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A Aperam BioEnergia tem em mãos grandes responsabilidades. São compromissos assumidos pela Empresa para 
a sustentabilidade dos negócios, sem se esquecer de manter suas atenções voltadas para a região onde atua.

Ao produzir carvão vegetal de qualidade, a Aperam BioEnergia cumpre com excelência seu papel. Mas ele não 
estaria completo se outras questões ficassem de fora de seus esforços.

Por isso, a Empresa enxerga nas comunidades do Vale do Jequitinhonha todo potencial necessário para o 
desenvolvimento comunitário e social da região. E trabalha para garantir mecanismos de geração de emprego e 
renda, valorização cultural e preservação do meio ambiente.

Este Balanço Social é um relato de todo trabalho que a Aperam BioEnergia realizou junto à comunidade em 2015. 
Os números e informações aqui apresentados são resultados do empenho de toda a equipe, bem como de toda 
comunidade e parceiros envolvidos. Dados que traduzem resultados efetivos e muitas histórias de vida.

Boa leitura!
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O ano de 2015 foi marcado por grandes desafios no mercado. Obstáculos que vêm sendo superados com 
muito trabalho e planejamento. O espírito de união e todo empenho da equipe permitiram a conquista de bons 
resultados, incluindo as boas práticas de alcance social.

Iniciativas de geração de emprego e renda, apoio a projetos educacionais, incentivos à cultura e ações de 
conscientização ambiental consolidadas ao longo de 2015 inseriram, ainda mais, a Aperam BioEnergia no dia a dia 
das comunidades. 

Isso é motivo de grande satisfação para a Empresa: perceber como interferimos, positivamente, na realidade da 
nossa região. A Aperam BioEnergia não é vista apenas como uma indústria, mas como agente transformador. Um 
reconhecimento que impulsiona toda Empresa para continuar nesse caminho de diálogo e respeito.

Mensagem da Diretoria

Edimar de Melo Cardoso
Diretor de Operações da Aperam BioEnergia

Venilson Araújo Vitorino
Presidente da Fundação Aperam Acesita
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Número de empregados diretos 1.075

Salários R$ 37 milhões

Programa para melhoria da qualidade de vida do empregado R$ 14,750 milhões

Manutenção de estradas (silvicultura), aceiros e caixas de contenção R$ 1,077 milhão

Manutenção de estrada (colheita) R$ 517,200 mil

Prevenção a incêndios florestais/ vigilância R$ 4,095 milhões

Investimentos florestais R$ 55,402 milhões

Compras locais (materiais e serviços) R$ 32,350 milhões

Taxas, impostos e tributos R$ 9,397 milhões

Transporte de carvão R$ 30,004 milhões

Transporte de madeira R$ 7 milhões

Transporte de pessoal R$ 3 milhões

Transportes diversos R$ 6,780 milhões

Locação de máquinas R$ 1,009 milhão

Meio Ambiente R$ 62 mil

Geração de Renda R$ 84 mil

Educação R$ 768 mil

Cultura R$ 19 mil

Desenvolvimento Comunitário R$ 61 mil

Painel de Resultados

Investimentos Aperam BioEnergia (dados de 2015)

Foco
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Geração de Renda

Estruturado em 2006 em Itamarandiba e expandido para Veredinha e Turmalina, o projeto 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 exploração dos apicultores que pagam uma quota anual de 0,400 g/Caixa. 

O mel recebido pela Empresa é então revertido para os empregados e para instituições filantrópicas da região, 
como asilos, hospitais, APAEs, entre outras entidades. Além disso, são oferecidas, por meio de parceria com a 
Aperam BioEnergia, capacitações para o aprimoramento da gestão das associações, visando aumentar a renda 
dos associados.

Em 2015, a Aperam BioEnergia, buscando a expansão do Projeto de Apicultura nos demais municípios de sua 
área de atuação, assinou contrato de parceria com a Associação dos Apicultores do Jequitinhonha (AAPIVAJE), 
estendendo o projeto para famílias de Turmalina e região. A Empresa ainda renovou a parceria entre as 
associações de apicultores de Veredinha e Mendonça. Com isso, o Projeto de Apicultura da Aperam BioEnergia 
passou a atender cerca de 100 apicultores dos municípios de Veredinha, Turmalina e Itamarandiba com 
aproximadamente doze mil colmeias e uma safra anual de cerca de 440 toneladas de mel/ano.

