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Mais que uma carreira, uma vidaEm 2014, todos 
os empregados da 
Aperam BioEnergia 
estão comemorando 
os 40 anos da 
Empresa. Essa 
trajetória de sucesso 
criou, ao longo do 
caminho, histórias 
de vida marcantes

Dentre tantas histórias, três são 
únicas e retratam muito mais que 
uma parceria ou carreira, mas sim 
uma vida. José Dalmo dos Santos, 
Antônio Francisco Donizete e Ale-
xandrina Francisco Bravo comple-
tam, em 2014, 40 anos de trabalho 
na Aperam BioEnergia. Dequinha, 
Tatu e Xanda, como são mais 
conhecidos, com certeza têm mui-
tas histórias para contar sobre essa 
vida que passaram junto à Empresa.

Era um dia como qualquer 
outro em Itamarandiba. Algumas 
pessoas saiam para o trabalho, 
outras iam cuidar de suas terras 
e as crianças iniciavam mais um 
de aula. Mas, para José Dalmo dos 
Santos, a data 27/11/1974 fi ca-
ria para sempre na sua memória 
e mudaria sua vida. Pela primeira 
vez, aos 17 anos, ele seguia rumo 
ao seu primeiro dia de trabalho na 
recém-criada Florestal Acesita. No 
início, essa trajetória tinha data 
certa pra terminar. “Minha inten-
ção era fi car apenas três meses. 
Porém, vi que essa era uma 
Empresa digna e quis dar conti-
nuidade a essa história”, conta. 

Quase 40 anos depois, ele é 
mais conhecido pelos colegas 
como Dequinha. O apelido é ape-
nas uma coisa entre tantas outras 
que a vivência na Empresa o ofe-
receu. “Comecei como auxiliar de 
produção e passei a supervisor 
de equipe. Na Empresa, eu pude 
crescer. Quando eu entrei, não 

tinha nada. Hoje, eu tenho tudo”, 
conta. Ao longo dos anos, Dequi-
nha e Aperam BioEnergia cons-
truíram uma relação única de par-
ceria. E, mesmo nos momentos 
difíceis, a Empresa foi seu grande 
alicerce. “Nunca vou me esquecer 
do apoio que recebi quando tive 
um problema de saúde. Emociono-
me só de lembrar o cuidado e a 
preocupação que tiveram comigo”, 
afi rma.

Pai de sete fi lhas, ele destaca 
que a presença da Empresa vai 
muito além do ambiente de traba-
lho. “Graças à Aperam BioEnergia, 
sempre pude levar tudo de bom 
e de melhor para minha família”. 
Em novembro, no dia 27, um fi lme 
vai passar na cabeça de Dequi-
nha. “Mesmo após quatro déca-
das, ainda gosto do que faço, tra-
balho com orgulho e alegria. É uma 
honra estar na Empresa e poder 
comemorar esses 40 anos junto 
com ela e meus colegas. A Aperam 
BioEnergia é tudo pra mim”, conta.José Dalmo dos Santos, mais 

conhecido entre os colegas 
como Dequinha

Da esquerda para a direita: Dequinha, Tatu e Xanda
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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

Na família de 12 irmãos, 
sete começaram a trabalhar na 
Empresa na mesma época. Des-
ses, Alexandrina Francisco Bravo 
e Antônio Francisco Donizete 
permaneceram e, este ano, pode-
rão comemorar juntos os 40 anos 
de trabalho dedicados à Aperam 
BioEnergia. 

Do viveiro florestal saem os 
clones de eucalipto que se tor-
narão grandes árvores e, con-
sequentemente, o sucesso da 
Empresa. No local onde o futuro 
se renova, também nasceu a his-
tória de Alexandrina, mais conhe-
cida como Xanda. Seu primeiro 
trabalho foi no viveiro, depois, 
passou a auxiliar de cantina, 
até chegar ao cargo de secre-
tária, função que exerce atual-
mente. Xanda conta que quando 
a Empresa chegou a região, 
muita coisa mudou. “A Aperam 
BioEnergia foi a esperança do 
Vale do Jequitinhonha”, afi rma.

