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Sistema de Abastecimento de Água 
atende comunidade de Santa Joana

Criado para levar água para diver-
sas famílias da comunidade de Santa 
Joana, o projeto Sistema de Abas-
tecimento Comunitário superou as 
expectativas. Esse sucesso foi visto 
de perto pelo público que prestigiou 
o encontro que marcou a conclusão 
do empreendimento, no último dia 
22 de fevereiro. Promovido pela área 
de Relações com as Comunidades da 
Aperam BioEnergia, o evento, reali-
zado na comunidade de Santa Joana, 
em Itamarandiba, reuniu moradores, 
representantes da Empresa, da Fun-
dação Aperam Acesita e de outras 
instituições parceiras.

A oportunidade também ser-
viu para marcar o encerramento do 
curso de recuperação de nascentes, 
desenvolvido na comunidade por meio 
de parceria do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) e Ape-
ram BioEnergia. Ainda como parte do 
evento, a Empresa distribuiu para os 
presentes mudas de espécies nativas 
cultivadas em seu próprio viveiro. O 
marco de encerramento contou com 
a participação do prefeito de Itama-
randiba, Luiz Fernando Alves; de vere-
adores e do presidente do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Itamaran-
diba, Paulo José Silva.

O projeto
Viabilizado por meio do Edital de 

Projetos da Fundação Aperam Ace-
sita, o projeto do Sistema de Abas-
tecimento Comunitário de Água, da 
Associação Comunitária dos Peque-
nos Produtores Rurais de Santa Joana, 
foi executado de outubro de 2016 a 
janeiro de 2017. A iniciativa consistiu 
na implantação de um sistema de cap-
tação de água do córrego da Serra, 
com instalação de uma tubulação 
até uma caixa d'água, já construída. 
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Com apoio da Aperam 
BioEnergia e Fundação 
Aperam Acesita, projeto 
garante água e mais 
qualidade de vida para 
mais de 30 famílias

Sistema de abastecimento da Comunidade de Santa Joana tem capacidade para atender até 50 famílias

Mala Direta
Básica
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Inicialmente, o sistema atenderia 
19 famílias, mas o resultado permi-
tiu ampliar esse número. No total, 30 
famílias estão sendo contempladas 
com água própria para o consumo e 
para a prática da agricultura familiar. 
Além da melhoria da qualidade de 
vida dos moradores de Santa Joana, 
o plantio de mudas nativas e o curso 
de recuperação das nascentes do cór-
rego da Serra garantiu impacto posi-
tivo ao meio ambiente. O Sistema de 
Abastecimento tem potencial para 
atender mais de 50 famílias.

Segundo o vice-presidente da 
Associação dos Agricultores Rurais 
de Santa Joana Jacinto Gaspar Bueno, 
de 61 anos, o novo sistema de abas-
tecimento de água já mudou a reali-
dade dos moradores da comunidade.  
"Antes do projeto, o abastecimento de 
água era feito com caminhão-pipa e, 
muitas vezes, os moradores tinham 
que pagar cerca de R$80 pelo serviço. 
E mesmo quando as caixas d’água 
desses moradores eram abasteci-
das, eles precisavam restringir o uso 
da água para ter o recurso por pelo 
menos dois dias. Se acabasse antes, 
os moradores ficavam sem água”, 
conta o representante.

Fortalecimento
O presidente da Fundação Ape-

ram Acesita, Venilson Araújo Vito-
rino, explica que o Edital de Projetos 
contribui com o fortalecimento das 
comunidades onde a Aperam está 
inserida. “Tudo isso gira em torno da 
competitividade. Quanto mais compe-
titivos forem os cidadãos, municípios 
ou Empresa, melhor será para todos”, 
analisa. Venilson também destacou 
o envolvimento da comunidade nos 
projetos realizados por meio do Edital. 
“Os moradores de Santa Joana agora 
têm água vinda diretamente da fonte 
para suas casas. Era um bem que eles 
precisavam e, hoje, tem captado por 
eles mesmos”, completa. 

O prefeito de Itamarandiba, Luiz 
Fernando Alves, parabenizou e agra-
deceu a Empresa por investir na área 
social do município. “A Aperam Bio-
Energia tem história com Itamaran-
diba e o município também tem his-
tória com a Empresa. E, por meio de 
projetos bem sucedidos como este 
na comunidade de Santa Joana, for-
talecemos esse vínculo tão impor-
tante para região", ressalta.