Projeto de Apicultura
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O Projeto Apicultura em Rede no Vale busca o reconhecimento do Vale do Jequitinhonha como potencial polo de 
produção de mel em Minas Gerais. Iniciada em 2013, a ação é viabilizada pelo Edital de Projetos da RedEAmérica 
“Fundo Comunidade em Rede” e realizada com o apoio da Aperam BioEnergia, Fundação Aperam Acesita e 
RedEAmérica – Bloco Brasil.

Essa é mais uma iniciativa dentro do Projeto de Apicultura da Aperam BioEnergia. Já foram realizadas mais de 
400 horas de treinamento específico para área de apicultura, com temas escolhidos pelos próprios apicultores e 
apontados no resultado do diagnóstico aplicado no início do projeto, em 2013.

Projeto Apicultura em Rede no Vale

Mais de 90 pessoas, entre autoridades da região 
e apicultores, participaram do evento, que contou 
com palestras sobre agricultura familiar, certificação 
do SISB/MAPA, criação da Câmara Técnica do Mel 
em Minas Gerais, além de trabalhos em grupo e 
apresentação sobre o Projeto Apicultura em Rede. 

De acordo com o vice-presidente da Associação 
Apícola de Itamarandiba (Apita), Oliveira Aparecido 
Vieira Rocha, o workshop contribuiu muito para a 
evolução da atividade apícola, ampliação da rede 
de contatos e fomento da atividade. “Estamos 
progredindo. Os apicultores estão acompanhando 
os encontros, se aproximando mais e cada vez mais 
interessados em melhorar a gestão do negócio. 
Nosso objetivo é tornar nossa atividade cada dia 
mais viável e sustentável”, disse.

Temas trabalhados em 2015: 

» Uso Múltiplo da Colmeia - Própolis

» Alimentação de Enxames

» Melhoramento Genético – Produção de Rainhas

» Doenças Parasitárias

» Mel Orgânico

» Boas Práticas de Produção

» Sanidade Apícola

» Associativismo, Trabalho em Rede 
e Gestão de Associações

» Marketing

Ainda em 2015, a Empresa promoveu o Workshop 
Apicultura em Rede no Vale com o objetivo de 
multiplicar as ações do projeto, discutir e refletir 
sobre as tecnologias para melhoria e eficiência 
da produção do mel e compartilhar experiências 
adquiridas com o trabalho apícola.
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Exposições de artesanato nos escritórios de 
Capelinha e Itamarandiba e na Fundação Aperam 
Acesita, em Timóteo, deram continuidade à parceria 
entre a Aperam BioEnergia e Associações de 
Artesãos de Campo Alegre e Campo Buriti.
 
A Aperam BioEnergia se orgulha dessa parceria. 
Por isso, em Capelinha e em Timóteo, a Empresa 
manteve a exposição o ano todo como forma 
de divulgar e fomentar a comercialização dos 
produtos artesanais da região. A Aperam BioEnergia 
assume todos os custos de transporte das peças 
e organização da exposição e todo valor é 
repassado para as contas das associações 
sem nenhum desconto.

O apoio com cartões de visita, sacolas e compra 
de artesanato para brinde de visitantes da Empresa 
também se manteve. A cada três meses, 
as Associações também são contempladas com 
lenha para ajudar na queima do artesanato, uma 
nova iniciativa demandada pelas artesãs que 
tem sido um sucesso.

Fortalecimento do 
Artesanato Regional

Dez mulheres da comunidade de Campo Buriti 
tiveram a oportunidade de participar do Curso de 
Corte e Costura. A capacitação foi viabilizada pela 
Aperam BioEnergia, em parceria com o Senar-MG, 
que ministrou o curso. As participantes puderam 
assistir às aulas e, ao final, cada uma produziu uma 
calça e uma blusa, tornando-as aptas a exercerem 
o ofício e possibilitando uma alternativa de 
trabalho e renda para o grupo.

Curso de Corte e Costura 
- Campo Buriti
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A Aperam BioEnergia vem realizando atividades de recuperação de áreas que, no passado, foram objetos de 
atividades econômicas, 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. Em 2015, a Aperam 
BioEnergia inovou o processo e realizou o plantio de forrageiras em áreas degradadas, adubo verde para o solo, 
que, posteriormente, receberá o plantio de nativas.

