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Balanço Social: o presente de olho no futuro

O grupo Pró Riso fez a demonstração do Balanço Social nas cinco cidades de atuação da Empresa
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dade de vida da comunidade”. Essa

Jequitinhonha.
Em outubro, a Empresa divulgou

Veredinha, Turmalina, Minas Novas

região.
São projetos que buscam melho-

rar a qualidade do ensino, fomentar

importância da criatividade no dia a
dia das comunidades.

R$ 3,1 milhões
Educação

R$ 220 mil
Cultura

R$ 580 mil
Meio Ambiente

R$ 230 mil
Geração de
Renda

R$ 39 mil
Desenvolvimento
Comunitário

R$ 1,45 milhões
Manutenção
de estradas

Do pessoal ao global
Na área da Educação, a Aperam

Bioenergia se aliou ao poder público

das comunidades.

tação das tradições, com o apoio de
entidades da região.

Quando o assunto é responsabi-
lidade Social, a Aperam Bioenergia
tem o que contar. A Empresa ajuda
a fortalecer as comunidades, esta-

que promovem a auto sustentação,
a capacitação dos trabalhadores e o
empreendedorismo.

diretamente esta questão, por isso

desempenho. A Empresa se empe-
nha, constantemente, na conscien-
tização sobre a necessidade de pre-
servar e agir em favor da natureza,
além de trabalhar ela própria nesse
sentido.

Empreender para crescer

esteve na apresentação do Balanço

vimento sustentável das comunida-
des é uma das metas da Bioenergia.

lho, que passou ser dela também”.

parceria com o braço energético da
Aperam South America tem gerado

vidas: “A Fundação apoia vários pro-

sempre verifi cando novas oportuni-
dades que levem educação, cultura
e desenvolvimento para a região”.

Doce e rentável
Um bom exemplo dos resultados

positivos é o “Projeto de Apicultura”,

dutoras de mel, a iniciativa promove
o empreendedorismo na região.

toneladas do produto, considerado
medicinal pelos benefícios que ofe-
recem ao organismo. E a tendência

nidades do Jequitinhonha.

Acesse o nosso site e conheça
todas as ações realizadas no link
“Responsabilidade Social”.

aperambioenergia.com.br
Os investimentos da Aperam Bioenergia
demonstram a preocupação da Empresa
com a população das áreas onde atua
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Linha aberta com você!
Em caso de dúvidas, sugestões ou qualquer outro assunto que envolva
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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

Música é coisa séria para Edimar

Corporação Musical Manoel Alecrim

Veredinha.
O grupo, formado por 50 jovens

quistada com a inscrição do projeto
“Cultura Viva” é essencial para colo-

rias, fora do turno escolar. Além de

tração dos alunos, a atividade abre
portas para a profi ssão de músico e
para um lazer saudável e prazeroso.

O futuro das comunidades está

foi pensando assim que a Fundação
Aperam Acesita selecionou 11 pro-

Jequitinhonha.
O objetivo é incentivar o desen-

volvimento social e melhorar a qua-

Venilson Vitorino, “além de permitir
a execução de boas ideias e promo-
ver o crescimento das comunidades,
o Edital é uma forma de orientar as

captar fundos em outros editais, de
outras instituições”.

Jequitinhonha tem 7 projetos aprovados no Edital da Fundação

Aprender a elaborar
é o primeiro passo

nova realidade nas comunidades.

Acesita, resolveu capacitar repre-
sentantes de escolas e entidades

turais, sem fi ns lucrativos.

dar o primeiro passo em direção à

namento dos objetivos e a argu-
mentação sobre os benefícios de

municipais e estaduais.

Captação de recursos
sem mistério

Foram 16 horas de curso que

bém participaram da capacitação.

qualidade. Nosso objetivo é des-
vendar a produção dos projetos e

mar ideias em realidade”.
A auxiliar de Recursos Huma-

proveitoso o curso e, certamente,

tendemos começar o mais breve
possível. Só temos a agradecer à
Aperam”.

capacidade técnica das entidades e
o valor da solidariedade”.