Manutenção
A comunidade formará uma comis-

são de cinco pessoas para vistoriar, 
permanentemente, a rede construída, 
a fim de observar possíveis vazamen-
tos e desperdício de água nas residên-
cias. A união dos moradores já ficou 
evidenciada durante a fase de ins-
talação e do plantio das mudas nati-
vas, trabalhos executados por meio 
de mutirão. O Sistema de Abasteci-
mento resolve o problema da falta 
de água, que tinha ficado escassa 
após um período de seca que atin-
giu a Grota do Gentil. 

Parceiros
O projeto de fomento a práticas 

ambientais sustentáveis reuniu diver-
sos parceiros: Aperam BioEnergia, 
Fundação Aperam Acesita, Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais (Ema-
ter-MG), Associação Comunitária de 
Santa Joana, Senar, Prefeitura de Ita-
marandiba e Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Rural Sustentá-
vel (CMDRS).
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» Pág. 6

Distribuição de água
» Pág. 2

Combate ao Aedes
» Pág. 7

Apicultura no Vale
» Pág. 5



Cursos em parceria com o Senar atendem 
comunidades de Itamarandiba

Tradicional festa de Lagoa Grande 
tem apoio da Aperam BioEnergia

Nota

Resgatar e fortalecer as ações 
tradicionais que carregam carac-
terísticas culturais da comuni-
dade é um dos focos de atuação 
da Aperam BioEnergia nas comu-
nidades rurais. Sob essa ótica, a 
Empresa foi apoiadora da última 
edição da Festa de São Sebastião 

da Lagoa Grande, distrito de Minas 
Novas, realizada nos dias 21 e 22 
de janeiro deste ano.

A programação do festejo 
incluiu cortejo, missa, apresenta-
ção, quadrilha e shows. Autorida-
des da região também estiveram 
presentes no evento.

Vislumbrar o retorno ao mer-
cado de trabalho ou aprender a cui-
dar das riquezas naturais da locali-
dade onde mora são incentivos que 
os participantes das capacitações do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar) têm recebido durante as 
aulas. Oferecidos por meio da parceria 
com a Aperam BioEnergia e Sindicato 
dos Produtores Rurais de Itamaran-
diba, quatro cursos do Senar foram 
ministrados, em fevereiro, na Fazenda 
Aamar, nas comunidades de Santa 
Joana e na região de Campo Branco.

Instalada na área da Aperam Bio-
Energia, a Fazenda Aamar recebeu os 
cursos de Carpinteiro e de Meliponi-
cultura. Cerca de 13 residentes da 
casa de acolhimento, que há 10 anos 

atua na recuperação de alcoólatras e 
dependentes químicos, participaram 
das capacitações. Os treinamentos 
tiveram carga horária entre 16 e 40 
horas, distribuídas em até cinco dias 
de atividades.

 O presidente da Associação Amar 
e Renascer (Aamar), Gilberto Fer-
nandes de Araújo, enumera resulta-
dos positivos dos cursos realizados 
na entidade. “Quando os residentes 
vêm para a Fazenda, eles não têm 
perspectivas de como será a vida lá 
fora depois dos nove meses de tra-
tamento. Com as capacitações, eles 
se sentem mais motivados,  começam 
a planejar uma nova vida e pensam 
em alternativas para voltar ao mer-
cado de trabalho”, revela.

Teoria e prática
Em uma semana, os participantes 

do curso de Carpinteiro na Fazenda 
Aamar aprenderam a teoria e prá-
tica para a construção de um curral 
com madeira roliça. O curso abran-
geu conhecimentos sobre os tipos 
de madeira, ferramentas, materiais e 
equipamentos, além de leitura, inter-
pretação e planejamento da planta 
estrutural. Também foram aborda-
dos a montagem da banca de traba-
lho, preparo do terreno, esquadreja-
mento do curral, perfuração do solo 
e assentamento dos mourões, bem 
como confecção e assentamento de 
porteiras. Postura profissional, saúde 
e segurança do trabalho e, sobretudo, 

reaproveitamento e descarte dos 
resíduos da madeira tratada tam-
bém foram assuntos da capacitação.

No curso de  Meliponicultura, cria-
ção de abelhas sem ferrão, os resi-
dentes da Fazenda Aamar conhece-
ram os conceitos, as tribos, espécies, 
ambientes de criação, raio de ação de 
trabalho das espécies, além de fun-
ções e arquitetura dos ninhos e deter-
minação da casta e sexo. O curso tam-
bém ensinou a produzir a rainha de 
melíponas. Informações sobre segu-
rança no meliponário, o custo finan-
ceiro para montar um meliponário e a 
fabricação de colmeias e caixas iscas 
também fizeram parte dos assuntos 
trabalhados na capacitação.

