem os participantes", analisa 
o técnico de Segurança do Trabalho 
da Aperam BioEnergia em Capelinha, 
Adriano Oliveira Vago.
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O diretor-presidente Jaime Gasparini durante abertura em Itamarandiba: 
comportamento seguro como compromisso de todos

O palestrante Fábio Fernandes (na foto com os empregados de Capelinha) 
destacou a importância da motivação para a segurança

Simulador de capotamento: 
atração dinâmica para falar 
sobre os perigos do trânsito

Por meio da 
Sipat, Aperam 
BioEnergia promove 
conscientização 
sobre segurança



Equipes prontas para o Challenge 2016
Bicampeã do Challenge, a Ape-

ram BioEnergia entra forte na edi-
ção 2016 do evento mundial do 
Grupo Aperam. Na 12ª disputa, algu-
mas mudanças foram realizadas. Até 
o ano passado, o Challenge focava 
na Melhoria Contínua. Neste ano, 
objetiva destacar o potencial de 
Inovação e Tecnologia para a per-
formance na maneira de trabalhar.

A Aperam BioEnergia conta 
com três projetos inscritos: "Uso 
de drone com plataforma de piloto 
automático e software de con-
trole para vigilância e monitora-
mento", "Saúde e Segurança muito 
além da Empresa" e "Seleção Genô-
mica Ampla de Clones para produ-
ção de carvão vegetal". Ao todo, 46 
propostas dos empregados da Ape-
ram BioEnergia foram apresentadas 

e, por serem excelentes ideias, fica-
rão arquivadas no banco de infor-
mações da Empresa para uma pos-
sível implantação no futuro.

Novidades
Em 2016, o Challenge  traz 

mudanças em dois pontos. A pre-
miação destina-se a projetos de 
curto prazo e não a uma realização 
passada. Outro detalhe é que os 
projetos deverão apresentar uma 
mentalidade orientada para novas 
tecnologias que representem o 
século 21. Os vencedores recebe-
rão como premiação uma viagem 
para algum local no mundo onde 
a inovação constitui principal ala-
vanca de melhoria, além de recur-
sos necessários para a implemen-
tação dos projetos.

Prepare-se para o Ciclo de Auditorias
Um novo ano começou e, com 

ele, tem início mais um ciclo de audi-
torias internas e externas na Ape-
ram BioEnergia. Os processos para 
revisão das atividades desenvolvi-
das pela Empresa são realizados, 
anualmente, em atendimento a 
requisitos das Normas ISO 14001, 
OHSAS 18001 e FSC® Manejo Flo-
restal e Cadeia de Custódia. Siga 
dicas importantes para apresen-
tar sua frente de serviço da melhor 
maneira.

A primeira impressão é a que 
fica. Por isso, mantenha as instala-
ções móveis e fixas em boas condi-
ções. Higiene é requisito fundamen-
tal nos locais para refeição. Cestos 
de lixo devem permanecer tampa-
dos. Os sanitários precisam conter 
sabonete líquido, papel higiênico, 
papel toalha e lixeira com tampa. 
Colabore com a coleta e destinação 
adequada dos resíduos.

Deixe os extintores em locais de 
fácil alcance, sempre respeitando 
o prazo de validade do produto. 
Outros itens importantes são os 

kits completos de primeiros socor-
ros (com prazo de validade em dia). 
Atente-se para que máquinas, equi-
pamentos e veículos estejam em 
bom estado para funcionamento.

A principal dica de 
comportamento durante 
as auditorias é manter 
a tranquilidade. Fale 

apenas o necessário. Evite 
se entusiasmar ao ser 

questionado pelo auditor 
para não responder com 

informações e explicações 
que não foram solicitadas. 

Seja objetivo e diga somente 
a verdade.

A área de Qualidade possui a relação completa de documentos que 
deverão estar disponíveis para verificação nas auditorias. Entre 

aqueles que podem ser analisados como evidências estão: Política 
de Gestão Integrada, Procedimentos Operacionais, Procedimentos 

Sistêmicos (quando aplicáveis), Fluxograma do Plano de Atendimento 
à Emergência, Ficha de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ), Ficha de Emergência e Envelope para o transporte 
(FET), Cartilha de Consumo Racional de Energia Elétrica e checklists 

de veículos, máquinas e equipamentos realizados no dia.