Tradição de família

 Chegar a quatro décadas de 
Empresa não é para qualquer um, 
é muito mais que uma carreira, pra-
ticamente uma vida. Quando para 
para pensar, Xanda se espanta: 
“não imaginava que o tempo pas-
sasse tão rápido. Hoje, vejo o 
quanto eu e a Empresa crescemos 
juntos”. Na Aperam BioEnergia, 
Xanda aprendeu a sonhar alto. 
“Aqui me sinto realizada. Consegui 
construir minha casa, estudar 
minhas filhas e agora acabei de 
ingressar na faculdade, no curso 
de Gestão Pública”, afi rma. Casada 
com Jonas Tadeu, supervisor de 
equipe na Empresa, e mãe de três 
fi lhas, Xanda quer que essa parce-
ria com a Aperam BioEnergia con-
tinue na família. “Meu sonho é 
ver umas das minhas fi lhas traba-
lhando na Empresa”, conta. Xanda 
não tem dúvida em escolher as 
palavras para expressar toda essa 
trajetória. “Só tenho a agradecer. É 
muito orgulho saber que fi z parte 
dessa história”, confessa.

Quem vê as terras da Aperam 
BioEnergia hoje, ocupadas pelos 

grandes eucaliptos, não imagina 
como tudo isso era no início da 
instalação da Empresa. Antônio 
Francisco Donizete pode contar 
exatamente como era, quando 
chegou à recém-criada Florestal 
Acesita, em 09/07/1974. “Comecei 
como trabalhador rural e ajudei a 
desbravar todas essas terras”, lem-
bra. Antônio, ou Tatu para os cole-
gas. Ele entrou para a Empresa 
sem formação acadêmica, mas 
enche-se de orgulho ao contar 
como se capacitou. “Me formei 
na Aperam BioEnergia. Aprendi 
e fiz vários cursos na Empresa. 
Sempre tive muita oportunidade 
de evoluir”. 

Quatro décadas depois, Tatu 
não esconde a alegria de ter cons-
truído essa história com a Aperam 
BioEnergia. “A Empresa representa 
tudo pra mim, é minha família. Ela 
me ajudou a criar meus fi lhos, me 
deu verdadeiras amizades que vou 
levar para a vida toda. Essa é uma 
conquista para poucos, algo raro. 
Praticamente impossível expres-
sar a emoção”, fi naliza.

Antônio Donizete, o famoso Tatu

Alexandrina Francisco,
a Xanda, atualmente exerce 

a função de secretária

Fotos: Sueli Arte Fotos
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Em julho, a Aperam BioEner-
gia passou por mais um momento 
importante em sua história: a recer-
tifi cação na Norma OHSAS 18001. 
Durante uma semana (21 a 25), um 
auditor visitou a Empresa, revisou o 
Sistema de Gestão da Saúde e Segu-
rança no Trabalho, além de revisar 
outros conceitos e ações relativas à 
Norma. Para o diretor-presidente da 

Aperam BioEnergia, Jaime Gasparini, 
esse resultado demonstra o compro-
metimento e a dedicação da equipe. 
“É uma grande satisfação alcançar a 
recertifi cação. Porém, isso aumenta 
nossa responsabilidade em relação 
às questões de saúde e segurança. 
Muito obrigado pelo empenho de 
todos e contamos com vocês para 
manter essa conquista”, concluiu.

Aprovada e recertifi cada

Construindo o futuro

Em abril, durante o Health e 
Safety Day, foi lançado um con-
curso de fotos, organizado pelo 
Corporativo, que envolveu todos 
os empregados do Grupo Aperam. 
Com o tema “A segurança está em 
suas mãos”, a ação contou com 
vencedores por Unidade e, pos-
teriormente, campeões gerais. Na 
Aperam BioEnergia, a Comissão 
Avaliadora defi niu como vencedora 
a foto de Carlinda Odete Gusmão, do 

Viveiro de Mudas. Jéssica Cordeiro, 
da Qualidade e Melhoria Contínua 
fi cou com o segundo lugar e Silvério 
Corrêa da Silva, da Produção de 
Carvão, ocupou a terceira colocação.

