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Inovar e educar

Em novembro, mais de 600 pro-
fissionais da área de Educação se 
reuniram em Itamarandiba e Capeli-
nha para o workshop “Inovar e Edu-
car”. O evento está inserido no Pro-
grama de Melhoria da Qualidade de 
Ensino para as cidades da região do 
Vale do Jequitinhonha e também 
conta com a parceria da Secreta-
ria Municipal de Educação de Ita-
marandiba e Capelinha, Faculdade 
Única e Sesi/Fiemg.

Durante a programação, os par-
ticipantes puderam compartilhar 
conhecimentos, discutir o papel 
dos educadores na sociedade atual 
e os desafios e as perspectivas dos 
profissionais da Educação. Divi-
dido em dois momentos, primeiro 
foi realizado o “World Café Conver-
sando sobre Gestão” que trouxe 
assuntos de uma forma descontra-
ída e com diálogo simples. Em um 
segundo momento, os educadores 
assistiram à palestra "Professor: 
para quê?", ministrada pela educa-
dora Eliane Assis Neves, da cidade 
de Timóteo.

Para a secretária de Educação de 
Itamarandiba, Jane Abreu, “a parceria 
firmada entre Aperam Bio Energia, 

Fundação Aperam Acesita e Secre-
taria Municipal de Educação pos-
sibilitou a realização deste grande 
evento que contribuiu. de forma 
enriquecedora, para todos os pro-
fissionais da educação", declarou. A 
secretária agradeceu à Aperam Bio-
Energia e Fundação Aperam Acesita 
pela parceria e à Prefeitura Munici-
pal pelo grande apoio”.
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World Café "Conversando sobre Gestão" discutiu papel dos educadores no Jequitinhonha

Parceria entre 
Aperam BioEnergia 
e Fundação Aperam 
Acesita rende mais 
um fruto de sucesso

A educadora Eliane Assis Neves ministrou a palestra "Professor: para quê?"

Apresentações teatrais ilustraram o workshop em Itamarandiba

Inovação que vai além
Por meio do evento, as atividades do Cozinha Brasil chegaram a Tur-

malina, Capelinha e Itamarandiba. No total, foram mais de 400 pessoas 
atendidas.

Todas essas ações fazem parte do Programa de Melhoria da Quali-
dade de Ensino que, em 2015, trabalhou com todos os públicos ligados 
à Educação:

1. Alunos: programa Junior Achievement com oficinas de Educação 
Ambiental.

2. Diretores e Pedagogos: "World Café Conversando sobre Gestão".

3. Educadores: palestra "Professor: para quê?"

4. Cantineiras: programa Cozinha Brasil sobre alimentação saudável e 
aproveitamento de 100% dos alimentos, atendendo ainda emprega-
dos da Aperam BioEnergia e dependentes.



A Aperam BioEnergia acredita, cada vez mais, que o Vale do Jequi-
tinhonha pode ser um grande polo de mel. Por isso, a Empresa 
iniciou uma sequência de ações que incluem consultorias em 
diversos temas, como aumento de produtividade, melhora-
mento genético, alimentação e gestão do apiário, boas prá-
ticas de Produção e Sanidade Apícola e gestão de associa-
ções por meio de consultorias. Em novembro, entre os dias 
16 e 20, foi realizado em Veredinha e Itamarandiba, o 7º 
Encontro de Assessoria Técnica do Projeto Apicultura 
em Rede no Vale. No total, foram 44 apicultores de 
Veredinha e Itamarandiba, membros da AAPIVER 
e APITA, da Escola Família do município de Vere-
dinha (EFAV), representantes da APAE de Ita-
marandiba, representantes de Associações 
Rurais, entre outros órgãos dos municí-
pios participantes. O encontro abordou os 
temas Associativismo, Gestão de Associa-
ções e Trabalho em Rede e Marketing com 
foco nas relações interpessoais.

O Projeto Apicultura em Rede no Vale conta 
com um investimento de R$ 111 mil, destinados 
pelo Fundo Comunidade em Rede (RedEAmérica e 
IAF) por meio da Aperam BioEnergia e da Fundação 
Aperam Acesita junto às associações de apicultores 
de Veredinha e Itamarandiba.