Recuperação de Áreas Degradadas

Meio Ambiente
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Estudar e preservar a riqueza e a biodiversidade de espécies de aves e mamíferos silvestres nas regiões da 
Aperam BioEnergia. Esse é um dos compromissos do monitoramento da fauna, projeto realizado pela Empresa 
com o propósito de cuidar do meio ambiente. Onça-parda, jaguatirica, lobo-guará, tamanduá-bandeira, capivara, 
cutia, papagaio-galego, jandaia, seriema, entre outros mamíferos e aves, vivem nas áreas da Aperam BioEnergia.

Para o sucesso da iniciativa, a contribuição dos empregados é fundamental. O monitoramento da fauna registra 
as espécies de animais encontrados nas reservas nativas, talhões ou atravessando estradas. A tarefa é 
executada a cada três meses, nos turnos da manhã, tarde e noite, por biólogos da Manejo Instituto de Pesquisa e 
Consultoria Ambiental.

Por meio desse trabalho, já foram registradas 233 espécies de aves e 33 de mamíferos. Além de catalogar os 
animais, o monitoramento envolve a identificação de áreas para refúgio, alimentação, dessedentação (suprir 
necessidade de água), estudos de nidificação (espaço para construção de ninhos) e reprodução de espécies 
ameaçadas, raras ou coloniais. 

Avaliar a qualidade dos habitats disponíveis para aves e mamíferos de médio e grande porte também é um 
dos objetivos da pesquisa. Guardas florestais e a vigilância da BioEnergia ajudam na instalação de câmeras 
fotográficas, que captam as imagens que compõem o levantamento dos biólogos.

Monitoramento de Fauna
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A Aperam BioEnergia e a Fundação Ezequiel Dias 
(Funed) trouxeram para a população de Capelinha e 
região o Programa “Ciência em Movimento”, no Clube 
Florae de Capelinha. O programa é realizado por meio de 
um caminhão diferente, que leva conhecimento científico 
e informação para as comunidades.

Utilizando linguagem acessível e exposições interativas 
para divulgações de temas relacionados às áreas de atuação 
da Funed: animais peçonhentos (morfologia e diversidade animal), 
biotecnologia e suas aplicações, produção de medicamentos e soros 
anti-peçonhentos, análises de alimentos, doenças tropicais (dengue, 
leishmaniose e doença de chagas) e história da saúde pública no Brasil.

A difusão de conhecimentos científicos de maneira didática e lúdica, por meio de uma exposição itinerante, 
aguçou a curiosidade dos visitantes, além de despertar o interesse pela ciência, motivar o indivíduo a ingressar 
na carreira científica e reforçar a importância da pesquisa científica para a sociedade e para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). A iniciativa, realizada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) em parceria com a Aperam BioEnergia, 
levou conhecimento científico e informação para cerca de 890 alunos de escolas da região.

Ciência em Movimento

Preocupada com a escassez de água e sabendo da grande importância disso para a sustentabilidade, foi criado 
o Comitê Interno das Águas da Aperam BioEnergia. O Comitê é formado por colaboradores de diversas áreas da 
Empresa: Silvicultura, Carvão, Meio Ambiente, Qualidade, Responsabilidade Social e Administrativo.

Divididos em subcomissões (Comissão de Relações Externas, Projetos, Campo e Comunicação), o grupo trabalha 
na busca da melhoria contínua da gestão hídrica da Empresa.

Comitê das Águas Aperam 

As ações do comitê são:

» 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 a respeito do assunto

» Fazer programas de conscientização internos e externos

» Procurar parcerias
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Com o intuito de melhorar o acesso às comunidades 
rurais e conservar as estradas vicinais, a Aperam 
BioEnergia se preocupa em traçar estradas de 
maneira a minimizar as consequências que elas 
geram para as perdas de solo por meio da erosão. 

Construindo ao longo da estrada lombadas e drenos 
que, respectivamente, retardam a velocidade da 
água e não permitem o acúmulo de grandes volumes 
devido à drenagem em vários pontos, a Empresa 
garantiu mais conforto aos moradores e segurança 
aos produtores que usam as vias. Além disso, 
reduziu os impactos da construção e manutenção de 
estradas no ambiente.

Manutenção das estradas

Há vários anos, a Aperam BioEnergia 
desenvolve o projeto de criação e 
manutenção de caixas de contenção em 
estradas rurais e comunidades. Prática 
simples como essa de conservação do 
solo e da água são uma das formas de 
solucionar a atual crise hídrica e de se 
precaver de futuras.

