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Folha Florestal

Conhecendo um pouco mais do 
projeto

No segmento florestal, não existia uma 
alternativa para a realização da operação de 
desgalha, além daquela com a utilização da 
motosserra, equipamento que oferece um alto 
risco de incidentes para os operadores, além 
de gerar um custo elevado e baixa produtivi-
dade.
Diante desse contexto e através de um pedido 
da Diretoria da Empresa, originou-se o Projeto 
do Desgalhador, visando a retirada da motos-
serra das operações.
A operação de desgalha consiste em retirar 
os galhos do tronco da árvore para evitar o 
incremento de geração de finos, que são ma-
léficos tanto para os fornos de carbonização 
da Bioenergia quanto para os Altos Fornos da 
Aperam South América, em Timóteo.
E com isso a Aperam Bioenergia inovou! 
Desenvolveu e implementou o “Desgalhador 
mecanizado - AB2000”, que retira os galhos 
das árvores mecanicamente.
Para o senhor Jaime Gasparini, Diretor Presi-
dente da Aperam Bioenergia, “a concepção 
do Desgalhador é prova da competência e do 

trabalho que todos os envolvidos neste pro-
jeto vêm desenvolvendo ao longo dos anos. 
A equipe 10Envolver representou muito bem 
a Aperam Bioenergia e conseguiu demons-
trar aos auditores toda a nossa capacidade 
e todo o nosso potencial. Não poderia deixar 
de expressar o meu agradecimento e reco-
nhecimento ao belíssimo trabalho”. O senhor 
Paulo Sadi, Diretor de Operações da Aperam 
Bioenergia, enfatizou que “a forma com que a 
equipe se postou e apresentou o projeto foi 
determinante para que os Auditores tivessem 
a melhor impressão possível da nossa Empre-
sa. Eles demonstraram grande entusiasmo 
ao nos reportar o que viram e sentiram das 
pessoas e com certeza levaram daqui uma 
imagem muito positiva para a alta direção 
do Grupo Aperam. Isso em si já valeu todo o 
esforço e trabalho. Parabéns a todos!”.
Conforme afirma o Gerente de Colheita da 

Aperam Bioenergia – Edimar Melo, “o projeto 
de Mecanização da Operação de desgalha foi 
muito significativo para a Aperam Bioenergia 
e também para o setor florestal. O projeto na 
Empresa foi sustentado pela interação das 
áreas operacionais, onde a produção de carvão 
recebeu uma madeira fora da especificação 
no momento inicial de ajustes do projeto e a 
manutenção mecânica e desenvolvimento não 
pouparam esforços em operacionalizar e me-
lhorar o equipamento. Isso reforça que este é 
um projeto com participação efetiva de todos, 
de toda a Empresa, e que o Grupo 10Envol-
ver representa o entusiasmo e a vibração da 
Aperam Bioenergia nesse momento.”
A grande final do Challenge 2013 está pre-
vista para o dia 25 de junho. Antes disso, a 
equipe 10Envolver ainda fará uma filmagem 
apresentando o projeto, que será encaminha-
da aos demais auditores na Europa. 

No dia 17 de abril, a Aperam Bioenergia 
recebeu dois auditores europeus - os senho-
res Francis Diet e Alain Menec - que vieram 
conhecer e avaliar o projeto “Mecanização da 
Operação de Desgalha”, inscrito no prêmio 
Challenge 2013, que acontece anualmente 
e apresenta projetos de melhoria de todo o 
grupo Aperam.
A primeira fase do Challenge 2013 aconteceu 
em fevereiro, com o envio da ficha de inscrição 
contendo as informações gerais do projeto 
para os auditores na Europa. E foi a partir daí 
que a equipe da Aperam Bioenergia deno-
minada “10Envolver” iniciou os trabalhos de 