Apicultores unidos e fortalecidos
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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



Compromisso com o desenvolvimento
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Representantes das entidades selecionadas no Edital assinaram o compromisso de parceria com a Aperam BioEnergia e Fundação Aperam Acesita

Representantes dos 10 proje-
tos apoiados pelo Edital da Funda-
ção Aperam Acesita assinaram con-
vênio para formalização da parceria 
com a Fundação nos dias 12 e 17 de 
novembro, nos Vales do Aço e Jequi-
tinhonha, respectivamente. Na oca-
sião, as organizações sociais foram 

informadas sobre a importância da 
formalização dos convênios, orien-
tações sobre relatórios de presta-
ção de contas, além de dicas para 
captação de recursos.

No total, o Edital de Projetos 
recebeu 62 inscrições de organiza-
ções, inclusive de outros Estados. 

Dos projetos aprovados, sete são 
de instituições localizadas no Vale 
do Jequitinhonha.

Desde sua criação, em 2012, o 
Edital já beneficiou mais de 2.800 
pessoas, com um total de 27 pro-
jetos selecionados e, aproximada-
mente, R$ 270 mil investidos.

Iniciativas foram apoiadas nas 
regiões do Vale do Aço e do Vale do 
Jequitinhonha, com projetos volta-

dos para melhoria da qualidade da 
Educação e do atendimento pres-
tado pelas organizações, fomento 
à cultura, qualificação profissional e 
geração de renda.

O Edital criado pela Aperam 
South America, por meio da Fun-
dação Aperam Acesita, tem como 
objetivo propiciar a melhoria das 
condições de vida das comunidades 
onde a Empresa atua.
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Evoluir sempre
Em Itamarandiba, os emprega-

dos puderam participar de algumas 
capacitações nos últimos meses:

Eletrônica Aplicada
13 a 16/10, 15 empre-

gados da Manutenção 
Mecânica capacitados. O 
treinamento teve como 
objetivo principal com-
partilhar conhecimen-
tos relativos à utilização 
das ferramentas e litera-
turas para realização de 
diagnóstico.

Ar Condicionado 
Automotivo

9 a 13/11, 15 empre-
gados treinados, entre 
mecânicos e auxiliares de 
manutenção.

Reciclagem de NR35 
Trabalho em Altura

25/11 (Itamarandiba) 
e 26/11 (Capelinha), últi-
mas turmas de reciclagem 
do Treinamento NR35. 
Capacitação dos empre-
gados que executam ati-
vidades em altura.

Já em Capelinha, nos 
dias 4 e 5/11, foram 
capacitados 10 emprega-
dos no Treinamento NR33 
Espaço Confinado.

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia

Empregados participaram do curso de reciclagem "NR35 
- Trabalho em Altura", em Capelinha e Itamarandiba

Preocupada com a escassez de 
água e sabendo da grande impor-
tância deste recurso para a susten-
tabilidade do seu negócio, a Aperam 
BioEnergia criou o Comitê Interno 
das Águas.

O que é?
O Comitê é formado por cola-

boradores de diversas áreas da 
Empresa (Silvicultura, Carvão, Meio 
Ambiente, Qualidade, Responsa-
bilidade Social e Administrativo) 

que, divididos em subcomissões 
(Comissão de Relações Externas, 
Comissão de Projetos, Comissão de 
Campo e Comissão de Comunica-
ção), trabalham na busca da melho-
ria contínua da gestão hídrica da 
Aperam BioEnergia.

O que você pode fazer 
para ajudar?

No campo, o responsável por 
direcionar as captações de água e 
ações estabelecidas pelo Comitê é 
o Supervisor Romário Emiliano, que 
poderá ser acionado pelo rádio de 
comunicação. Seu apoio é impor-
tante para que as definições do 
Comitê sejam realmente implemen-
tadas, bem como para dar todo o 

suporte ao Supervisor Romário 
Emiliano com informações, suges-
tões e/ou dúvidas relacionadas ao 
assunto.

Para que serve?

» Gerir o uso das águas controlando e monitorando 
as captações e o consumo interno.

» Planejar ações a curto, médio e longo prazo. 

» Monitorar e controlar a quantidade e qualidade das águas das represas. 

» Organizar reuniões e eventos sobre o tema. 

» Fazer programas de conscientização aos públicos interno e externo. 

» Buscar parcerias.