Turma do Curso de Recuperação de Nascentes

Em Campo Branco, o Senar realizou curso de recuperação de nascentes

Recuperação de nascentes
Em Campo Branco e Santa Joana, 

os moradores aprenderam na prá-
tica como recuperar as nascentes 
das localidades do entorno. Em três 
dias de curso, os produtores da região 
foram capacitados sobre a forma de 
gerir a água de forma sustentável, 
com foco na produção e qualidade 
do recurso. Considerando a escas-
sez da água, o curso transmite prá-
ticas de cuidados com as nascentes 
com o objetivo de aumentar o fluxo 
e a qualidade da água.  

No último quadrimestre, cerca 
de 70 pessoas foram capacitadas 
pelo Senar-MG, por meio do con-
vênio com a Aperam BioEnergia e 
o Sindicato dos Produtores Rurais 
de Itamarandiba, informou o presi-
dente da entidade Paulo José Silva. 
“Os cursos visam capacitar os pro-
dutores rurais, os moradores das 
comunidades e, agora, os residen-
tes da Fazenda Aamar. As áreas de 
formação são definidas conforme 
as demandas do mercado da nossa 
região”, explica.

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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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



Ações de Natal beneficiam famílias de Itamarandiba e Capelinha

Novo sistema regulariza distribuição de água em Forquilha

Com a missão de levar alegria às 
famílias mais necessitadas de Itama-
randiba e Capelinha, empregados da 
Aperam BioEnergia se mobilizaram 
para as realizar ações da campanha 
“Natal Solidário Amigos da Aperam”. 
Brinquedos e cestas de alimentos 
arrecadados durante a campanha 
foram entregues pelos empregados 
de outubro a dezembro do último ano.

Em Itamarandiba, a campanha 
contou com a parceria do grupo de 
voluntários Zap Zap Solidário. Cerca 
de 140 famílias foram beneficiadas 
com cestas de alimentos, contendo 
arroz, frango, óleo, panetone, caixa 
de bombom e refrigerante. Mais de 
200 crianças do bairro São Geraldo 
receberam os brinquedos. A campa-
nha contou com o reforço do teatro 
solidário realizado no Clube Florae, 
cuja renda arrecadada foi revertida 
para a compra dos brinquedos doa-
dos na campanha. 

Para a professora Sibele Greice 
Costa Lima, de 50 anos, uma das 
voluntárias do grupo Zap Zap Solidá-
rio, a campanha é motivo de muita ale-
gria também para os integrantes do 
grupo. “É tão satisfatório pra nós, que 
ajudamos, quanto para quem recebe 
as doações. Trabalhamos muito para 
ação acontecer e fazer a diferença 
na vida de quem precisa de ajuda em 
nossa cidade”, declarou a voluntária, 
que também é esposa do empregado 
da Aperam BioEnergia, Raimundo 
Aparecido Lima.

Mobilização
A Aperam BioEnergia acre-

dita que ações como o “Natal 
Solidário Amigos da Aperam” 
renovam a esperança das famí-
lias que precisam de mais apoio. 
Por isso, a Empresa se une aos 
empregados voluntários, libe-
rando-os das atividades profis-
sionais nos dias da ação. Tam-
bém contribui com doações de 
doces para as crianças benefi-
ciadas nas cidades de Capelinha 
e Itamarandiba.

O fornecimento de água em Forqui-
lha, Capelinha, foi regularizado depois 
da construção do sistema de abas-
tecimento para atender a localidade, 
por meio de parceria entre Aperam 
BioEnergia e a prefeitura municipal 
da cidade. Desde dezembro passado, 
cerca de 70 famílias da comunidade 
são contempladas com água própria 
para o consumo e para a prática da 
agricultura familiar. 

A água é captada de um poço arte-
siano, construído pela Prefeitura de 
Capelinha. O sistema de abastecimento 
dispõe de duas caixas d’água de 20 
mil litros cada, doadas pela adminis-
tração municipal da cidade e pela Ape-
ram BioEnergia. O sistema de abaste-
cimento de Água tem capacidade para 
atender até 300 famílias da comuni-
dade. Antes da iniciativa, os morado-
res de Forquilha utilizavam a água de 
uma represa localizada dentro da área 
da Empresa.