preparação para apresentação do projeto.
Nesta fase, a avaliação dos auditores se divi-
diu em dois momentos:
• apresentação pela equipe, mostrando todo 
o processo de concepção, desenvolvimento, e 
implementação da melhoria;
• visualização inlocco da operação do equipa-
mento.
O auditor Francis Diet destacou que “a me-
lhoria vai de encontro aos valores do Grupo 
Aperam. Foi marcante a inovação e a liderança 
ao desenvolver uma tecnologia completamen-
te inédita, assim como a agilidade demonstra-
da nos ganhos de produtividade, eficiência e 

qualidade na operação. Além, é claro, de todo 
o conforto e segurança que essa melhoria 
trouxe à operação”.

Ch
al

le
ng

e 
2

0
1

3
 - 

A
pe

ra
m

 B
io

en
er

gi
a 

re
ce

be
 a

ud
it

or
es

made for life

Máquina de média potência com desgalhador com discos cortados.

Equipe do 10Envolver
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A equipe da UPE Lagoa comemo-
rou no mês de abril a importante 
marca de 7 anos sem incidente 
CPT.
A data foi celebrada com um gran-
de evento, realizado no refeitório 
da própria unidade, e contou com 
a participação de todos os empre-
gados envolvidos, supervisores de 
processo e gerentes.
Durante a comemoração, a equipe 
foi parabenizada pelos gerentes 
presentes e pela área de saúde e 
segurança. Foi realizada também 
uma palestra sobre a utilização de 
motocicleta nas rodovias e vias 
públicas, ministrada pela Psicólo-
ga da Empresa, Miryan Campos. 
Ela abordou principalmente o uso 
correto dos equipamentos de 
segurança obrigatórios. 
Após a palestra, foi feita a premia-
ção do destaque de segurança da 
equipe e em seguida foi realizado 
um animado bingo, com direito a 
prêmios para o primeiro e segundo 
colocados.
Ao final do bingo, foi servido um 
delicioso almoço para todos os 
presentes.

Parabéns a equipe da UPE Lagoa 
pelos 7 anos sem incidente CPT.
Confira algumas fotos do evento:

“Todo desenvolvimento 
surge de uma necessi-
dade, com uma deter-
minada finalidade. E 
com o desgalhador não 
foi diferente. Nossa 
Empresa hoje é bench-
marking no mercado. 
Temos um enorme 
campo para crescer. 

Possuímos pessoas qualificadas, ferramentas 
e a excelência operacional para atingirmos 
um patamar ainda mais diferenciado das 
demais empresas do ramo. Nesse processo em 
especial, tivemos o casamento perfeito entre 
a área de desenvolvimento e de produção, um 
ponto fundamental para a qualidade final e 
sucesso do projeto”. - Silas Fontes, Supervisor 
de processo desenvolvimento e integrante da 
Equipe 10Envolver.

“Desde que a idéia do 
desgalhador chegou 
ao campo, levando-se 
em conta que essa é 
mais uma atividade 
a ser executada pelo 
operador, não houve 
resistência alguma. 
Pelo contrário, todos 
assimilaram e se envol-

veram muito com o projeto. Pelo pouco tempo 
que tivemos com os auditores, posso dizer 
que foi uma experiência realmente incrível, 
um momento único que não vou esquecer”. 
– Lafaiete Fernandes, Supervisor de equipe 
colheita e integrante da Equipe 10Envolver.

“Sinto muito orgulho 
em fazer parte dessa 
Empresa. Consegui 
com muito esforço e 
dedicação crescer aqui 
dentro cada dia mais. E 
ser parte desse proje-
to e participar dessa 
equipe me deixa muito 
feliz. Pra mim essa é 

mais uma vitória aqui na Aperam Bioenergia.”. - 
Tiago Alves da Silva - Operador de Máquinas.