Dignidade a toda prova

Convivência, que oferece atividades
como artesanato, orientação social

retalhos). As famílias que vão parti-
cipar do projeto têm renda inferior a
um salário mínimo.

sentimento é de realização pessoal:

lho. Enquanto a mãe aprende a cos-

Transformando boas ideias em grandes projetos

Projetos “Cultura Viva” e “Costurando
Vidas”, dois dos aprovados no Edital

Turma do curso de capacitação

César Paranhos
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O grupo vencedor do Challenge
2013 também visitou a Feira
Internacional de Máquinas e

Equipamentos Florestais

Representantes da Aperam Bioenergia e Aperam South America
recebem premiação no Supplier's Day, em São Paulo

nais e, posteriormente, o plantio das

pela Whirlpool Latin America, líder no
mercado latino-americano de eletro-
domésticos, avalia os subfornecedo-

foi entregue durante o Encontro de

São Paulo, no dia 27/11.

parte dos fornecedores da Whirlpool.

chimento de questionários e, depois,
com as auditorias. Entre os critérios
analisados estavam o atendimento a

balho infantil e trabalho forçado, e a

O gerente da Aperam Bioenergia,

beu o prêmio, em nome da Empresa.

Produzindo sustentabilidade

Aprendizado em
terras chilenas

a equipe 10Envolver saiu do Vale do

Challenge 2013. O destino escolhido

conhecer algumas empresas do setor
de refl orestamento, acompanhando

Também participaram da Expocorma

Equipamentos Florestais. O gerente
de Colheita, Edmar de Melo Cardoso,
teve a oportunidade de acompanhar

era um entusiasmo diferente”, disse.

ver o 10Envolver receber o reconhe-
cimento. “Eles trabalharam unidos, se
ajudaram, superaram os próprios limi-

para a competitividade da Empresa”,
afi rma. Para o gerente, a viagem pro-

vencedores do Challenge 2013. “Lá,

novas tecnologias”, lembra.

Aperam Bioenergia, Reinaldo Silvano

2013: “As pessoas vinham me para-

sempre. Essa conquista é como uma

e trabalho na Empresa”, conta. Sobre

“vamos utilizar o que vimos no Chile

atividades aqui, na Bioenergia”.
Equipe 10Envolver na empresa
Arauco em Concepción, Chile

gerente executivo.

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia

3
Folha Florestal   |   NOV/DEZ 2013



nicas no viveiro de mudas, instalado
na unidade de Itamarandiba. O último
encontro contou com a participação

Estadual Mestra Bezinha Gandra.

ver, na prática, o conteúdo abordado

cesso de produção das mudas, desde
o cruzamento das espécies, na busca

saída da muda adulta para plantio no
campo”, explicou o supervisor de pro-
cesso, Nivaldo Martins.

Gandra, a professora Nízia Bié agra-

Biotecnologia”.

e Dia do Professor, a cultura e a arte
marcaram presença nas instituições

peça ‘’Cachinhos de Ouro’’, de Marísia

ceria com a Aperam Bioenergia e Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.

mil espectadores, nas 11 apresenta-
ções realizadas em escolas e comuni-
dades de Capelinha, Veredinha, Minas

artistas surpreendem. Eles são caris-

Fernanda Correia.

em Minas Novas, falou da importân-
cia de atividades como essa, em uma

área rural. ‘’Nossa comunidade, geral-

atividade cultural. O contato dos alu-

uma mensagem positiva de compro-
misso e responsabilidade dos jovens
para com seus pais’’, resumiu.

Compromisso com a cultura
De acordo com o gerente execu-

Empresa fomentar a cultura no Vale

dades locais, em função das ativida-

Estamos empenhados em contribuir

áreas, incluindo o segmento cultural".

com a cultura. "Estamos no caminho
certo para ampliar o acesso à cultura

está presente’’, disse.

Ampliando o conhecimento

Diversão e arte no Jequitinhonha

Mais de mil pessoas assistiram à peça “Cachinhos de Ouro”, nas 11 apresentações

Os estudantes
aprenderam
sobre clonagem e
melhoria genética

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia
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queimadas são orientações perma-
nentes na Aperam Bioenergia. Este

Empresa promoveu a apresentação

Cruzinha, Ponte Nova, São Caetano,

total, 1.100 pessoas puderam refl e-

venção ao incêndio, de forma praze-

foram realizadas de 7 a 11/10.

Acendendo a chama da preservação

Quando chega o Natal, temos

melhores. O clima é de harmonia
e confraternização, e as mágoas

nosso alcance.

pelo menos, equilibrada? Por que
será que não fazemos isso o ano

por tanto tempo ou que a nossa

“bom dia”.

compromissos, os fi lhos e o reló-

dade, mas a responsabilidade.

isso é preciso voltar o olhar para

fazem a diferença.
A Aperam Bioenergia deseja a

dade. E um Natal com muita vida
e energia, palavras que formam

cia da constante renovação.