Os vencedores receberam os 
prêmios das mãos do diretor no dia 
02/07, durante cerimônia realizada 
no Escritório de Capelinha. Parabéns 
aos empregados pela criatividade e 
dedicação!

Vencedores em
segurança e criatividade

Além do eucalipto, nas terras 
da Aperam BioEnergia também 
brotam sonhos. Em agosto, três 
engenheiros foram admitidos e 
iniciaram uma nova história com 
a Empresa. Os empregados rece-
beram as boas-vindas de seus 
respectivos gerentes, juntamente 
com o uniforme, que representa 
o compromisso do empregado 
em vestir a camisa, pensar e se 
sentir como parte da Aperam 
BioEnergia. Além disso, também 
passaram por um processo de 
integração e tiveram a oportu-
nidade de conhecer o funciona-
mento das áreas da Empresa e os 
colegas que irão os acompanhar.

Silas Vilela é engenheiro 
agrônomo e vai atuar como 
supervisor de processo na área 
de Silvicultura. Natural de Belo 
Horizonte, ele veio para o Vale do 
Jequitinhonha há um ano e meio, 
após se casar. Silas destaca que 
pretende crescer na Empresa. 
“O perfi l do profi ssional que tra-
balha na Aperam BioEnergia é 
diferenciado, ele tem a oportu-
nidade de adquirir sempre mais 
conhecimento, já que a Empresa 
investe sempre em tecnologia e 
inovação”, disse.

Na área de Silvicultura, são 
dois os novos empregados. 
Michele Cr istina Marques é 
engenheira agrônoma e tam-
bém vai atuar como supervisora 

de processo. No seu caso, a his-
tória com a Aperam BioEnergia 
vem de longa data. “Meu pai foi 
empregado da Empresa e desde 
quando me formei meu desejo 
era trabalhar aqui”, conta. Michele 
se une ao time em um momento 
especial e de comemoração. “A 
prosperidade dos próximos anos 
depende de cada um que está na 
Aperam BioEnergia hoje. Me vejo 
no futuro com uma carreira sólida 
em uma grande Empresa”, afi rma.

O jovem engenheiro flores-
tal, Rodolfo Costa veio do inte-
rior de São Paulo. Sobre a moti-
vação para mudar de cidade 
e começar uma vida em outra 
região, ele não tem dúvida: 
“Sempre quis trabalhar em uma 
grande empresa, conceitu-
ada em seu setor. Quando sur-
giu essa oportunidade, quis 
logo fazer parte da história da 
Aperam BioEnergia”. Rodolfo 
vai atuar como assistente téc-
nico na área de Melhoramento 
Genético. “Quero somar à minha 
equipe e construir uma carreira 
na Empresa”, afi rma.

Além dos engenheiros, a 
Aperam BioEnergia frequente-
mente oferece oportunidades a 
novos profi ssionais por meio do 
Programa de Estágio. Apenas 
nesse segundo semestre, 10 
jovens terão a oportunidade de 
vivenciar a rotina da Empresa.

Da esquerda para direita: Rodolfo, Michele e Silas

Silas passa pelo ritual de entrega do uniforme

Da esquerda para a direita: Ricardo (gerente executivo), Jéssica, Daniel (gerente executivo), 
Carlinda, Edimar (gerente executivo), Silvério e Jaime Gasparini (diretor-presidente)
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Integração para novos 
empregados

Em julho,  a BioEnergia  
recebeu 13 novos emprega-
dos entre auxiliares de produ-
ção, auxiliar de manutenção e 
supervisor de equipe para as 
áreas de produção de carvão, 
manutenção mecânica e admi-
nistrativo. De 17 a 28/07, eles 
participaram do processo de 
integração, onde receberam as 
boas-vindas dos supervisores 
e os uniformes. Boa sorte aos 
recém-contratados!