“Foi uma imensa 
satisfação ser esco-
lhido para representar 
a equipe. Ressalto a 
contribuição efetiva de 
todos. Todo o traba-
lho de preparação, 
feito desde o mês de 
janeiro para chegar até 
esse momento valeu 

muito. E conseguimos atingir o nosso principal 
objetivo, que era transmitir da melhor maneira 
possível o nosso trabalho para os auditores”. 
– Waldmir Castro, Supervisor de processo 
colheita e integrante da Equipe 10Envolver.

“Todos desempenha-
ram muito bem o seu 
papel dentro do grupo, 
envolvendo-se inteira-
mente com o projeto, 
mesmo aqueles que 
não faziam parte 
diretamente da Equipe 
10Envolver. Foi uma 
enorme satisfação 

contribuir para esse projeto”. – Marcos Rober-
to, Instrutor colheita e integrante da Equipe 
10Envolver.

“Fico muito orgulhoso 
de ver o resultado que 
conseguimos. Todo o 
trabalho está sendo 
muito recompensa-
dor”. – Josimar Mendes, 
Supervisor de equipe 
colheita e integrante 
da equipe 10Envolver.

“Esse é o primeiro pro-
jeto que participo, com 
essa grande responsa-
bilidade de representar 
a Empresa dentro do 
Grupo. Isso nos deixa 
extremamente satis-
feitos e realizados”. 
– Reinaldo Silvano, 
Supervisor de processo 

colheita e integrante da Equipe 10Envolver.

“Todo o aprendizado 
que tivemos como 
equipe durante esse 
período de trabalho em 
grupo foi e está sendo 
muito importante não 
só para o nosso traba-
lho, mas principalmente 
para a nossa vida”. – 
José João Cordeiro de 

Oliveira, Operador de Máquinas e integrante 
da Equipe 10Envolver

“Todos receberam de 
forma muito positiva e 
honrosa a responsabi-
lidade de representar 
a Bioenergia neste 
evento tão importante 
dentro do Grupo Ape-
ram. Todos deram o seu 
melhor, vencendo bar-
reiras como a timidez e 

o nervosismo. Evoluímos muito a cada reunião, 
a cada encontro para os ensaios. Sinto-me 
muito honrada em fazer parte desse projeto e 
principalmente dessa Equipe que já é vito-
riosa”.  – Jéssica Cordeiro, Técnico Operacional 
Qualidade e Melhoria Contínua e integrante da 
Equipe 10Envolver.

“Para nós, tudo que vier 
daqui pra frente será 
lucro. O que apren-
demos e tivemos a 
oportunidade de com-
partilhar já valeu muito. 
No momento que 
escolhemos o nome 
10envolver para a 
Equipe, o pensamento 

foi sobre o envolvimento real de todos e tudo 
foi sempre decidido de uma forma democráti-
ca”. – Gelson Catarino, Operador de máquinas 
colheita e integrante da Equipe 10Envolver.

“Já é a segunda vez que 
participo do Challenge. 
O que fica de mais 
positivo pra mim nessa 
segunda participação 
é o envolvimento de 
todos na Equipe. A 
gente percebe as pes-
soas se superando com 
uma vontade enorme 

de que tudo dê muito certo”. – Cláudio Adão, 
Operador de máquinas colheita e integrante 
da Equipe 10Envolver.

10Envolver - Inovar para crescer!

Conheça a Equipe 10Envolver, formada por 
11 integrantes que representam a Aperam 
Bioenergia no Challenge 2013 com o projeto 
“Mecanização da Operação de Desgalha”.