Entre em contato com 
o Comitê pelos telefones

» Responsabilidade Social 
(33) 3516. 4826 
(38) 3521. 3661

» Meio Ambiente 
(33) 3516 .4821
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Conscientização sem limites
Mesmo depois de alguns meses 

do encerramento oficial da 6ª 
Semana Integrada de Prevenção a 
Incêndios (Sipin), algumas ativida-
des ainda conscientizaram as comu-
nidades da região. Para dar conti-
nuidade à mensagem do evento e 
reforçar a preocupação com o meio 
ambiente e o futuro, a Aperam Bio-
Energia promoveu, em novembro (9 
a 13), uma jornada itinerante com o 
grupo Pró Riso e a peça “Um duelo 
a favor do bem”. A história, direcio-
nada ao público infantil, apresenta 
uma batalha entre os personagens 
Fogonildo (o vilão) e Ecovida (a 
heroína), uma luta contra os incên-
dios em defesa da Terra.

A programação passou pelas 
escolas e comunidades rurais de 
Itamarandiba (Dom Serafim e Con-
trato), Minas Novas (Lagoa Grande, 
Ribeirão dos Santos, Forquilha e 
Imbiruçu) e Turmalina (Campo Buriti 
e José Silva). No total, quase 1.700 
pessoas assistiram ao teatro.

A Sipin
A Aperam BioEnergia esco-

lheu a preservação da água 
como tema para a 6ª Semana 
Integrada de Prevenção a 
Incêndios (Sipin). O evento, 
realizado entre os dias 31/8 e 
3/9, reforçou, ainda mais, a pre-
venção de incêndios por meio 
de blitze educativas, treina-
mentos e o 3º Seminário de 
Incêndios Florestais. No total, 
foram quase 1.400 participan-
tes entre empregados, comuni-
dade e autoridades do Vale do 
Jequitinhonha.

O evento também contou 
com a presença e palestra dos 
representantes do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, coronel Luiz Henrique 
Gualberto Moreira e da 14ª 
Ciamat (Companhia da Polí-
cia Militar de Meio Ambiente e 
Trânsito) da cidade de Curvelo, 
tenente coronel Carlos Iomag 
Maximiano e do ex-coman-
dante geral do Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais 
e consultor da Aperam BioE-
nergia, coronel Celso Sérgio 
Ferreira.
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Proteja 
seus 
ouvidos

Em novembro (10) é comemo-
rado no Brasil o Dia de Prevenção 
e Combate à Surdez. Nesta época, 
a Aperam BioEnergia aproveita 
para chamar a atenção, ainda mais, 
sobre a prevenção da perda audi-
tiva esclarecendo sobre o impacto 
da deficiência no desenvolvimento 
da comunicação e da linguagem nas 
relações sociais e na qualidade de 
vida das pessoas.

Se você pudesse escolher entre 
preservar a audição e remediar a 
perda, preferiria preservá-la, sem 
dúvida.

Então, como cuidar da nossa 
audição para ter acesso 
natural a toda trilha sonora 
que a vida nos oferece?

Nunca se esqueça: ouvir é um privilégio! O maior 
beneficiário desses cuidados é você mesmo. Portanto, 
mãos e ouvidos à obra!

Evite ouvir música em volume muito alto, especialmente 
com fones de ouvido, que prejudica a sua audição a médio 
prazo.

Evite ambientes com ruído excessivo, especialmente por 
tempo prolongado.

Utilize sempre os equipamentos de proteção auditiva que 
o seu trabalho oferece para você. Não ache que é frescura 
desnecessária. A lei exige o uso desses equipamentos 
porque sabe dos riscos que o ruído oferece à audição das 
pessoas.

Em casos de infecção de ouvido, procure um médico 
especializado e faça o tratamento indicado com seriedade. 
Infecções de ouvido, especialmente de repetição, são riscos 
potenciais de perda auditiva. Automedicação então, nem 
pensar!

Se você perceber qualquer alteração na sua audição – por 
exemplo, notar que está precisando aumentar o volume 
mais do que o normal – procure um médico especialista. Pode 
ser que não seja nada grave (acúmulo de cera, por exemplo), 
mas pode ser que seja algo que requer intervenção. Quanto 
mais cedo, melhor.

Cuidado com objetos pontiagudos ou cotonetes na região 
da orelha. Esse tipo de objeto pode empurrar a cera para o 
tímpano ou até perfurar a membrana timpânica, o que pode 
afetar a sua audição.
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