Com o objetivo de reciclar os 
socorristas e preparar novos empre-
gados para atender possíveis situ-
ações de emergência, realizado, em 
junho e julho, em Itamarandiba e 
Capelinha, o treinamento de Noções 
Básicas de Primeiros Socorros. 
Ministrada pela equipe de saúde da 
Aperam BioEnergia, a capacitação 
ofereceu aos empregados simula-
ções baseadas nos cenários de 
emergência reais da Empresa. 

Entre os dias 09 e 14/06, foi rea-
lizada em Itamarandiba a reciclagem 
e aperfeiçoamento do Curso de 
Aplicação de Agrotóxicos. No total, 
20 empregados que atuam no almo-
xarifado, gerência técnica fl orestal 
e que trabalham com manuseio de 
produtos químicos participaram. O 
treinamento foi ministrado pelo ins-
trutor do Senar, João Renato Filho.

As UPEs de Itamarandiba e 
Capelinha agora contam com 15 
novo brigadistas. Entres os dias 
27 e 28/07, os empregados assis-
tiram as aulas ministradas pelo ins-
trutor do Senai, Claudinei Antônio 
José, nas técnicas de proteção con-
tra incêndio em aulas teóricas e prá-
ticas. O treinamento Formação de 
Brigadistas de Emergência foi ofe-
recido em Itamarandiba.

Também ministrada pelo ins-
trutor Claudinei Antônio José, em 
Itamarandiba, entre os dias 30 e 
31/07, a reciclagem do curso de 
NR-10 (Segurança em Instalações 
com Eletricidade). Os eletricistas e 
auxiliares de manutenção revisaram 
conceitos de riscos em instalações 
e serviços com eletricidade, normas, 
equipamentos de proteção e proce-
dimentos de rotinas de trabalho. 

Em Capelinha, no dia 29/07, 15 
empregados participaram do trei-
namento de Direção Defensiva. 
Oferecido a todos os condutores de 
veículos e máquinas da Empresa, o 
curso é ministrado pelo instrutor do 
Centro de Formação de Condutores 
São Cristóvão, Fernando Meira.

Giro pela capacitação

Diariamente, Aperam BioEnergia 
e Fundação Aperam Acesita levam 
para as comunidades projetos 
focados em cultura, educação, 
meio ambiente, geração de renda 
e desenvolvimento comunitário. 
Para ampliar os benefícios ofereci-
dos, contam com diversos voluntá-
rios, desde empregados e pessoas 
da comunidade a grandes institui-
ções. Agora, eles se unem à maior 
e mais antiga organização de edu-
cação prática em negócios e empre-
endedorismo do mundo: a Junior 
Achievement. Em junho, a iniciativa 
foi apresentada para gerentes da 
Aperam BioEnergia, alguns empre-
gados e todas as escolas que par-
ticipam do programa do Governo 
“Reinventando o Ensino Médio”.

Nesse primeiro momento, serão 
implantados os programas “Vamos 
Falar de Ética” e “Habilidades para 
o sucesso” nas escolas estaduais 
Professora Rosarinha Pimentinha, 
Bento Rocha de Jesus, Professora 
Geralda Otoni e Antônio Lago, todas 
em Capelinha. Já em Itamarandiba, 
participarão dos projetos as esco-
las estaduais São João Batista, Maria 
Raimunda Andrade Neves, Mestra 
Bezinha e Betina Gomes. “Adoramos 
o projeto, especialmente o material de 
ótima qualidade! Faremos o possível 
para o sucesso dele na escola. Caso 
não seja disponibilizado para todas as 
turmas, iremos estudar uma forma de 
multiplicar esse conhecimento”, afi r-
mou a diretora da Escola Estadual 
São João Batista, Maria de Jesus.

Projetos
O projeto “Vamos Falar de 

Ética” tem como objetivo levar ao 
jovem do ensino médio refl exões 
sobre a conduta ética em sua 
vida pessoal e profi ssional, con-
tribuindo para melhor compreen-
são do seu papel como cidadão. 
O formato é de um (01) encontro 
com duração de 4h30, dentro da 
sala de aula.