Ch
al

le
ng

e 
2

0
1

3
 - 

Eq
ui

pe
 1

0
En

vo
lv

er

Co
m

em
or

aç
õe

s 
se

m
 In

ci
de

nt
es



3 •  maio / 2013

D
ia

 M
un

di
al

 d
a 

Sa
úd

e 
&

 S
eg

ur
an

ça
 2

0
1

3
 No dia 25 de abril o Grupo Aperam comemo-

rou o Dia Mundial da Saúde & Segurança. Em 
2013, por decisão do Comitê de Direção da 
Aperam, foi mantido o mesmo tema de 2012: 
Pare, Pense e Aja de forma segura! Conceitos 
preciosos, que puderam ser ainda mais explo-
rados em 2013.
De acordo com o CEO da Aperam South Amé-
rica, Clênio Guimarães, “esses conceitos nos 
levam a uma análise criteriosa de uma ativida-
de antes que ela seja iniciada e, evidentemen-
te, às nossas atitudes relacionadas à saúde e 
segurança. Essas análises mostram que todos 
– em todos os níveis hierárquicos da Empresa, 
do presidente ao operador – precisamos elevar 
nossos níveis de exigência em relação à segu-
rança. Complacência com fatores de risco ou 
comportamentos inseguros nos levam a acei-
tar pequenos acidentes, que podem resultar 
em situações mais graves. Isso pode mudar o 
destino de uma pessoa, ou ainda vir a custar a 
nossa vida ou a de nossos colegas e provocar 
um grande sofrimento de familiares”.
Clênio Guimarães destacou também os proble-
mas graves que enfrentamos diariamente no 
trânsito e alertou para a situação da Dengue, 
que vem se alastrando em nosso país. “Sa-
bemos que ainda temos grandes desafios. 
Entre eles, por exemplo, lembro aqui a nossa 
contribuição para um trânsito mais seguro. 
Nós, da Aperam, que vivemos nessa cultura de 
valorização da segurança, temos que envolver 
os outros à nossa volta, buscando a melhor 
convivência entre motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres, nas ruas e estradas. E 
mais que isso: devemos influenciar pessoas 
a agir de forma colaborativa. Só assim, agin-
do como cidadãos conscientes, podemos 
transformar a sociedade, inspirando colegas, 
amigos e familiares”.
O Sr. Clênio ainda acrescentou que, para ele 
“tão crítica quanto o trânsito, é a situação 
da dengue hoje no Brasil. Uma epidemia que 
atinge milhões de pessoas, debilitando-nos 
e, em algumas vezes, fazendo vítimas fatais. 
Essa situação reflete muito do nosso compor-
tamento no dia a dia: somos vítimas de nossas 
próprias atitudes, como jogar lixo no chão, 
não cuidar de nosso quintal, lotes e também 
de não cobrar ações de nossas autoridades. 
Empurrar a responsabilidade para o outro só 
posterga a solução, que está em cada um de 
nós e pode ser mais rápida se cada um fizer a 
sua parte”.
O Presidente da Aperam Bioenergia – Jaime 
Gasparini - enfatizou a importância do Dia 
Mundial da Saúde e Segurança, principalmente 
sobre a reflexão que ele leva todos a fazer. 
Ele ressaltou que, “apesar da Bioenergia ser 
modelo dentro do grupo no quesito saúde 
e segurança, contando com ótimos índices, 
devemos estar sempre alertas e atentos, pois 
devido ao grande tempo sem ocorrência de 
incidentes, acabamos quase que automati-
camente nos descuidando do perigo que nos 
cerca. Portanto, precisamos renovar diaria-
mente o compromisso com a nossa saúde e 