“Agora, não falta água em Forqui-
lha. Tínhamos uma demanda muito 
grande de água aqui na comunidade 

Cerca de 140 famílias foram beneficiadas com 
cestas de alimentos em Itamarandiba

Capelinha
Os empregados da Aperam BioE-

nergia de Capelinha mobilizaram uma 
ação voltada para as crianças caren-
tes da cidade. No dia 25 de dezem-
bro, os voluntários percorreram os 
bairros Vista Alegre, Água Santa, 
Vila Operário e Subestação e  distri-
buíram 1.625 brinquedos, além de 
balas, pirulitos, pipocas e chicletes. As 
doações foram arrecadadas ao longo 

do semestre que antecedeu o Natal. 
Na avaliação da voluntária da cam-

panha e auxiliar administrativo da Ape-
ram BioEnergia, Josemara Paranhos, 
realizar o “Natal Solidário Amigos da 
Aperam” todos os anos é muito gra-
tificante. “Todas as crianças atendi-
das realmente precisam desse cari-
nho. É uma forma de levar alegria e 
amor a todas elas nesse dia tão espe-
cial", declara.

e passamos muitas dificuldades com a 
seca das nascentes do entorno. Mas, o 
problema foi solucionado pelo projeto 
da prefeitura e Aperam BioEnergia”, 
comemora o artesão e presidente da 
Associação Grupo da Boa Fé de For-
quilha, Luiz Carlos Borges, de 33 anos, 

que sempre residiu na comunidade.  

Preservação
A partir da instalação do novo sis-

tema que garante a distribuição de 
água para as famílias de Forquilha, a 
comunidade trabalha para preservar 

as nascentes da localidade, explica 
o representante do Grupo Boa Fé de 
Forquilha. “Estamos nos organizando 
para cuidar das minas que ainda exis-
tem e tentar recuperar as nascen-
tes que estão se perdendo”, declara 
Luiz Carlos.

Arquivo Aperam BioEnergia

Arquivo pessoal
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Com 40 mil litros de armazenamento, o sistema pode atender até 300 famílias



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

Nilmar Ferreira Guedes
» Vigia Motorizado
» Vigilância Patrimonial - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 10 anos

Segurança em primeiro lugar
Tive a oportunidade de ingressar na Aperam BioEnergia em maio 2007, como auxiliar de produção na área de Silvicultura. Em 

2012, foi promovido para o cargo de vigia motorizado. E é muito bom saber que a Empresa dá oportunidades de crescimento 
aos seus funcionários, por meio de seleção interna. 

Recentemente, foi implantado na Aperam BioEnergia o programa de Sistema de Segurança (SISBIO/SISEAB), que permite 
registrar todos os acontecimentos visualizados pelos vigilantes no entorno da empresa. Trabalho registrando esses aconteci-
mentos e sempre acompanho o que acontece nas áreas da Empresa. A Aperam BioEnergia valoriza a vida de seus funcionários 
visando saúde e segurança e somos muito gratos por isso.

Rafael Baptista Naumann 
» Supervisor de processo
» Silvicultura - Capelinha 
» Tempo de Empresa: 8 meses

Eficiência operacional e responsabilidade ambiental
Atuo no setor florestal há mais de 10 anos e sempre tive a Aperam BioEnergia como referência na área. Tive o prazer de 

vir trabalhar na Aperam há 8 meses. Nesse tempo, tenho acompanhado muito projetos. Entre eles, o lançamento do programa 
Plantio 100%, em funcionamento há 3 meses, visando garantir a sustentabilidade do negócio, atrelado à melhoria das florestas. 
O objetivo é garantir que tudo que for plantado sobreviva e produza de forma planejada. Trata-se de um trabalho multidisciplinar 
que envolve toda cadeia produtiva da Aperam Bioenergia.

Outro projeto lançado pela empresa há pouco mais de dois meses são os testes para o uso de gel na irrigação das mudas 
produzidas. O gel age como retentor de água no solo. Com isso, esperamos reduzir o número de irrigações realizadas em até 
25% e, consequentemente, diminuir o consumo de água no processo, com melhores condições para o desenvolvimento da muda.

Sidney Alves da Luz
» Operador de máquinas
» Colheita Florestal -  Capelinha
» Tempo de empresa: 10 anos

Empregado e família em segurança
Trabalho há 10 anos na Aperam BioEnergia como operador de máquinas na Colheita Florestal. Comecei como operador de 

trator na silvicultura, por quatro anos e meio até ser promovido após uma seleção interna. Passei por treinamento de operação 
de máquinas como Skidder, Garra Traçadora e Feller.

Tenho aprendido muitas práticas de segurança dentro da empresa para executar as atividades durante a jornada de trabalho, 
prática que levo para a minha vida. Em casa e no lazer com a família, estou sempre atento e procuro viver com segurança, que 
é tudo na vida.

Tenho grande prazer em trabalhar nesta empresa, pois a Aperam BioEnergia se preocupa comigo e com toda minha família. 
Graças à Aperam tive várias conquistas e tenho uma vida melhor.