Em caso de dúvidas, 
procure a Área de 

qualidade.

A "Estufim", projeto vencedor do Challenge 2015, garantiu 
à Aperam BioEnergia o bicampeonato na disputa
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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



Solidariedade: um presente para todos
Quem faz o bem ajuda o outro e 

a si mesmo. Talvez esse seja um dos 
maiores aprendizados para quem 
participa, todos os anos, do Natal 
Solidário dos Amigos da Aperam 
BioEnergia. Em sua sexta edição, 
em 2015, a campanha estimulou a 
doação de qualquer quantia, roupas, 
brinquedos e balas para levar felici-
dade a crianças, adultos e idosos da 
região. Todo valor arrecadado foi 
revertido na compra de presentes, 
distribuídos na semana do Natal.

Uma equipe, formada por ami-
gos, empregados e parceiros, orga-
nizou a campanha desde a mobi-
lização até a partilha. O trabalho 
resultou na aquisição de 2.635 brin-
quedos, entregues para crianças 
dos bairros Vista Alegre, Subesta-
ção, Vila Operária, Piedade e Apare-
cida, em Capelinha. Roupas, balas, 
doces, pipocas e 500 potes de mel 
produzido na região - e doados pela 
Aperam BioEnergia - completaram a 
alegria da garotada.

A campanha também contem-
plou adultos recuperandos da 
Fazenda Amar e Renascer (Faamar), 
Asilo Mali Martim e Projeto dos 
Sonhos em Itamarandiba. Toalhas, 
roupas, doces e outros presen-
tes, além de uma tarde de músi-
cas, orações e reflexão, marcaram 
o momento. Voluntários, empre-
gados e prestadores de serviço da 
Aperam BioEnergia, representan-
tes da comunidade e dos comer-
ciantes estiveram unidos na ação 

de solidariedade, doando recursos 
ou distribuindo os presentes.

União
Quem participou da organização 

do Natal Solidário garante que os 
benefícios são para todos os envol-
vidos. “Foi uma experiência gratifi-
cante. Uma via de mão dupla. Doei 
um pouco de tempo para levar ale-
gria, carinho e amor e recebi uma 
enorme satisfação por me sen-
tir útil. O contato humano, a convi-
vência com pessoas diferentes e a 
oportunidade de viver outras situ-
ações possibilitam uma visão dife-
rente do mundo. Com certeza, recebi 
muito mais do que doei", ressalta a 
analista administrativo da Aperam 
BioEnergia, Leila Oliveira.

Agradecimento
O supervisor de Equipe da Logís-

tica de Transportes da Aperam Bio-
Energia, Ailton Costa de Azevedo, 
um dos membros da equipe orga-
nizadora, diz que o Natal Solidário 
tem uma enorme importância para 
quem se dedica a ajudar o próximo. 
"Com muita união e determina-
ção alcançamos esse grande obje-
tivo, demonstrando a solidariedade. 
Agora, o momento é de agradecer 
a cada um que se dedicou para que 
muitos sorrisos fossem despertados 
numa data tão especial", conta.

Benefícios diferenciados para momentos especiais
Seja nas ceias de fim de ano ou 

nos preparativos para o período de 
volta às aulas, a Aperam BioEner-
gia sempre marca presença na vida 
de seus empregados e familiares. 
Em dezembro passado, a Empresa 
não mediu esforços para repetir a 
entrega dos kits de Natal e Esco-
lar, benefícios diferenciados conce-
didos como forma de valorização e 
reconhecimento por mais um ano 
de dedicação. Um pote de 500g 
de mel, produzido em parceria com 
apicultores regionais, também foi 
entregue a cada empregado. 