Já o projeto, “Habilidades para 
o Sucesso” proporciona aulas 
envolventes, academicamente 
enriquecedoras e práticas de pre-
paração para o mercado de tra-
balho e perspectivas de carreiras. 
Após a participação no programa, 
os alunos estarão aptos a identi-
fi car e demonstrar as habilidades 
para o trabalho necessárias para 
pesquisar, conseguir e manter 
um emprego e a desenvolver 
estratégias pessoais inovadoras 

para conquistar uma aprendiza-
gem contínua e oportunidades 
de carreira. Serão realizados 
sete encontros de 50 minutos 
ou quatro encontros de 1h40 de 
duração. Sendo um encontro por 
semana, pois os alunos precisa-
rão de tempo para desenvolver 
as habilidades pessoais.

Contribuição que vale ouro
Todas essas iniciativas con-

tam com o apoio de voluntários 
para sua realização. Os inte-
ressados em contribuir devem 
estar cursando ou ter comple-
tado o ensino superior e gostar 
de trabalhar com jovens e ado-
lescentes. Todos os voluntários 
selecionados passam por um trei-
namento com duração de quatro 
horas, que traz orientações de 
como conduzir os programas nas 
salas de aula.

Novo olhar para 
o futuro

Encontro de divulgação dos projetos

Formação em primeiros socorros e direção defensiva

Treinamento de brigada de incêndio
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Mais uma vez, o Arraiá Solidário 
cumpriu sua missão com uma sig-
nifi cante arrecadação. Coordenado 
pela Aperam BioEnergia e rea-
lizado com o apoio da APAE de 
Itamarandiba, Centro Social Mali 
Martim, AAMAR – Associação Amar 
e Renascer e empregados voluntá-
rios, o evento reuniu cerca de 300 
pessoas em sua segunda edição. 
No total, o Arraiá Solidário arre-
cadou R$ 11 mil que irão benefi-
ciar instituições participantes e 
colaboradoras.

Durante cinco dias, a cidade de 
Capelinha recebeu grandes can-
tores do cenário brasileiro. A 28ª 
edição da Festa do Capelinhense 
Ausente, realizada em junho, foi, 
mais uma vez, grande sucesso 
na região. Realizada com o apoio 
da Aperam BioEnergia, o evento 
recebeu R$ 3 mil de patrocínio da 
Empresa. Passaram pelo Parque 
de Exposição, nomes como a dupla 
Gino e Geno, Guilherme e Santiago, 

Tomate,  Roupa Nova,  Rick e 
Ricardo, além de artistas da região.

Os cidadãos de Capelinha tam-
bém cumpriram seu papel social. A 
Campanha do Agasalho, realizada 
pela Secretaria de Assistência 
Social e Rotary de Capelinha tam-
bém em parceria com a Aperam 
BioEnergia, aqueceu o inverno das 
pessoas necessitadas. Durante 
cerca de três meses de campanha, 
foram arrecadados mais de 1.500 

Festança da solidariedade

Mais cultura para a região

cobertores. De acordo com a pre-
sidente do Rotary, Maria Nísia, a 
parceria com a Aperam BioEnergia 
é fundamental. “A Empresa sempre 
nos apoia e é presença constante 
junto à comunidade”, afi rmou. 

Em Itamarandiba ,  a  festa 
ficou por conta da 21ª Expoita. 
Durante quatro dias, o Parque de 
Exposições da cidade foi palco 
de muita música, festa e diver-

são. Quem participou, pode can-
tar e dançar ao som de Chico 
Rey e Paraná, Israel Novaes, Léo 
Magalhães e de bandas da cidade. 
E não parou por aí. Também teve 
muito rodeio e a tradicional etapa 
de supercross. Mais uma vez, a 
Aperam BioEnergia marcou pre-
sença e colaborou para a realização 
dessa grande festa, além do patro-
cínio de R$ 3 mil.