José Nelson Cordeiro
» Supervisor de Equipe
» Produção de Carvão  - Capelinha
» Tempo de Empresa: 6 anos

Automação dos fornos de produção do carvão 
Comecei a trabalhar na Aperam BioEnergia no dia 3 de abril de 2008, na Gerência de Produção de Carvão. Desse período 

até então, presenciei mudanças inacreditáveis em nosso processo. Mudanças essas que nos colocam em status de referência 
mundial, quando se fala de produção de carvão vegetal.

Aprendemos, reaprendemos e ainda estamos em constante evolução em nossos procedimentos. Passamos a acreditar em 
inovações tecnológicas e ideias conjuntas para melhoria da nossa produtividade e qualidade do produto.

Mas, com total certeza, “coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa e sim por uma equipe”, 
como disse Steve Jobs. Nada dessa evolução teria acontecido se não fosse por cada membro que compõe essa equipe. E eu me 
orgulho de fazer parte disso.

Lucas Cordeiro Macedo
» Supervisor de Equipe I
» Manutenção Mecânica - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 3 meses

Em boas mãos
Ingressei na Aperam BioEnergia por meio de seleção externa, em dezembro passado. Passei por diversas etapas, concorrendo 

com cerca de 50 candidatos para três vagas, o que demonstra o quão almejada é uma vaga na Empresa.
No meu dia a dia, coordeno atividades na área de manutenção, como: montagem de motores, serviços de solda, manutenções 

em ar-condicionado e sistemas hidráulicos, entre outras. Durante a execução do trabalho, os colaboradores sempre são incen-
tivados a exercer sua função de forma segura e inovadora, a fim de melhorar os processos e trazer benefícios para a empresa 
e para os próprios colaboradores, bem como garantir a execução de nossa Política de Gestão Integrada.

A Campanha “Em boas mãos” reforça a importância de gerirmos bem os recursos disponibilizados pela empresa. Seguindo 
tais diretrizes, evitamos desperdício, geramos menos impacto ao meio ambiente e reduzimos custos para a Aperam Bioenergia.

Tecnologia a favor da segurança do empregado
A Aperam BioEnergia agora 

conta com mais uma ferramenta 
que fomenta as ações da Empresa na 
jornada para o zero acidente. Trata-
se do Sistema de Análise de Inciden-
tes e Auditorias (SAIA Web), que foi 
implantado em novembro de 2016 e 
registra informações sobre inciden-
tes ocorridos na Empresa. O programa 
já é utilizado na Aperam de Timóteo 

e apresenta indicadores 
positivos quanto a pre-
venção de acidentes.

Voltado para a 
liderança da Ape-
ram BioEnergia, o 
SAIA Web auxilia na 
gestão das informa-
ções, permitindo maior 
eficiência nas análises 

de incidente, auditorias 
e não conformidades. 

O recurso ainda for-
nece informações 
estruturadas em 
gráficos e planilhas, 
que podem ser uti-

lizadas nas reuniões 
de acompanhamento 

dos resultados, reuniões 

relâmpagos e treinamentos. 
 Para implantar o SAIA Web, os 

profissionais das áreas de Tecnolo-
gia da Informação (TI) e Segurança 
do Trabalho da Aperam BioEnergia 
tiveram o apoio das equipes da usina 
de Timóteo. O processo iniciou em 
julho de 2016 e incluiu também o 
treinamento dos líderes da Empresa 
e demais usuários do sistema.

Aperam BioEnergia

Sistema de Análise de
Incidentes e Auditorias

Aperam BioEnergia

Sistema de Análise de
Incidentes e Auditorias
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Workshop Apicultura em Rede no Vale
Aperam BioEnergia e associações de apicultores da região organizam a terceira edição do evento

Entre tantos valores que aju-
dam a caracterizar o Vale do Jequi-
tinhonha, a cadeia produtiva do mel 
vem consolidando a região como um 
dos principais polos de apicultura de 
Minas Gerais e do Brasil. Para manter 
essa atividade em evidência e atu-
ando em rede, a Aperam BioEnergia, 
a Associação Apícola de Itamaran-
diba (Apita) e Associação de Apicul-
tores de Veredinha (Aapiver) promo-
vem uma série de iniciativas. Entre 
essas ações, um dos destaques é o 
Workshop Apicultura em Rede no 
Vale, evento que, em 2017, chega à 
sua terceira edição.