segurança e, consequentemente, da nossa 
família”. 
Na Aperam Bioenergia, foram realizados 
quatro eventos simultâneos: nas Floraes de 
Capelinha e Itamarandiba e nas UPE’s Lagoa 
e Palmeiras, todos divididos em dois turnos, 
reunindo os empregados próprios e terceiros 
da Empresa.
O Dia Mundial da Saúde & Segurança contou 
com uma vasta programação, que incluiu a 
tradicional Ginástica Laboral, a mensagem em 
vídeo do CEO da Aperam, Philippe Darmayan, 
a leitura da carta do CEO da Aperam South 
América, Clênio Guimarães, a mensagem da 
Diretoria da Aperam Bioenergia e a entrega 
dos Certificados de Destaque em Saúde e 
Segurança para as empresas L&J Construções 
e Transportes Ltda, da cidade de Turmalina e 
a Construtora Bá Carneiro Ltda, da cidade de 
Itamarandiba. Foi entregue também o Certi-
ficado para as Melhores Inciativas à Equipe 
10Envolver, responsável pelo desenvolvimen-
to e implantação do desgalhador.
Ao final dos encontros, aconteceram as pa-
lestras de saúde com o tema “Melhores seus 
hábitos e sua saúde”. Em seguida, foram reali-
zadas as Auditorias de Piso de Fábrica (Inspe-
ção de campo), com equipes compostas pelos 
membros da Diretoria, Gerentes, Supervisores 
de Processo e equipe de saúde e segurança, 
com o intuito de reforçar a liderança pelo 
exemplo, revisar procedimentos, rever os inci-
dentes relevantes, identificar atos e situação 
de risco e resolvê-los junto com a equipe. 
E durante as inspeções de campo, a Empresa 
inovou com a chamada “saúde no local de 
trabalho”, que compreendeu o trabalho da 
equipe de saúde nas inspeções de campo, com 
a realização de atividades como: medição de 
PA, Glicemia, orientações sobre saúde, organi-
zação e limpeza e seção tira dúvidas de saúde. 
Confira as fotos do evento!

“O Dia Mundial da 
Saúde e Seguran-
ça vem demonstrar 
o que a Empresa 
faz para nós todos 
os dias, que é 
garantir a Saúde e 
Segurança de seus 
funcionários. Que 
isto seja levado 
até nossos lares e 

compartilhado com nossas famílias.” - Alta-
miro, Operador de Máquinas da UPE Pontal.

“Achei o evento 
do Dia Mundial 
da Saúde e Se-
gurança muito 
interessante, pois 
nos alerta sobre 
nossas ações e 
sobre a necessida-
de de parar, pensar 
e agir de forma 
segura. Além disso, 

abordou muito bem sobre ergonomia. Foi 
motivador e tenho certeza que todos gos-
taram. Parabéns a todos!” - Sirlan Pinheiro, 
Apontador da UPE Palmeiras.
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Aperam tem Novo 
Programa de Saú-
de - um Benefício 
para mais de 12 mil 
vidas.

Em vigor desde o mês de 
abril, o novo programa de 
assistência à saúde da 
Aperam chama-se “Saúde 
& Vida Aperam”.
Esse plano de saúde, feito por meio de contrato 
firmado com a Seguros Unimed, vai beneficiar 
mais de 12 mil pessoas, dentre empregados e de-
pendentes da Aperam Bioenergia, Aperam South 
America, Aceprev e Fundação Aperam Acesita.
Dentro do Programa Saúde & Vida Aperam, o 
beneficiário não tem apenas um plano de saúde. 
São quatro benefícios juntos que agora incluem 
uma cobertura em todo o território nacional, para 
ser utilizado onde quer que haja um conveniado. 
Assim, os empregados da Aperam Bioenergia 
e seus dependentes sabem que vão encontrar 
um grande diferencial: um benefício completo, 
integrado e que oferece toda a tranquilidade para 
cuidar da sua família.
Como forma de apresentar o novo plano, duran-
te o mês de abril, foram montadas estruturas 

específicas em cada localidade de atuação da 
Aperam Bioenergia, para a realização de palestras 
com representantes da Aperam, Seguros Unimed, 
Odontoprev e e-Pharma. Além dos empregados, 
as palestras comtemplaram também os seus 
dependentes, que tiveram a oportunidade de es-
clarecer dúvidas relativas a tudo que está coberto 
ou não, agendamentos de consultas, exames etc.
A alteração do plano ocorreu devido à necessi-
dade de atendimento e regulamentação junto à 
Agência Nacional de Saúde (ANS). E para celebrar 
essa nova etapa, foi desenvolvida uma nova 
marca do plano, que vai acompanhar todas as 
carteirinhas.