As caixas de contenção retêm as 
enxurradas e fazem a água da chuva 
se infiltrar no solo. Assim, recarregam 
o lençol freático, que fica com o nível 
mais elevado. Além de aumentar a 
disponibilidade de água na região, 
preservam o terreno e evitam erosão 
do solo.

Caixas de Contenção
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Com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção 
de incêndios e sensibilizar autoridades para o 
iminente perigo dos incêndios florestais, a Aperam 
BioEnergia realizou, no Clube Florae, em Capelinha, 
o 3º Seminário Sobre Incêndios Florestais. O evento 
contou com a participação de várias autoridades dos 
municípios de Capelinha, Minas Novas, Itamarandiba, 
Turmalina, Veredinha e Diamantina, todas ligadas 
às áreas de segurança pública, meio ambiente, além 
de demais representantes de outros segmentos da 
sociedade.

3º Seminário Sobre 
Incêndios Florestais

A 6ª Semana Integrada de Prevenção a Incêndios da 
Aperam BioEnergia (Sipin) contou com a participação 
do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Minas Gerais, Luiz Henrique Gualberto, 
que ministrou a palestra “Incêndios Florestais” para 
empregados, prestadores de serviços, Rede de 
Relacionamento (comunidades) e autoridades dos 
cinco municípios de atuação da Aperam BioEnergia.

Durante uma semana ocorreram simulações 
de evacuação e combate aos incêndios, blitze 
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 do evento.

Semana Integrada de 
Prevenção a Incêndios 
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Em 2015, a Aperam BioEnergia, em parceria com o Senai, ofereceu duas turmas do curso de Aprendiz em 
Manutenção de Máquinas Agrícolas. A qualificação representa uma ótima perspectiva profissional para vários 
jovens da região, com competências necessárias para o desenvolvimento da manutenção mecânica. Futuramente, 
os participantes poderão ser contratados pela Empresa. A primeira turma começou em fevereiro, em Capelinha, e 
foi concluída em julho. A qualificação possibilitou a formação de 20 aprendizes.

Em Itamarandiba, as aulas começaram em julho de 2015, com previsão de término para julho de 2016. As aulas 
teóricas são realizadas num espaço disponibilizado pela Empresa que preparou um laboratório com ferramentas e 
equipamentos para aulas práticas em suas instalações, na oficina mecânica. Todas as despesas com instalações 
onde o curso é realizado e a bolsa salário dos alunos são oferecidas pela Aperam BioEnergia.

Dentro do Projeto Menor Aprendiz são realizadas ações sociais que beneficiam instituições e pessoas carentes. 
Para comemorar o Dia Nacional do Voluntariado (28/08) exercendo a cidadania, os aprendizes escolheram o Asilo 
Conferência São Vicente de Paulo, em Itamarandiba, para desenvolver uma bela ação social. Foi um dia muito 
especial para os internos do asilo, com café da manhã diferenciado, dia de beleza com cortes de cabelo, barba e 
unha, almoço e lanche da tarde com músicas.

Além desse projeto, a Aperam BioEnergia mantém a formação de outra turma com 19 jovens no curso de 
Marcenaria no Senai em Turmalina. Com isso, são 58 jovens beneficiados. Isto significa mais capacitação que a 
Empresa leva para a região.

Projeto Menor Aprendiz

Educação
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Iniciativa que contemplou todos os públicos ligados à Educação e reuniu diferentes ações, todas voltadas para a 
melhoria da qualidade do ensino na região:

Workshop Inovar e Educar 

Mais de 600 profissionais da área da Educação se reuniram em Itamarandiba e Capelinha para o workshop “Inovar 
e Educar”. O evento está inserido no Programa de Melhoria da Qualidade de Ensino para as cidades da região do 
Vale do Jequitinhonha e também conta com a parceria das secretarias municipais de Educação de Itamarandiba e 
Capelinha, Faculdade Única e Sesi/Fiemg.

Durante a programação, os participantes puderam compartilhar conhecimentos, discutir o papel dos educadores 
na sociedade atual e os desafios e as perspectivas dos profissionais da Educação.

World Café

O “World Café - Conversando sobre Gestão” discutiu assuntos do dia a 
dia de diretores e pedagogos de uma forma descontraída e com 
diálogo simples.

Palestra para educadores

Os educadores participaram da palestra 
“Professor: para quê?”, ministrada pela 
educadora Eliane Assis Neves, da cidade de 
Timóteo.