Natal de Vida e Energia

rádios do Vale do Jequitinhonha. Ao

frases. Capelinha teve 129 partici-
pações, quase a mesma quantidade

ção de Turmalina foi menor, com 25

ganhou um tablet.

Francisco, que mora em uma comu-

Feliz com o prêmio, ela contou sobre
as motivações que a levaram a par-
ticipar do Concurso. “Fiquei sabendo

promoções e oportunidades desse

nha ali. Eu sonhava em ganhar, mas
nem acreditei quando a minha irmã

capacidade de ganhar um concurso

disse, emocionada.

tadas”, comentou o gerente execu-

Fernandes Coelho.

5
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Aprendizado para toda a vida

quentemente, a Empresa pesquisa e

cutar seu processo e cuidar do Meio
Ambiente, ao mesmo tempo. E esses
valores têm ido muito além das suas

17/10.

cou assuntos relacionados à impor-

noções de licenciamento e certifi ca-
ção ambientais. Para Thiago, “a opor-

tro de um nobre objetivo da Aperam
Bioenergia: repassar conhecimentos
que durem por toda a vida”.

o assunto.

Alunos do Senai aprenderam sobre sustentabilidade com o engenheiro ambiental Thiago Viana

fazer para evitar a acomodação no

vado? Quem foi à palestra "Gestão

como essa. A iniciativa reuniu cerca
de 450 educadores das cidades de

9/10), opinar e refl etir sobre objeti-
vos profi ssionais e estratégias para
crescer na carreira.

A palestra, ministrada por Ronan

Programa de Melhoria da Qualidade

Fundação Aperam Acesita, em par-

secretarias de Educação dos muni-
cípios e a Unipac.

Entrosamento

demonstraram o quanto a iniciativa

experiências. Como educador, pude

com o mau tempo e todo esse frio,

Jequitinhonha”, afi rmou.

a boa conexão entre palestrante e
plateia, durante as capacitações. ‘’A
maneira com que Ronan tocou nos

muito bom humor, foi fundamental
para o sucesso do encontro”, expli-

Itamarandiba, Valmira Neves.

Ação elogiada
Além dos elogios ao palestrante,

profi ssionais do ensino. “É a primeira

nada à gestão de carreira de educa-
dores acontece no nosso município.

tar sobre a importância dessa ação.
Ninguém saiu da palestra da mesma

ram em algum aspecto”, confi rmou a

realizado pela Aperam Bioenergia e

áreas de educação, cultura e promo-
ção social, ajudam na construção de
uma região melhor’’, fi nalizou.

Fundação Aperam Acesita, Venilson

mento adquirido é algo imensurável.

Jequitinhonha", concluiu.

Aula de motivação

Ronan Machado elogiou a disposição dos quase 500 participantes

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia
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Segurança em destaque

“apta e capaz”. A Regra de Ouro nº1
foi o tema das equipes de Colheita

de 11 e nove anos sem incidentes
CPT, respectivamente.

Segurança: nove anos sem inciden-
tes CPT. Na abertura do evento, os
gerentes parabenizaram suas equi-

mesmo compromisso com as metas

música e descontração.

Madeira vestiu a camisa com orgu-

Produzindo segurança
A equipe de Produção de Carvão

todas as regras, normas e avisos de

os EPIs exigidos.
No último dia 1º/11, a equipe se

reuniu para comemorar esse grande
marco. Os supervisores de processo

Agnaldo Fiúza e Julio Cesar dos Reis
Pena fi zeram questão de comparti-

saltaram que a conquista envolve o
trabalho seguro e a aplicação diária

longo período sem incidentes CPT.

Trabalho, Milton Pereira dos Santos,
parabenizou a equipe pela data tão
expressiva e destacou: “É um orgu-
lho saber que todos os empregados

as suas famílias”.
Durante 35 anos, o operador de

panheirismo e segurança com todos

conduta exemplar, ele foi escolhido
como o Destaque de Segurança da

ração, ele despediu-se dos colegas

Bioenergia.