Confira os parceiros em cada área de atuação

• Plano de Assistência à Saúde: o beneficiário vai 
contar com a operadora Seguros Unimed e com 
todo 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: o empregado e sua família 
serão atendidos pela maior operadora odontoló-
gica do país. A OdontoPrev também possui uma 
ampla rede nacional de profissionais credencia-
dos.
• Serviço de Assistente Social: mantido esse 
benefício, com custeio integral pela Aperam.

• Plano Farmacêutico: cobertura de medicamen-
tos, gerenciada pela e-Pharma.

Novas Carteirinhas

Com o programa Saúde & Vida Aperam, cada 
empregado e seus dependentes terão três 
carteirinhas, sendo uma de cada operadora 
(Seguros Unimed, Odontoprev e e-Pharma). Todos 
os empregados receberam um Kit com todas as 
informações para utilização do programa. O kit é 
composto por:
• 3 carteirinhas para o empregado titular (Seguros 
Unimed / OdontoPrev / ePharma);
• 3 carteirinhas para cada dependente (Seguros 
Unimed / OdontoPrev / ePharma);
• manuais de orientações das operadoras (Uni-
med / Odontoprev / e-Pharma);
• cartilha da Aperam;
• imã de geladeira, para que você tenha os conta-
tos das operadoras sempre à mão.

Mudança para melhor

Como você pode observar, o Programa de Assis-
tência à Saúde da Aperam mudou para melhor. A 
rede credenciada foi ampliada e a cobertura dos 
planos de saúde e odontológico são nacionais. 
Isso significa que os beneficiários podem ser 
atendidos em todas as regiões do país. 
Por meio das novas operadoras, Seguros Unimed 
e OdontoPrev, a Empresa coloca à sua disposição 
25 mil profissionais de odontologia e 106 mil 
médicos em todo país. E a Aperam está cuidando 
para que todos recebam o máximo de informa-
ções, garantindo assim o bom funcionamento dos 
serviços. Caso você ainda tenha dúvidas, utilize os 
serviços das centrais de atendimento das opera-
doras e da Aperam Bioenergia.

Conscientização contra incêndios:  
Aperam Bioenergia sensibiliza 
autoridades para o iminente perigo 
dos incêndios florestais

Em parceria com a Associação Florestal do 
Alto Jequitinhonha (AFAJ) e com o apoio da 
Polícia Militar e Civil, a Aperam Bioenergia 
realizou o 1º Seminário sobre Incêndios Flores-
tais no Alto Jequitinhonha, no Clube Florae, em 
Capelinha.
O Seminário contou com a participação de vá-
rias autoridades dos municípios de Capelinha, 
Minas Novas, Itamarandiba, Turmalina, Vere-
dinha e Diamantina, todas ligadas às áreas de 
segurança pública, meio ambiente, além de 
demais representantes de outros segmentos 
da sociedade.
Na abertura do evento, Jaime Gasparini, diretor 
Presidente da Aperam Bioenergia, enalteceu 
a presença e representatividade de todos os 
municípios e fez questão de ressaltar que “a 
Empresa sempre teve ações para conscienti-
zar as pessoas do risco das queimadas, mas a 
alta incidência de focos no ano passado nos 
fez perceber que era preciso algo mais. Então, 
planejamos o 1º seminário para ampliar o 
debate na sociedade. Avalio o resultado como 