 Além de reunir apicultores e pro-
fissionais interessados, o Workshop 
deste ano traz uma novidade: terá um 
dia aberto à comunidade local. Pro-
gramado para 29 e 30/03, no Clube 
Florae de Itamarandiba, o encontro 
objetiva dar mais visibilidade à pro-
dução do mel, além de capacitar os 
apicultores. 

Para a população reconhecer e 
valorizar a atividade, o primeiro dia 
do Workshop contará com feira e 
exposição aberta aos moradores e 

estudantes da região. O segundo 
dia, exclusivo para apicultores e inte-
ressados, incluirá palestras sobre 
diversos temas, tais como combate 
a pragas, melhoramento genético e 
questões tributárias.

Na avaliação do presidente da 
Aapiver, José Alves de Azevedo, a 
terceira edição do Workshop Apicul-
tura em Rede é prova de que a região 
começa a se consolidar como um polo 
de apicultura. “Estamos esperando 
mais de 700 visitantes nos dois dias 
do evento. Por isso, esta será mais 
uma oportunidade de mostrar para a 
comunidade a evolução da atividade 
e ressaltar a importância da apicul-
tura para a nossa região”, comenta.   

Além de fortalecer a atividade 
apícola no Vale do Jequitinhonha, o 
presidente da Apita, Tadeu Pereira da 
Silva, destaca o evento como forma 
de ampliar o conhecimento na área 
de apicultura. “Nesta edição, teremos 
novos temas a serem trabalhados nos 
cursos e palestras. Serão abordados 
assuntos que precisamos conhecer 
e temos potencial para desenvolver 
em nosso negócio”, ressalta.

Projeto Apicultura em Rede no Vale 
chega à segunda fase 

A Casa de Mel de Veredinha está 
mais perto de conquistar o Selo de 
Inspeção Federal (SIF) com o início 
da segunda fase do Projeto Apicul-
tura em Rede no Vale. 

A nova etapa do projeto foi lan-
çada pela Aperam BioEnergia, em 
janeiro deste ano, durante a primeira 
capacitação sobre a atividade apí-
cola, em Veredinha. Representan-
tes das prefeituras de Itamarandiba 
e Veredinha prestigiaram o encontro 
de abertura das atividades de 2017. 

Com atividades que vão até outu-
bro deste ano, as consultorias da 
segunda etapa visam diminuir o custo 
de produção e aumentar a produti-
vidade. Ao todo, 30 apicultores já 
participam de capacitações sobre 
a certificação do Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (SISBI), também com a fina-
lidade de obter a acreditação. Com 
o selo, os apicultores poderão con-
quistar novos mercados, vender para 
o mercado local, exportar o produto, 
além de pleitear recursos de progra-
mas dos governos federal e estadual. 

O projeto Apicultura em Rede no 
Vale conta com recursos da ordem 
de R$ 90 mil. O investimento é da 

Fundação Aperam Acesita e da 
RedEAmérica, com contrapartida 
da Aperam BioEnergia, da Associa-
ção Apícola de Itamarandiba (Apita) e 
Associação de Apicultores de Vere-
dinha (Aapiver).

Fase I
Com o objetivo de promover ini-

ciativas que impulsionam o desen-
volvimento do Vale do Jequitinho-
nha, a Aperam BioEnergia lançou o 
projeto Apicultura em Rede no Vale 
há dois anos, oferecendo consultoria 
e capacitação para gerar renda para 
os apicultores, tornando-os também 
agentes de preservação ambiental.

Na primeira fase, as aulas eram 
realizadas a cada três meses e abor-
davam temas como, melhoria gené-
tica, cadeira produtiva, manejo e 
alimentação. Atualmente, 70 pro-
dutores e seus familiares partici-
pam do programa nos municípios de 
Itamarandiba e Veredinha. Já são 13 
mil apiários instalados, responsáveis 
pela produção anual de 300 tonela-
das de mel. O produto é vendido a 
empresas do estado, que exportam, 
gerando receita de R$ 3 milhões para 
os apicultores.

3º Workshop de Apicultura em Rede no Vale 

29 e 30/03, 9h às 16h, no Clube Florae de Itamarandiba 

Mais informações: apitamel@gmail.com, aapiver@hotmail.com, 
fernanda.correia@aperam.com ou regisllainy.silva@aperam.com

Certificação
O SIF é também o serviço coordenador do SISBI, que integra os servi-

ços de inspeção federal, estaduais e municipais, harmonizando as ações 
e os procedimentos de fiscalização, a fim de garantir a segurança dos ali-
mentos independentemente da instância que o inspeciona.