Programa de Melhoria da Qualidade do 
Ensino na Região do Jequitinhonha

Cozinha Brasil

Tendo como público as serviçais das escolas de 
Capelinha, Itamarandiba e Turmalina, a iniciativa 
capacitou as cantineiras sobre alimentação 
saudável e aproveitamento de 100% dos alimentos, 
atendendo ainda empregados da Aperam 
BioEnergia e dependentes.
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Kit Escolar Aperam

A Aperam BioEnergia manteve a distribuição 
de Kits Escolares em 2015, um benefício 
recebido com muito entusiasmo pelos 
empregados, pois representa uma economia 
importante no início do ano.

Junior Achievement

Voltado para os estudantes, o Junior Achievement 
reuniu oficinas de Educação Ambiental. A Aperam 
BioEnergia e Fundação Aperam Acesita, em parceria 
com a Junior Achievement Minas Gerais, realizaram, 
em 2015, os programas “Nosso Planeta, Nossa 
Casa”  para alunos do 5º ano e “Empreendedores 
Climáticos” para alunos do 9º ano, nas escolas de 
Capelinha, Turmalina, Itamarandiba e Lagoa Grande. 
O programa beneficiou 20 escolas e mais 
de 600 alunos.

Programa Junior Achievement: saiba mais

Fundada em Ohio, nos Estados Unidos, em 1919, 
a Junior Achievement é a maior e mais antiga 
organização de educação prática em negócios, 
economia e empreendedorismo do mundo. Ela 
proporciona aos jovens conhecimentos e habilidades 
necessárias para o mundo dos negócios.

O principal desafio é conscientizar os alunos sobre 
a importância do desenvolvimento sustentável e do 
consumo consciente e desenvolver o entendimento 
sobre as mudanças climáticas.

Os programas

O programa “Nosso Planeta, Nossa Casa” busca 
formar verdadeiros multiplicadores da cultura do 
uso sustentável dos recursos naturais. O objetivo 
é conscientizar os jovens de todo o país sobre a 
importância da preservação do Planeta Terra, com 
sugestões para minimizar o impacto de nossas ações 
sobre o meio ambiente. Além disso, o Programa 
busca formar verdadeiros multiplicadores da cultura 
do uso sustentável dos recursos.

Já o programa “Empreendedores Climáticos” 
desenvolve nos alunos o entendimento sobre as 
mudanças climáticas, que tem origem nas ações 
dos seres humanos. A partir do programa, os jovens 
aprendem conceitos básicos e gerais da problemática 
que envolve as mudanças climáticas, incluindo sua 
concepção, causas e efeitos.
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Treinamentos  

A Aperam BioEnergia promove capacitação e desenvolvimento de competências dos seus empregados por meio 
de programas que visam promover o aprimoramento das competências necessárias a partir de diagnósticos 
elaborados com base nas atividades relacionadas ao Plano de Manejo. Para que os programas de treinamento e 
capacitação sejam eficientes, eficazes e efetivos, a Empresa faz um planejamento bem elaborado de acordo com 
a previsão orçamentária.

Visita técnica das escolas

Com objetivo de enriquecer os estudos sobre clonagem iniciados em sala de aula, alunos da Escola Estadual São 
João Batista, de Itamarandiba, tiveram a oportunidade de conhecer o processo de produção de mudas da Aperam 
BioEnergia. A ação foi realizada em dois turnos, manhã e tarde, e envolveu estudantes de uma turma do 1º ano e 
outra do 3º ano do Ensino Médio. Durante a visita solicitada pela escola, 86 alunos acompanharam atividades de 
Melhoramento Genético, Clonagem e Produção de Mudas realizadas pela Empresa.

Programa de Estágio 

O Programa de Estágio Regular e Estágio de Férias da Aperam BioEnergia têm como objetivos oferecer aos 
estudantes de universidades e escolas técnicas profissionalizantes a oportunidade de complementarem a 
formação escolar, propiciá-los experiência prática, aperfeiçoamento técnico, científico e de relacionamento, 
além de identificar, atrair e desenvolver estudantes com potencial para futuras posições dentro da Empresa. O 
Programa de Estágio contempla estudantes matriculados e com frequência comprovada nos cursos técnicos 
profissionalizantes e de nível superior.
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Relação dos projetos beneficiados em 2015:

» Associação das Famílias dos Pequenos Produtores 
Rurais do Cisqueiro / Retiro São Bento - Projeto: 
“Conservação de solo e água” (Capelinha)