muito positivo, pois quanto mais as pessoas 
estiverem conscientes do risco, melhor será o 
enfrentamento do problema”, disse.
Em seguida, o diretor de Operações da Bio-
energia, Paulo Sadi, apresentou um breve 
resumo sobre a Empresa e as atividades no 
Vale do Jequitinhonha. Ele disse não ter ficado 
surpreso durante o seminário ao saber que as 
pessoas não tinham consciência da magni-
tude do perigo dos incêndios. “O importante 
é saber que todo fogo começa pequeno e 
deve ser contido no início pela pessoa que viu 
primeiro”, ressaltou.
A Aperam South America foi representada 
por Frederico Ayres, diretor Comercial, que na 
oportunidade mostrou aos presentes o atual 
cenário mundial do negócio do aço. Segundo 
Frederico, “o fato da Aperam ter floresta plan-
tada de eucalipto lhe dá um diferencial e uma 
melhor competitividade. O eucalipto significa 
sustentabilidade para a Empresa, eliminando 
assim a dependência do carvão mineral”.

Prevenção e parceria

Durante o evento, Daniel Coelho, gerente de 
Silvicultura da Aperam Bioenergia, mostrou 
em sua apresentação toda a estrutura que a 
Empresa dispõe para prevenção e combate 

aos incêndios e 
alertou para a ne-
cessidade da busca 
em conjunto de 
soluções que ame-
nizem o problema. 
O Comandante do 
3º Pelotão de Bom-
beiros de Diaman-
tina, Tenente Paulo 
César Ferreira, fez 

questão de enfatizar a disponibilidade do Cor-
po de Bombeiros em ser parceiro efetivo das 
comunidades. De imediato, ele ofereceu aos 
presentes cursos e treinamento de brigadas 
de combate a incêndios e primeiros socorros. 
“Peço ainda a nossa inserção nos projetos 
sociais da Empresa, visando sempre à preser-
vação da vida e dos bens alheios”, completou o 
Comandante.
O Coronel Celso Ferreira, ex-comandante 
do corpo de bombeiros do Estado de Minas 
Gerais, encerrou as apresentações com um 
forte testemunho sobre acidentes com fogo, 
alertando para a grande massa de combustí-
veis que os plantios de eucalipto representam 
e incentivou a criação de brigadas e união de 
esforços para fazer frente a futuras eventua-
lidades.

Jaime Gasparini e Frederico Ayres. Coronel Celso e Paulo Sadi.

Palestras de apresentação do novo plano para empregados e dependentes.

Público presente.

Daniel Coelho.
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Foi realizado, nos dias 11 e 12 de abril de 
2013 em Itamarandiba e Capelinha, o primeiro 
Treinamento “Pilote com Segurança”, voltado 
para os empregados habilitados, que possuem 
e conduzem motocicletas. 
Foram 6 horas de treinamento, divididas em 
teoria, check-list dos itens de segurança das 
motocicletas e prática.
O conteúdo foi cuidadosamente preparado 
pelo instrutor Benício Dias da empresa Mavi-
moto de Timóteo, levando em consideração as 

necessidades da região. Foram contemplados 
os seguintes assuntos: pilotagem preventiva; 
trânsito seguro; estatísticas de indenizações 
devido acidente de trânsito; causas principais 
de acidentes; características da motocicleta; 
equipamentos de segurança; inspeção; uso cor-
reto dos freios; técnica de pilotagem; técnicas 
de curvas; transportando passageiro; postura; 
ponto cego; posicionamento da motocicleta; 
ver e ser visto; visibilidade; pilotagem noturna; 
condições adversas; pedestres e animais; pista 

molhada; derrapagem; pipe-
de; cruzamento; gentileza no 
trânsito; velocidade; acidentes 

trajeto; acidentes; CNH; exercícios práticos.

Destaque do treinamento

O empregado Cimário Francisco Campos foi 
apontado como o empregado destaque duran-
te o treinamento, com sua dedicação, preocu-
pação com sua segurança no dia a dia e muita 
habilidade em pilotar moto. Após o instrutor 
efetuar o check-list na sua moto Honda Fan 
Ano 2005 com todos os itens de segurança 
em dia, Cimário comentou: “Amo minha vida, e 
meus filhos me perguntam todos os dias se eu 
volto para casa.” 