O Kit de Natal completou as tra-
dicionais ceias e festas de confra-
ternização, contribuindo com a ale-
gria das reuniões familiares. Ademir 
de Ramos, de Itamarandiba, que 
trabalha como apontador na Expe-
dição de Carvão, conta que o bene-
fício é sempre muito aguardado e 
bem recebido por sua família. Pai 
de quatro filhos, Ademir, que com-
pleta 14 anos de Empresa em 2016, 

também elogia os kits escolares. 
"Os materiais deixam as crian-

ças animadas, entusiasmadas com 
os estudos. Quando os filhos estão 
felizes, os pais também ficam. Sem 
contar que economizamos bas-
tante. Isso nos alivia, porque mui-
tas contas vencem no início do ano", 
revela. Na casa dele, os filhos Emilly, 
Endrius e Taís, de 14, 13 e 11 anos, 
respectivamente, receberam os 
objetos. O caçula, Isaac, de 3 anos, 
ainda não está em idade escolar. O 
benefício contempla empregados 
com filhos na escola, na faixa etá-
ria de 4 a 18 anos.

Economia doméstica
O auxiliar de serviço da equipe 

de Transporte de Madeira, Roberto 
Aparecido Souza, de Capelinha, 
reforça a importância do benefí-
cio dos kits de Natal e Escolar para 
a economia doméstica. "No final 
do ano, economizamos na hora 
da ceia com o kit de Natal. Depois, 

começamos o ano sabendo que 
teremos um gasto a menos por 
causa do Kit Escolar", conta Roberto, 
que completa, em fevereiro, 18 anos 
de Empresa. 

Os filhos do auxiliar de serviço, 
Otávio e Isadora, de 16 e 12 anos, 
receberam os kits. "Os materiais 
vêm completos e são de excelente 

qualidade", aponta Roberto. Os kits 
são diferenciados, preparados de 
acordo com a faixa etária e especi-
ficidades de cada ano escolar, con-
tendo mochilas, cadernos, canetas, 
lápis de cor, apontador, borracha, 
entre outros itens. Nesse ano, tra-
zem como tema as Olimpíadas. 
"Tudo muito bom e bonito", conclui.

O Papai Noel do Natal Solidário em ação no 
Asilo Mali Martim, em Itamarandiba

Entrega de presentes no município de Capelinha

Ademir de Souza, apontador 
na Expedição de Carvão

Roberto Aparecido Souza, 
auxiliar de serviço na equipe 
de Transporte de Madeira

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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Esta edição do Folha Florestal traz uma novidade: uma seção feita com a colaboração de empregados 
da Aperam BioEnergia. Trata-se de um espaço para opiniões, análises, divulgação de ideias e conceitos 
daqueles que contribuem com o desenvolvimento da Empresa. 

Crescimento com estabilidade
A Aperam BioEnergia sempre foi uma Empresa muito visada por jovens que buscavam uma vida estável e com mais 

conforto para sua família. Sendo assim, em 1984, fui à Empresa à procura de uma oportunidade, a fim de começar 
minha vida profissional. Iniciei o trabalho no dia 21 de março daquele ano, exercendo a função de auxiliar de serviços. 
Sempre procurei trabalhar com empenho e responsabilidade.

Com o passar do tempo, tive a oportunidade de acompanhar a evolução da Empresa, que foi se modernizando, 
trocando os serviços braçais e pesados por máquinas e caminhões sofisticados, aumentando as produções e capaci-
tando seus funcionários. A Empresa me proporcionou a oportunidade de fazer vários cursos. 

Hoje, trabalho como mecânico e me orgulho do que faço. Graças a esse emprego, criei minha família, tenho meu lar 
abençoado e feliz. Além de tudo isso, fiz grandes amizades com meus colegas de trabalho.

Agradeço à Aperam BioEnergia pelas oportunidades e pela preocupação com a saúde e segurança de seus empre-
gados. Ela nos garante a estabilidade de um bom plano de saúde, que sempre nos atende em momentos difíceis de 
nossas vidas. Enfim, sou grato a tudo o que a Empresa fez por mim durante esses 31 anos.

Saúde, segurança e harmonia
Nos meus quase 23 anos de Empresa, acompanhei muitas mudanças na forma de trabalhar. Mudanças para melhor. 