» Associação de Amigos da Biblioteca Pública 
Municipal Mestre Augusta (AABC) - Projeto 
“Leiturarteducação na Praça” (Turmalina)

» Corporação Musical São João Batista de 
Itamarandiba - Projeto: “Aquisição de 
instrumentos musicais e manutenção do 
maestro para a Corporação” (Itamarandiba)

» Conselho Comunitário de Desenvolvimento 
Rural da Ponte do Funil - Projeto: 
“Ponte Funil em Ação” (Turmalina)

» Associação Minasnovense de Promoção 
ao Lavrador e Infância da Área Rural 
(Ampliar) - Projeto: “Centro Comunitário 
- Espaço de Vivência e Convivência - 
comunidade Bem Posta” (Minas Novas)

Desde sua criação, em 2012, o Edital de Projetos 
já beneficiou mais de 2.800 pessoas, com um total 
de 27 projetos selecionados e, aproximadamente, 
270 mil reais investidos. Criado pela Aperam South 
America, por meio da Fundação Aperam Acesita e 
em parceria com a Aperam BioEnergia, o objetivo 
é propiciar a melhoria das condições de vida das 
comunidades onde a Empresa atua.

Iniciativas foram apoiadas nas regiões do Vale do 
Aço e Vale do Jequitinhonha, com projetos voltados 
para a melhoria da qualidade da educação e do 
atendimento prestado pelas organizações, fomento 
à cultura, qualificação profissional e geração de 
renda. Em 2015, na sua 4ª edição, o Edital contou 
com a inscrição de 62 projetos e, desses, dez foram 
selecionados. 

Para participar, os projetos devem estar em 
consonância com as finalidades estatutárias da 
Fundação Aperam Acesita e ter foco em pelo menos 
uma destas áreas: geração de renda, melhoria 
da qualidade da educação, melhoria da qualidade 
do atendimento prestado pela organização, 
fortalecimento institucional e fomento à cultura e 
ao esporte. 

Edital de Projetos da 
Fundação Aperam Acesita

Desenvolvimento 
Comunitário
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A Associação Amar e Renascer (Aamar) é uma 
instituição sem fins lucrativos que, há mais de 10 
anos, vem apoiando as famílias e recuperando 
alcoólatras e dependentes químicos de seu vício. A 
Aperam BioEnergia tem imensa satisfação de fazer 
parte desta história. A Fazenda Aamar funciona em 
uma área da Empresa, cedida por meio de contrato 
de comodato. 

A Aamar foi uma das instituições realizadoras e 
beneficiadas pelo Arraiá Solidário que, em 2015, 
arrecadou 
R$ 3 mil para cada organização beneficiada. A 
entidade ainda recebeu todo madeiramento para 
construção da capela de oração e dos bancos e 
apoio com disponibilização de 16 horas mensais 
de atendimento de psicóloga parceira da Aperam 
BioEnergia.

Associação Amar e Renascer

A mobilização de empregados e instituições sociais 
de Itamarandiba, de forma voluntária, tornou-se uma 
rede para angariar recursos que são revertidos ao 
fortalecimento das instituições: o Arraiá Solidário. 
Em 2015, a festa contou com brincadeiras, comidas 
típicas, casamento na roça, além do show com a 
banda Paredão do Forró. 

O evento, promovido por meio de parceria entre 
Aperam BioEnergia, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) e Associação Amar e 
Renascer (Aamar), objetivou angariar recursos 
para as duas entidades.  A iniciativa tem grande 
importância na divulgação dos trabalhos das 
associações e na arrecadação de recursos para as 
instituições.

Com a renda total de R$ 6 mil, a arrecadação 
da noite possibilitou o repasse de R$ 3 mil para 
cada uma das instituições. O Arraiá contou com a 
presença de mais de 500 pessoas, a participação 
de 50 alunos da Escola Estadual São João Batista 
na tradicional quadrilha, barraquinhas com comidas 
típicas, brincadeiras e show musical. A festa também 
envolveu outros parceiros locais, 
entre eles, comerciantes, empresários e o Grupo 
Democraticamente Correto.

Arraiá Solidário
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Com o objetivo de estabelecer canais de diálogo que permitam o envolvimento das comunidades nas ações 
referentes ao manejo florestal, a Aperam BioEnergia realizou o encontro da Rede de Relacionamento.