O Vale do Jequitinhonha se consolida como um dos 
principais polos de apicultura do país

Apicultores de Itamarandiba

Palestra em Capelinha

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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Circo Sesi participa de evento 
de Saúde de Segurança

Aperam BioEnergia realiza 
treinamento FPS

Novas admissões reforçam 
equipes da Aperam BioEnergia

Mais de 350 empregados da Ape-
ram BioEnergia participaram do 1º 
Momento de Saúde e Segurança de 
2017 realizado pela Empresa, em 
janeiro deste ano. Com a parceria 
do Sesi Minas, o evento contou com 
atividades em Capelinha e Itamaran-
diba. Intervenções teatrais do Circo 
Sesi abordaram o comportamento 
seguro e orientações sobre saúde 
e segurança com o tema “Atitudes 
seguras e saudáveis para aprovei-
tar as alegrias da vida”.

O Circo Sesi levou motivação extra 
aos empregados, incentivando o oti-
mismo diante do que pode ser feito 
para garantir um ambiente de traba-
lho mais seguro. Agir com segurança 
dentro e fora do trabalho, levar tudo 
que é aprendido na Empresa sobre 
comportamento seguro para a famí-
lia e se preocupar com a segurança 
do colega de trabalho são algumas 
das mensagens que foram transmi-
tidas aos participantes do primeiro 
evento de Saúde e Segurança do ano. 

Mais uma edição do treinamento 
Padrões de Prevenção de Fatalidades 
(FPS - Fatality Prevention Standard) 
foi realizado na Aperam BioEnergia, 
em dezembro e janeiro. Emprega-
dos e prestadores de serviço foram 
capacitados para promover as ati-
tudes seguras e saudáveis visando 
evitar fatalidades. 

As normas do FPS são de cumpri-
mento obrigatório de todos os pro-
fissionais que atuam na planta. Por 

isso, o treinamento acontece perio-
dicamente, conforme necessidade de 
capacitação dos empregados diretos 
indiretos, seja no caso de admissões 
ou reciclagem para atualização de 
novas diretrizes.

Com carga horária de 90 minutos, 
o treinamento FPS reúne orienta-
ções corporativas de segurança que 
devem ser praticadas pelos empre-
gados e prestadores de serviços na 
busca pelo zero acidente na Empresa.

Profissionais de diversas áreas de 
atuação chegaram à Aperam BioE-
nergia para compor as equipes de 
trabalho da Empresa em Capelinha 
e Itamarandiba. Em janeiro e feve-
reiro, 12 novos funcionários foram 
admitidos em cargos de superviso-
res de equipe, técnicos operacio-
nais, eletricista, mecânicos e ana-
lista administrativo.

Daniel Gomes Dantas, de 36 anos, 
é o mais novo integrante da Gerên-
cia de Suprimentos da Empresa, em 
Capelinha. Com mais de 16 anos de 
experiência profissional nas áreas 
administrativa e financeira em empre-
sas de Belo Horizonte, o recém-con-
tratado ocupa o cargo de analista 
administrativo. 

“Estou muito feliz com a oportu-
nidade e tenho boas expectativas 
nesta nova fase profissional. Meu 
objetivo é trabalhar para contribuir 
com o bom andamento da gerên-
cia de Suprimentos e para o cres-
cimento da empresa no mercado”, 
comenta Daniel.

Ensino-aprendizagem
O estagiário Matheus Perek, 

de 21 anos, é um dos 12 estu-
dantes de Engenharia que parti-
ciparam do estágio de férias na 
Aperam BioEnergia, em Itamaran-
diba. Matheus veio de Irati, cidade 
do estado do Paraná, para o está-
gio na área de Pesquisa e Melho-
ramentos da Empresa.

Segundo o estudante, que está 
no 9º período de Engenharia Flo-
restal, da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (Unicentro), a 
experiência adquirida durante 
o estágio na Aperam BioEner-
gia apontou novas alternativas 
de atuação no mercado de tra-
balho. “Na universidade, já havia 
estudado espécies vegetais que 
se desenvolvem em localidades 
com clima frio. Durante o está-
gio, conheci espécies nativas, pró-
prias de regiões quentes, além de 
conhecer práticas inovadoras”, 
destacou o estudante.

Comportamento seguro foi o tema abordado pelo Circo Sesi

Daniel Gomes Dantas (no centro) é o 
mais novo integrante da Gerência de 
Suprimentos da Aperam BioEnergia

Cerca de 12 profissionais foram recém-admitidos na Empresa

Estudantes durante estágio de férias na Aperam BioEnergiaEmpregados durante o treinamento FPS

Arquivo Aperam BioEnergia

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia

Arquivo Aperam BioEnergia
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Vacinação dos empregados contra a Febre Amarela

Uma Empresa empenhada na luta contra a febre amarela
A Aperam BioEnergia promove 

diversas ações para garantir a saúde 
e segurança de seus empregados. 
A campanha de mobilização para 
vacinação contra febre amarela e 
a Semana Intensiva de Combate ao 
Aedes aegypti são exemplos recen-
tes do empenho da Empresa em cons-
cientizar sua equipe.