Com máquinas mais modernas, houve um grande avanço no conforto, saúde e segurança do operador.
Os equipamentos novos e modernos diminuem os ruídos e a poluição do meio ambiente. Aqui na Aperam BioEnergia, 

saúde e segurança vêm em primeiro lugar. A preocupação com a questão ambiental também é um valor importante.
Além de contar com bons equipamentos, a equipe da Colheita Florestal tem um ótimo ambiente de trabalho entre 

empregados, supervisores e demais superiores. Temos uma convivência muito harmônica. É um ótimo lugar para 
trabalhar.

Sonho realizado
Tenho 44 anos, sou casado, pai de dois filhos. Nasci numa família humilde de 11 irmãos, da zona rural próxima 

ao distrito de Santa Joana. Como todo jovem sonhador, queria outros horizontes. Saí da roça e vim para a cidade em 
busca de melhores condições e estudos. Morei em Itamarandiba com meu irmão mais velho, que trabalhava na então 
Acesita Energética, única Empresa da cidade, onde muitos sonhavam em trabalhar. Inclusive eu. 

Mas havia um problema: quando me mudei eu ainda era menor de idade. Nesse tempo, realizei vários serviços 
informais até completar 18 anos e entrar na Empresa. Um sonho realizado. Minha carteira assinada! Iniciei no cargo 
de auxiliar de serviços, depois no viveiro e na torre de vigilância. Por meio do Projeto Educacional Capacitar, oferecido 
pela Empresa, terminei o Ensino Fundamental e conclui o Ensino Médio. Participei de vários cursos e treinamentos 
em diversas áreas. 

Hoje, sou vigia motorizado e tenho três irmãos que trabalham na Aperam BioEnergia. É perceptível que o sonho 
de todo jovem é ser independente e ter seu próprio dinheiro. Por isso, agradeço a Deus pela oportunidade que tive 
ainda tão jovem. E também por continuar na Empresa por 27 anos. Tenho certeza que o trabalho edifica o homem e 
o torna melhor a cada dia.

Aumento da produtividade com inovação
Tenho 29 anos e muito orgulho por fazer parte da equipe de Produção de Carvão da Aperam BioEnergia. Durante 

esses seis anos de trabalho na Empresa, tenho acompanhado a constante evolução em nossa área. Evolução vinda 
de ideias inovadoras de toda equipe e no emprego de novas tecnologias no processo. 

A junção entre evolução e inovação tem se tornado fundamental na tomada de decisões. Entre os resultados 
alcançados estão o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade do carvão vegetal.

Trabalhar na Aperam BioEnergia é sinônimo de aprendizado. Por aqui recebo sempre treinamentos que contribuem, 
diretamente, com minha formação profissional e pessoal. Na Empresa encontrei também inspiração para retomar meus 
estudos e finalizar minha faculdade de Administração. É uma honra fazer parte desta Empresa.

Desenvolvimento eficiente de florestas
Uma metodologia simples, realizada com muito cuidado pelos empregados da Aperam BioEnergia, gera um exce-

lente resultado no desenvolvimento das florestas renováveis da Empresa. Esse método é a desbrota precoce, feita 
de forma manual ou semimecanizada. 

Nesse processo, executado quando o tempo de brotação estiver entre quatro e dez meses (e altura de, no máximo, 
1,20 metros), deixa-se um broto por cepa de eucalipto. É importante desempenhar a desbrota precoce com cautela 
para não causar nenhuma injúria (dano) à planta. 

Os brotos deixados se desenvolvem com mais força em relação aos brotos intrusos e indesejáveis, que foram 
descartados. Como resultado, geramos uma floresta com maior eficiência no seu desenvolvimento, fundamental para 
os negócios da Aperam BioEnergia.