O evento fez parte do encerramento da 6ª Sipin e 3º Seminário sobre Incêndios Florestais, com a participação 
das 29 comunidades de influência dos cinco municípios de atuação da Aperam BioEnergia, Associação Apícola de 
Itamarandiba, Associação de Apicultores de Veredinha, Associação de Apicultores de Mendonça e empregados de 
diversas áreas da Empresa. Os participantes acompanharam a palestra sobre Propriedade Legal, ministrada por 
Ana Cláudia Fernandes, engenheira ambiental da Aperam BioEnergia.

Rede de Relacionamento

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) é uma entidade sem fins lucrativos que presta serviços 
de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A Apae atua na área da 
assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, esporte, garantia de direitos, cultura, 
lazer, estudo e pesquisa. A Apae de Itamarandiba foi criada em 2003. Desde 2006, conta com sede própria, no 
bairro São João Batista.

Apae

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e as Paróquias de Capelinha, a campanha do agasalho 
2015 conseguiu arrecadar cerca de 50 cobertores. Várias famílias carentes do município de Capelinha foram 
contempladas com as doações.

Campanha do Agasalho
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Programa para Melhoria da 
Qualidade de Vida do Empregado

Nas ceias de fim de ano, a Aperam BioEnergia 
sempre marca presença na vida de seus empregados 
e familiares. No mês de dezembro, a Empresa 
entrega este benefício diferenciado 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 tradicionais ceias e 
festas de confraternização, contribuindo 
com a alegria das reuniões familiares.

Kit de Natal

A Aperam BioEnergia promove 
eventos e confraternizações, 
com café da manhã ou da tarde 
especial, para comemorar datas 
importantes. Trata-se de uma iniciativa 
de reconhecimento ao papel que os 
empregados desempenham na Empresa. 
Ao longo de 2015, foram celebrados o Dia 
da Mulher, o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o 
Dia da Secretária.

Homenagens
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A Aperam BioEnergia concede aos seus 
empregados o ticket-alimentação e a cesta 
básica, para quem optar. Todos recebem um 
cartão alimentação. Ele é aceito em ampla rede 
distribuidora credenciada de supermercados, 
açougues, mercearias e similares para compra 
de alimentos “in natura”. O benefício permite ao 
empregado a liberdade de escolha para criar um 
cardápio balanceado, incluindo alimentos frescos 
como saladas, verduras e frutas, para toda sua 
família.

A Aperam BioEnergia oferece um plano de saúde completo, integrado e 
diferenciado para seus empregados e dependentes. São quatro benefícios 
juntos e com cobertura nacional. Para montar esse programa integrado, a 
Empresa buscou os melhores parceiros.

» Plano de Assistência à Saúde: os empregados contam com o Sistema Unimed. A maior rede de médicos do Brasil, 
com cobertura nacional e sem limites de consultas, exames e diárias de internação.

» Plano odontológico: empregados e dependentes são atendidos pela maior operadora odontológica do país. A 
OdontoPrev é regulamentada pela ANS, possui uma rede ampla e de cobertura nacional.

» Serviço de Assistência Social: empregados e familiares tem suporte nos momentos difíceis.

» Plano de medicamentos: os empregados contam com a disponibilidade de uma rede de farmácias credenciadas 
com abrangência nacional, que oferece descontos contínuos em medicamentos.

Programa Saúde e Vida Aperam  

Alimentação (ticket) 
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Evento 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. A Aperam BioEnergia apoiou 
a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas, realizada em 2015.

Festa do Rosário em Minas Novas

A tão esperada e tradicional Festa do Capelinhense Ausente, edição 2015, teve shows renomados como 
Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Banda Cheiro de Amor, entre outros. No Galpão Cultural, os capelinhenses ausentes e 
visitantes puderam degustar uma boa comida regional, apreciar o artesanato local, além de curtir shows regionais. 
A Aperam BioEnergia se orgulha de participar e apoiar um evento tão importante para o município.

Festa do Capelinhense Ausente

Cultura

Escolas das comunidades rurais de Lagoa Grande, Ribeirão dos Santos, Forquilha, Imbiruçu, Campo Buriti, José 
Silva, Dom Serafim e Contratato receberam a peça de teatro “Um duelo a favor do bem”. O evento teve um público 
total de 1.640 crianças e professores nos municípios de Itamarandiba, Minas Novas e Turmalina.