Neste ano, o Arraiá Solidário 
contou com um número recorde 
de patrocinadores, mais de 25, e o 
apoio da Secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social de Itama-
randiba. Mais do que o valor arreca-
dado, que com certeza trará gran-
des benefícios para as instituições, 
o Arraia Solidário vem para fortale-
cer a rede de instituições de atendi-
mento social à comunidade, por meio 
da união dos parceiros, patrocinado-
res do evento e das próprias institui-
ções. “São realizadas várias reuniões 

para organização do evento e nesse 
momento notamos a troca de experi-
ência acontecendo, por vezes, as ins-
tituições passam pelos mesmos pro-
blemas e sempre existem caminhos 

mais curtos para serem seguidos e, 
com os encontros, elas encontram 
esse caminho juntas”, afi rma a repre-
sentante da área de Relações com as 
Comunidades, Fernanda Alves.

Momento da entrega dos cobertores doados pela Aperam BioEnergia

21ª Expoita - esportes radicais, música e cultura regional

Apresentação musical na Festa do Capelinhense Ausente

Pescaria no Arraiá Solidário

A festa benefi cente também teve quadrilha
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Em Capelinha, as famílias caren-
tes podem contar com um grande 
apoio na proteção, integração ao 
mercado de trabalho e geração de 
renda: a Associação Novo Horizonte. 

Criada em 2008, a Entidade 
atua fortemente no resgate do 
desenvolvimento familiar e redu-
ção da pobreza. No seu Centro de 

Convivência, oferece gratuitamente 
ofi cinas de costura, artesanato, bor-
dados, pintura em tecidos, crochê e 
tricô. A Associação Novo Horizonte 
tem à sua frente como presidente 
Selma de Lourdes Soier Lopes, mais 
conhecida como Betinha, e como 
vice-presidente Maria de Lourdes 
Pimenta Barbosa, a Dona Ude.

Ao longo de sua trajetória, diver-
sas parcerias foram firmadas. Por 
meio da Secretaria de Assistência 
Social, participa do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, juntamente com o CRAS 
Maria Baiana, desenvolvendo ativi-
dades com grupos de convivência.

Com a Aperam BioEnergia, a 
Associação participou da capa-
citação do Siconv (Sistema de 
Convênios do Governo Federal), 
em 2013, quando conheceu sobre 
o portal de convênios do governo 
federal para captação de recursos 
em projetos sociais.

Também por meio da Aperam 
BioEnergia e a Fundação Aperam 

Acesita, desenvolve desde outu-
bro de 2013 o Projeto Costurando 
Vidas. A iniciativa foi viabilizada 
através do projeto aprovado no edi-
tal de projetos da Fundação Aperam 
Acesita, com aporte de R$ 9 mil e 
capacita às mulheres da comuni-
dade em costura e patchwork, arte 
de unir retalhos. Por meio dessa 
parceria, a Associação tem propor-
cionado oportunidades de cresci-
mento, qualifi cando e capacitando 
no setor de criação, corte e costura. 
Com isso, possibilita a transforma-
ção da vida das famílias visando à 
formação profi ssional, melhoria da 
autoestima e fortalecimento dos 
vínculos familiares.

Parceria pela família

Projeto "Costurando Vidas"
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Colocar o Vale do Jequitinhonha 
entre os principais polos de produ-
ção de mel. Esse é o desafi o do Pro-
jeto Apicultura em Rede no Vale. 
Com investimentos de R$ 111 mil, 
por meio da parceria entre Aperam 
BioEnergia, Fundação Aperam Ace-
sita, RedeAmerica, Inter American 
Foundation (IAF) e associações de 
apicultores de Itamarandiba e Vere-
dinha, essa caminhada avança a 
cada dia. Na primeira etapa, a asses-
soria técnica, qualifi cou apicultores 
de três organizações na organiza-
ção de apiários, união de enxames, 
alimentação e construção de caixas 
de captura. Ao fi nal, os participan-
tes e as associações puderam levar 
todo o material didático utilizado 
no curso e fi chas para acompanha-
mento dos apiários. 