Joaquim Rodrigues de Jesus
» Operador de máquinas
» Colheita Florestal - Capelinha
» Tempo de Empresa: 22 anos

Sebastião Pereira dos Santos
» Mecânico
» Manutenção Mecânica - Capelinha
» Tempo de Empresa: 31 anos

Geraldo Fernando Araújo
» Vigia motorizado
» Vigilância Patrimonial - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 27 anos

Adão Cordeiro de Azevedo
» Técnico operacional
» Produção de Carvão - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 6 anos

Fernando Coelho Godinho
Supervisor de equipe
Silvicultura - Capelinha
Tempo de Empresa: 4 anos
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Arte em sintonia com a sustentabilidade
Reciclar é encontrar um novo 

significado para algo que seria des-
cartado, contribuindo para a pre-
servação de recursos naturais e 
gerando novas possibilidades. Pen-
sando nisso, a Aperam BioEnergia 
criou o Reciclar para Poupar, com 
foco no consumo sustentável. 

Como ação do projeto, empre-
gados de Capelinha e Itamaran-
diba participaram de oficinas, em 
dezembro, para confecção de agen-
das. A ideia consistiu em reaprovei-
tar aquelas não utilizadas em anos 
anteriores, renovando suas capas 
com técnicas de reaproveitamento 
de filtros de café de papel. Tudo de 
forma criativa. 

As oficinas foram ministradas 
pela analista de Relações com as 
Comunidades da Aperam BioEner-
gia, Fernanda Correia, idealizadora 
da iniciativa. "A Empresa possibilitou 
uma atividade lúdica e descontraída, 
com resultados positivos, principal-
mente para o meio ambiente. Além 
disso, o artesanato funciona como 
uma excelente terapia, pois ajuda a 
aliviar o estresse. Vale destacar que 
as oficinas promoveram a interação 
entre os participantes", explica.

Oportunidade
Os empregados aprenderam 

sobre colagem e decupagem com 
a reutilização dos filtros de papel. 
A técnica pode ser aplicada em 
outros materiais, tais como caixas, 
cadernos, porta-retratos, luminárias 
etc. "Basta usar a criatividade. E os 
ganhos vão além, pois alguns traba-
lhos produzidos com essa técnica 
podem ser utilizados por morado-
res das comunidades que desejam 
aumentar a renda familiar, dialo-
gando com a prática do artesanato 
na região", conclui Fernanda. 

Uma das participantes da ofi-
cina, Maíza Xavier Gomes, da área 
de Treinamento e Desenvolvimento 
de Liderança da Aperam BioEnergia, 
gostou tanto da técnica que adqui-
riu material para outros trabalhos. 
"A oficina de decupagem foi sensa-
cional. A Empresa está de parabéns 
por mais essa iniciativa ecológica e 
sustentável, que ensinou como rea-
proveitar, com muita criatividade, as 
agendas antigas", declara.

1. Materiais

» 1 agenda (tamanho 24 x 16 cm) 
do ano anterior ou que você 
deseja customizar

» 10 filtros de café usados. A dica é 
diversificar nas tonalidades. Use 
os mais limpos, lavados e outros 
mais sujos (apenas com uma 
limpeza superficial do pó)

» 200 ml de cola branca

» 30 ml de goma laca indiana

» 1 pincel tamanho 22

» 1 estilete

2. Começando a montagem 

» Primeiro, retire as capas da 
agenda (modelo com espiral) 

» Rasgue os filtros em tamanhos 
e formas diferentes, retirando as 
bordas (o material rasgado ganha 
um efeito mais natural)

» Misture 1/3 de água para 2/3 de 
cola. Uma dica é fazer a mistura 
em um copo descartável (já 
usado) de 200 ml

3. Iniciando a aplicação

» Com o pincel, espalhe a mistura 
de cola e água na capa 

» Cole os pedaços rasgados dos 
filtros na capa, deixando uma 
sobra de, aproximadamente, 
2 cm em toda borda (para realizar 
o acabamento)

» Intercale a colagem entre filtros 
mais claros e escuros

» Passe uma boa camada da cola e 
água sobre cada pedaço de filtro 
aplicado

» Cubra toda a capa da agenda e 
deixe secar

4. Partindo para o acabamento

» Após secar, corte os buracos por 
onde passa o arame

» Dobre e cole as bordas no interior 
da capa (como se estivesse 
encapando um caderno) 

» Deixe secar e refaça os cortes nos 
buracos do arame

» Passe uma demão de cola pura 
sobre toda capa. Se preferir, 
utilize a termolina leitosa, 
que ajuda a impermeabilizar e 
proteger a capa contra umidade 