Teatro “Um duelo a favor do bem”
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Em 2015, a Aperam BioEnergia manteve o apoio ao 
tradicional festival da canção nas categorias MPB 
e Sertaneja. O 30º Festur, evento já renomado e de 
âmbito nacional, contou a participação de artistas 
mineiros e de outros estados do país, além de show 
com a banda Nenhum de Nós.

Festur 2015

A Aperam BioEnergia marcou presença em uma 
das maiores festas da região: a XXII Exposição 
Agropecuária de Itamarandiba (Expoita). Além de 
ter sido um dos apoiadores do evento, a Empresa 
instalou um estande no Parque de Exposições. 
Na estrutura montada pela Aperam BioEnergia 
foram apresentadas peças de artesanato 
das comunidades rurais de Campo Alegre e 
Campo Buriti, de Turmalina, e de Itamarandiba. 
A divulgação e comercialização dos produtos 
representaram mais uma fonte de renda aos 
artesãos. O Parque de Exposições recebeu atrações 
musicais conhecidas nacionalmente, como o Trio 
do Brasil, Eduardo Costa, João Bosco & Vinícius e 
DiPaulo & Paulino.

Expoita

Valorizar e apoiar as festas tradicionais nos 
municípios de atuação da Aperam BioEnergia é um 
compromisso que a Empresa assume anualmente. 
Em Minas Novas, o animado Carnaval Bom 
Demais reúne milhares de pessoas por meio dos 
blocos caricatos, matinê, carnaval na barragem, 
mercado do samba e bandas 
renomadas ao 
som do trio 
elétrico.

Carnaval Minas Novas
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A parceria entre a Aperam BioEnergia e o grupo de 
teatro Pró Riso de Capelinha se consolida a cada 
ano, a cada evento da Empresa. Em 2015 não foi 
diferente. O Grupo de Teatro Pró Riso desenvolveu 
e realizou apresentações da peça teatral “Um duelo 
a favor do bem” na Empresa e em comunidades 
rurais de Minas Novas, Turmalina, Itamarandiba. Com 
foco em meio ambiente, prevenção de incêndios 
e preservação da água, o grupo realizou 14 
apresentações.

A divulgação do Balanço Social 2014 também 
contou com a parceria do Grupo de Teatro Pró 
Riso. Por meio do teatro, a Aperam BioEnergia 
prestou contas de suas ações sociais, ambientais e 
econômicas nos municípios.

Grupo de Teatro Pró Riso

Em sua sexta edição, em 2015, a campanha 
estimulou a doação de qualquer quantia, roupas, 
brinquedos e balas para levar felicidade 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 
amigos, empregados e parceiros, organizou a 
campanha desde a mobilização até a distribuição dos 
brinquedos. 

O trabalho resultou na aquisição de 2.635 
brinquedos, entregues para crianças dos bairros 
Vista Alegre, Subestação, Vila Operária, Piedade 
e Aparecida, 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 contemplou adultos 
recuperandos da Fazenda Amar e Renascer 
(Faamar), Asilo Mali Martim e Projeto dos Sonhos 
em Itamarandiba. Toalhas, roupas, doces e outros 
presentes, além de uma tarde de músicas, orações 
e reflexão, marcaram o momento. Voluntários, 
empregados e prestadores de serviço da Aperam 
BioEnergia, representantes da comunidade e 
dos comerciantes estiveram unidos na ação de 
solidariedade, doando recursos ou distribuindo os 
presentes.

Natal Solidário

Parcerias
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Afim de melhorar o relacionamento com os confrontantes/extremantes, diminuir o índice de reclamações 
e melhorar a aproximação do guarda florestal com os vizinhos, o projeto consiste em uma parceria para a 
restauração de cercas das divisas da Aperam BioEnergia. A iniciativa garante a distribuição de madeiras “in 
natura” (no comprimento de 2,20 m) aos confrontantes da Empresa, para serem fixadas a uma distância de 3 m. 
Até 2015, 73 vizinhos foram atendidos com mais de 35 mil postes de eucalipto e restauração de 106 km.

Projeto de cercamento de divisas

Relacionamento com os vizinhos
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Escritório Regional Capelinha

Rua Raul Coelho, 725 – Cidade Nova
39680-000 – Capelinha – MG

Tel: (33) 3516-4800
Fax: (33) 3516-1660

Escritório Itamarandiba

Rua Oito, 280 – Bairro Florestal
39670-000 – Itamarandiba – MG

Tel: (38) 3521-3600
Fax: (38) 3521-1158