Com o sucesso do projeto, o con-
vite foi estendido a outros apicul-
tores da Apita (Associação Apícola 
de Itamarandiba), AAPIVER (Asso-
ciação dos Apicultores de Veredi-
nha) e AAPIVAJE (Associação dos 
Apicultores do Vale do Jequitinho-
nha). Todos eles foram capacitados 

Wo rk sh o ps  temát icos , 
palestras sobre boas práti-
cas na produção de alimentos, 
comércio justo, fortalecimento 
do cooperativismo e associa-
tivismo, além de muito conhe-
cimento sendo compartilhado. 
Os dias 05, 06 e 07/08 foram 
mais que especiais para os api-
cultores da região. A Semana 
da Apicultura no Vale do Jequi-
tinhonha, realizada pela Asso-
ciação de Apicultores do Vale 
do Jequitinhonha (AAPIVAJE) e 
Senai/Fiemg, também contou 
com o apoio da Aperam BioE-
nergia na organização e dis-
ponibilização da Florae para o 
evento, em Itamarandiba, reu-
niunindo mais de 300 pessoas 
nas cidades de Berilo, Itamaran-
diba e Turmalina.

Um doce caminho
Aprimorando 
a arte da 
apicultura

no segundo encontro de assesso-
ria entre os dias 25 e 29/08, em 
Veredinha. 

Daniel Fernandes é integrante 
da Associação de Apícola de Ita-
marandiba (AAPITA) e participou 
do segundo encontro. "Nessa fase 
estamos aprendendo sobre melhoria 

genética dos enxames. A ação das 
abelhas já é para muitos de nós a 
única fonte de renda. Então, preci-
samos nos profissionalizar o mais 
rápido possível. Somos gratos a Ape-
ram BioEnergia que, além do pasto 
apícola, tem nos dado também a 
assistência técnica”, disse.

Turma de apicultores de Veredinha
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Uma doce arte que traz desenvolvimento 

Para a Aperam BioEnergia, a apicultura é muito mais que uma 
ciência. Essa arte de produzir vida, por meio da criação de abelhas 
para produção de mel e cera, tem um lugar especial nas ações 
da Empresa. Pioneiro no Vale do Jequitinhonha, o Projeto de 
Apicultura da Aperam BioEnergia representa desenvolvimento 
para cerca de 100 famílias de Itamarandiba e Veredinha. Por meio 
da parceria com associações de apicultores, a Empresa fortalece 
ainda mais essa prática tradicional da região, colocando os 
apicultores em destaque no setor.
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Conhecidas como o pulmão 
da Terra, as fl orestas têm sofrido 
ameaças em todo o mundo. 
Durante dois séculos, a humani-
dade acreditava no poder de rege-
neração e adaptação da natureza 
e, consequentemente, não ado-
tava medidas de preservação e 
recuperação. As fl orestas repre-

sentam o ecossistema mais rico 
em espécies animais e vegetais, 
além de transformarem gás carbô-
nico em oxigênio, tornando-se um 
importante regulador do clima, por 
meio do controle das temperaturas 
e do regime de chuvas. Porém, a 
destruição dessa riqueza pode tra-
zer prejuízos irreversíveis à vida na 

Terra, além de causar erosão nos 
solos, degradação das áreas de 
bacias hidrográfi cas, entre outros.

No dia 17/07, foi comemorado 
o Dia de Proteção às Florestas. A 
data é um momento para a refl e-
xão sobre a importância da pre-
servação desse ecossistema tão 
valioso e todo o verde que nos 

cerca. Todos podem colaborar para 
o equilíbrio ambiental. Plante uma 
árvore. Essa é a melhor maneira de 
combater as mudanças climáticas 
e reduzir o impacto da destruição 
das florestas. Assim, você deixa 
para as próximas gerações um 
mundo mais verde e muito melhor 
para se viver!

Proteger as fl orestas é proteger a vida
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