Treinamentos em
Itamarandiba

Manutenção Mecânica e parti-
ciparam do procedimento, que
promove o entrosamento com

ção às normas da Empresa.

novas tecnologias, o curso per-
mite o aperfeiçoamento sobre

da empresa contratada Verion.

tica. Luiz destacou o desempe-
nho de José Rodrigues da Silva

parabenizou os demais partici-
pantes: “A discussão foi muito

ajustes nos sistemas dos equi-
pamentos”.

sem incidentes CPT. Para o supervi-
sor de processo, responsável pelas

trabalharam unidos e conscientiza-
dos. Contamos com a dedicação em

comemorar marcas como essa, nos

equipe, a psicóloga Miryan Campos

tas no trânsito. Eles são vitoriosos

Challenge 2013. Destaques mere-
cem ser reconhecidos. E, para fi nali-

Costa e Ailton Luiz de Oliveira rece-

Segurança.

Equipes de Capelinha e Itamarandiba comemoram marcas de segurança

Fotos: Arquivo Aperam Bioenergia
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Em 2013, a luta contra a Den gue
no Vale do Jequitinhonha ganhou um

e Meio Ambiente.
A CPCD tem como principal obje-

mosquito.

responsável pela realização de diver-
sas ações, como blitz educativa e co-

anos, essas e outras iniciativas serão

Reforço no combate à Dengue

Prevenção

níveis de poluição sonora, a cultura
da prevenção e a redução de expo-
sição do ouvido a riscos desneces-

irreversível.

Veja alguns cuidados simples
que ajudam a preservar sua
audição:

» Nunca pingue remédios ou
fórmulas caseiras dentro do
ouvido sem indicação médica.

» Mantenha sua carteira de
vacinação em dia e lembre-se
que todos os adultos devem se
vacinar contra a rubéola.

» Fique atento se, durante uma
conversa, tiver difi culdade de
entender a fala e pedir para
repetir a pergunta muitas
vezes.

» Prefi ra equipamentos,
eletrodomésticos e brinquedos
infantis mais silenciosos.

» Evite ouvir música em volume
muito alto.

» Faça um teste audiológico,
caso perceba uma mudança
na sua audição. Quanto antes
descoberto o problema, maior
a possibilidade de adaptação
da prótese auditiva (quando
necessária).

» Use protetores auditivos
sempre que frequentar
ambientes com barulhos
extremos ou quando trabalhar
exposto a ruído.

» Evite ou limite o tempo de
uso de fones de ouvido,
principalmente se você trabalha
exposto a ruído.

» Procure orientação
sempre que necessário. O
otorrinolaringologista e o
fonoaudiólogo podem fazer
muito por sua audição.

» Não utilize objetos pontiagudos
para limpar a orelha. Eles
podem machucar o tímpano.
O cotonete deve ser usado
apenas na parte externa
da orelha.

Fique atento.
O sucesso dessa

iniciativa também
depende de você.

Seja um forte aliado na
luta contra a Dengue!

S a ú d e  e  S e g u r a n ç a

comuns na população brasileira é a

Sociedade Brasileira de Otologia, de

três a cinco já nascem com defi ciên-
cia auditiva. A Organização Mundial

sobre alguns cuidados?

sas maneiras. No caso de genética,

orelhinha, um exame rápido e indo-
lor, que pode resgatar a audição em

só vale se ele for realizado nos seis

ceira idade, mesmo com o envelhe-

cimento natural dos órgãos, é pos-
sível conviver com a perda auditiva,
buscando tratamentos para melho-
rar a qualidade de vida.

da audição, zumbidos, distúrbios do

hipertensão arterial, gastrites, úlce-
ras e impotência sexual. A poluição
sonora no país já é considerada uma
questão de saúde pública.

Uma pessoa não pode permane-
cer em um ambiente com atividade

decibéis, duas horas em locais com

intensidade chega a 100 decibéis.

Ouça bem, sempre

Fonte sonora Intensidade (em decibéis)

Turbina do avião a jato 140

Arma de fogo 130 a 140

Serra elétrica 110

Cortador de grama 107

Shows de Rock, com distância de

1 a 2 metros da caixa de som
105 a 120

Furadeira pneumática 100 a 105

MP3 no volume 5 95

Pátio do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro

(medição fornecida pela Infraero)
80 a 85

Avenida movimentada 85

Tráfego pesado 80

Automóvel (passando a 20 metros) 70

Conversação a 1 metro 60

Sala silenciosa 50

Área residencial à noite 40

Falar sussurrando 20
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