Em janeiro, a Aperam BioEnergia 
intensificou suas iniciativas de com-
bate ao mosquito e contra a febre 
amarela. Com casos da doença regis-
trados na região, tornou-se ainda 
mais urgente as medidas para eli-
minar os focos do Aedes aegypti. A 
Empresa vem conscientizando seus 
empregados sobre a importância da 

vacinação contra a doença e promo-
vendo uma campanha de imunização.

Em alguns municípios de sua área 
de atuação, a Aperam BioEnergia 
adquiriu doses da vacina da febre 
amarela, por meio de parceria com 
as secretarias municipais de Saúde. 
Até o momento, 35% dos emprega-
dos foram imunizados na Empresa, 

priorizando aqueles que atuam no 
campo. A Aperam BioEnergia seguirá 
com cronogramas de vacinação e 
também orientando sua equipe para 
que seus familiares procurem o posto 
de saúde mais próximo para se pro-
tegerem da doença. Quem não se 
vacinou deve buscar pelo serviço o 
quanto antes.

Combate
Com o tema "A hora é agora", a Semana Intensiva de Combate ao 

Aedes aegypti mobilizou os empregados por meio dos Diálogos de Segu-
rança, Meio Ambiente e Saúde (DSMS) e outras iniciativas. Foram divul-
gadas informações sobre dengue, chikungunya, zika vírus e febre ama-
rela, todas transmitidas pelo Aedes aegypti. A Semana chamou a atenção 
dos empregados para contribuírem com a eliminação dos focos do mos-
quito dentro e fora da Empresa.

Febre amarela
Todos os empregados devem ter o cartão vacinal atualizado contra 

a febre amarela. A imunização é a arma mais eficaz para riscarmos esta 
doença de nossas vidas. Em caso de dúvidas, procure o setor de Saúde 
Ocupacional da Empresa. Os profissionais da saúde dos postos também 
podem orientar sobre as particularidades da vacina.

Arquivo Aperam BioEnergia
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Compromisso com a saúde
Os empregados foram convidados a fazer a diferença em 2017 e con-

solidar a parceria com o Saúde+. Cada empregado recebeu um formu-
lário onde registra sua meta para 2017, especialmente para determinar 
algo possível de ser feito e que trará impactos positivos em sua saúde.

Nesse formulário, que ficará sob os cuidados da Saúde Ocupacional, 
foi registrado o compromisso, além de determinados alimentos intro-
duzidos na sua rotina ou redução do consumo de outros. No dia 4 de 
dezembro de 2017, o empregado receberá novamente seu formulário 
para saber se a sua meta foi ou não cumprida.

Programa nutricional incentiva 
alimentação saudável

Todo início de ano, prometemos cuidar mais da saúde, melhorar a alimenta-
ção, fazer caminhada ou outra atividade física. Porém, poucas pessoas conse-
guem cumprir esses propósitos. Com o objetivo de auxiliar os seus emprega-
dos no compromisso de cuidar mais da saúde em 2017, a Aperam BioEnergia 
iniciou o projeto "Você é o que você come - Segunda-feira dos alimentos".

O programa de orientação nutricional auxilia os empregados na busca por 
uma melhor qualidade de vida, com informações de como obter uma alimen-
tação saudável. Conforme o cronograma anual do programa, novos alimen-
tos são  apresentados a cada segunda-feira. Seus benefícios, informações 
nutricionais também são repassados aos empregados da Aperam BioEnergia. 

Somando forças
Com o projeto Saúde+, criado no final de 2016, a Saúde Ocupacional da 

Aperam BioEnergia soma forças e está ajudando os empregados a atingi-
rem suas resoluções, tendo mais qualidade de vida. Por meio de acompanha-
mento e várias programações ao longo do ano, a Empresa auxiliará seu time 
a fazer da saúde o seu bem mais precioso.

 
Saúde em Foco

Em 2017, a empresa está atuando em vários pontos para você ser mais 
e fazer mais. Além disso, temos ainda o "Saúde em Foco", que cuida das pes-
soas hipertensas, obesas e diabéticas. Esse ano, esse trabalho ganha força, 
sendo intensificado com mais ações de monitoramento, encaminhamento e 
dias especiais de atendimento com seu público-alvo.
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