» Ao passar a cola pura é comum 
formar algumas bolhas, mas não 
se preocupe. Quando secar, volta 
ao normal 

5. Envernizando

» Após aplicar a cola pura ou a 
termolina leitosa, espere a capa 
secar totalmente

» Passe goma laca indiana por 
todo material, inclusive na parte 
interior

» Para um melhor resultado, 
passe três demãos de goma laca 
indiana, esperando secar entre 
uma aplicação e outra

Cuidados com o pincel

» Ao utilizar a cola, lave o pincel 
com água logo em seguida. Se 
utilizou a goma laca indiana, lave 
com álcool

Dica: “o pulo do gato” 

» Compre a goma laca indiana 
líquida em pote de 100 ml

» Se a capa original for muito 
colorida, aplique duas 
sobreposições de filtros de 
café para cobrir bem as cores 
e desenhos e o fundo não 
transparecer

» Esperar pela secagem uniforme, 
a cada passo, é fundamental para 
um melhor resultado

» O filtro da marca Melitta possui 
bolinhas em seu papel. Para que 
elas não fiquem evidentes, o ideal 
é utilizar essa marca só em capas 
com sobreposições de filtro

A analista de Relações com as Comunidades da Aperam BioEnergia, 
Fernanda Correia, preparou um tutorial para quem quiser 
reciclar sua agenda ou adaptar a técnica em outros objetos. 

A técnica fica perfeita em trabalhos 
com caixas de MDF, ideais para 
presentear. Procure na internet as 
diferentes formas de aplicação.

Cuidado ao utilizar o material 
cortante. Lembre-se: sua segurança 
vem sempre em primeiro lugar!

Faça você mesmo!

Atividade lúdica e descontraída: a oficina permitiu um 
momento de interação entre os empregados 
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Admirável e puro mel
Famosa pelo programa "Cozinha 

Prática", do canal GNT, e pelo site 
"Panelinha", a chef Rita Lobo provou 
e aprovou o sabor do mel produzido 
pelos apicultores locais com o apoio 
da Aperam BioEnergia. A qualidade 
do produto chamou a atenção da 
apresentadora, que escreve sobre 
culinária e já lançou diversos livros 
sobre o assunto.

O mel puro, que tem origem nas 
florestas renováveis de eucalipto 
da Aperam BioEnergia, no Vale do 
Jequitinhonha, impressionou a chef 
de cozinha. Recentemente, Rita gra-
vou uma série de vídeos ressaltando 
o valor do inox na cozinha. O mate-
rial será divulgado, em breve, na 

homepage da Aperam. A apresen-
tadora, escritora e chef é especia-
lista em ensinar receitas práticas. 
Seu site, o "Panelinha", tem mais de 
500 mil acessos por mês.

Trabalho e renda
Produzido a partir de parceria 

com apicultores regionais, o mel da 
Aperam BioEnergia promove fonte 
de trabalho e renda direta para as 
comunidades locais. Cerca de 100 
apicultores e suas famílias são 
beneficiados.

O mesmo mel aprovado pela 
chef Rita Lobo é entregue aos 
visitantes da Empresa no Vale do 
Jequitinhonha.

A chef Rita Lobo aprovou a qualidade do mel puro da Aperam BioEnergia na 
cozinha do "Panelinha" e do programa de TV (abaixo)
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Dengue, zika 
e chikungunya

Fonte: Agência FioCruz

Não seja a 
próxima vítima

Qual atitude você já tomou para 
acabar com o Aedes aegypti? Essa 
reflexão pode nos levar a pensar 
sobre nosso posicionamento nessa 
verdadeira batalha contra um vilão 
cada vez mais forte. A dengue, uma 
doença que pode ser fatal, já não 
aparece sozinha. O mosquito Aedes 
aegypti também transmite zika e 
chikungunya, aumentando os riscos 
para toda população. Mais do que 
nunca, o momento pede que todos 
tomem uma iniciativa nessa luta.

As residências continuam sendo 
os principais focos para prolifera-
ção do mosquito, que acontece em 
água limpa e parada, armazenada 
nos mais variados locais. Para se ter 
uma ideia, uma tampinha de refri-
gerante deixada no quintal torna-
se potencial depósito para o Aedes 
aegypti iniciar seu rápido processo 
reprodutivo. A melhor forma de evi-
tar a dengue, zika e chikungunya é 
impedir que o mosquito se prolifere.

Combate
Verifique sua casa e elimine os 

focos que encontrar. Não deixe no 
quintal objetos e recipientes que 
acumulam água, tais como latas, 
embalagens, vasos de planta, pneus 
velhos, garrafas, sacos plásticos, 
lixeiras etc. Tampe tambores, latões, 
cisternas e caixas d'água. Não deixe 
as calhas entupidas. 

Esse trabalho pode ser rea-
lizado com apoio de toda famí-
lia. Dez minutos por semana já são 
suficientes. A Comissão Perma-
nente de Combate a Focos do Mos-
quito Transmissor da Dengue (CPCD) 
da Aperam BioEnergia orienta seus 
empregados para ajudarem na 
divulgação dessa iniciativa. Mobi-
lize familiares, vizinhos e colegas 
de trabalho a fazerem o mesmo em 
suas casas: acabar com os focos do 
Aedes aegypti. 

Conheça os sintomas que 
diferenciam as doenças
Procure um médico ao sentir os sintomas da dengue, chikungunya ou 
zika (que tem relação com o nascimento de bebês com microcefalia). 
Evite a automedicação e não use o ácido acetil salicílico (AAS). Faça 
repouso e tome bastante líquido.

Dengue

Febre alta e de início imediato, dores de cabeça e nas 
articulações, enjoo, manchas vermelhas na pele e coceira.

Chikungunya

Febre alta, dores de cabeça, manchas vermelhas na pele a 
partir do segundo dia e leve coceira. A principal diferença em 
relação à dengue são as dores mais intensas nas articulações, 
principalmente nos pés e nas mãos.

Zika

Febre baixa, dores leves nas articulações, dores de cabeça, 
enjoo, manchas vermelhas na pele (se manifestam nas 
primeiras 24 horas), coceira intensa, vermelhidão nos olhos e 
conjuntivite (sem secreção).
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Gerência de Manutenção Mecânica 

8 Anos sem Incidente CPT

Gerência Administrativa 

41 Anos sem Incidente CPT

Vigilância Patrimonial 

11 Anos sem Incidente CPT

Gerência de Silvicultura 

8 Anos sem Incidente CPT

Equipe de Plantio 

10 Anos sem Incidente CPT

Gerência de Manutenção Mecânica 

8 Anos sem Incidente CPT

Gerência de Colheita Florestal 

e Transporte de Madeira 

13 Anos sem Incidente CPT

Gerência de Silvicultura 

8 Anos sem Incidente CPT

Equipe de Plantio 

10 Anos sem Incidente CPT

Gerência do Carvão - UPE Pontal 

10 Anos sem Incidente CPT

Gerência de Colheita Florestal 

e Transporte de Madeira 

13 Anos sem Incidente CPT

Gerência do Carvão - UPE Palmeiras 

8 Anos sem Incidente CPT

Gerência do Carvão - UPEs Chácara, 

São Bento e Cruz Grande 

8 Anos sem Incidente CPT

Gerência do Carvão - UPE Lagoa 

9 Anos sem Incidente CPT

Gerência Técnica (Viveiro 

e Pesquisa Florestal) 

12 Anos sem Incidente CPT

A Aperam BioEnergia comemorou, nos meses de novembro e dezem-
bro de 2015, os dias sem incidentes com perda de tempo (CPT) em suas 
áreas. Conheça as equipes e seus respectivos tempos. Parabéns a todos pela 
conquista!

Tempo de parabenizar

Equipes de Itamarandiba

Equipes de Capelinha

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergiaFolha Florestal   |   JAN/FEV 2016
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Gerência Administrativa 

41 Anos sem Incidente CPT

Vigilância Patrimonial 

11 Anos sem Incidente CPT