Parceria Aperam Bioenergia, Funda-
ção Aperam Acesita e RedEAmérica 
Bloco Brasil gera frutos no Jequiti-
nhonha

Foi realizada, no dia 26 de abril, a inauguração 
da Casa do Mel da Associação dos Apicultores 
de Veredinha (AAPIVER), com a presença de 
diversas autoridades, lideranças e comunidade 
do município de Veredinha.
Conforme ressaltou Domingos Alves Cordeiro, 
presidente da AAPIVER, “a iniciativa da Casa 
do Mel vem ao encontro da necessidade de 
união entre os apicultores, saindo do interesse 
individual para o interesse coletivo. Com este 
projeto, a apicultura pode se tornar referência 
no Vale do Jequitinhonha e não apenas ser 
uma iniciativa de associações isoladas”.
Já para o Presidente da Câmara Municipal 
de Veredinha e Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Américo Rodrigues de 
Oliveira, “o projeto é de suma importância, uma 
vez que, após o processo de discussão das 
associações e a implementação do mesmo, 
teremos condições de melhorar o processo 
produtivo para atender melhor o mercado e, 
assim, melhorar também a qualidade de vida 
dos apicultores e contribuir com o desenvolvi-
mento local”.
Em seu depoimento, o Presidente da APITA, 
Oliveira Vieira, destacou que “o projeto da 
Casa do Mel é muito bem vindo e pode bene-
ficiar a rede de apicultores. Mesmo a APITA 
sendo a maior produtora de mel do Estado de 
Minas Gerais, o interesse não é ter uma asso-

ciação de referência, mas sim ter a perspectiva 
de que o projeto pode vir a constituir um pólo 
de apicultores, que possa ser referência no 
país”.
Esse antigo sonho da Associação só foi possí-
vel através do trabalho realizado em conjunto 
entre a AAPIVER, Bioenergia e Fundação 
Aperam Acesita. 

Fundo Comunidade em Rede

Ainda no mês de abril, mais precisamente 
no dia 25, a Fundação Aperam Acesita e a 
Aperam Bioenergia realizaram, na cidade de 
Itamarandiba, o lançamento do Fundo Comu-
nidade em Rede.
O evento contou com a presença dos repre-
sentantes da Empresa e Fundação, além de 
autoridades e diversas instituições e organi-
zações representativas da comunidade.
A proposta do Fundo é de reforçar este mode-
lo de desenvolvimento local, a partir do apoio 
a projetos de organizações de base, que no 
caso são as associações de apicultores, pro-
movendo a interação entre os diversos atores 
e, ao mesmo tempo, estimulando a constitui-
ção de grupos, comitês e redes locais. 
O lançamento do Fundo foi elogiado por 
todos os presentes. Esse discurso foi refor-
çado nas palavras do Prefeito Municipal de 
Itamarandiba, Erildo do Espírito Santo Gomes. 
Ele fez questão de parabenizar a Empresa e 
a Fundação, e disse ser “difícil ver num grupo 
o interesse por um assunto ser tão forte e 
também ver um projeto que agrade tanto ao 
interesse de todos. Isso significa que o projeto 

é bom, vem de encontro à necessidade da 
comunidade”.
As próximas etapas do Projeto, previstas ainda 
para o ano de 2013, serão a capacitação 
dos grupos ou redes selecionados, visando o 
fortalecimento institucional; a realização do 
mapeamento dos ativos locais e a definição 
dos temas a serem trabalhados. O produ-
to final dessa fase será o financiamento e 
acompanhamento de um projeto elaborado 
coletivamente.

Parceira

A RedEAmérica – Rede Interamericana de Fun-
dações e Ações Empresariais para o Desenvol-
vimento de Base - foi criada em setembro de 
2002 com a missão de contribuir para a redu-
ção da pobreza por meio do desenvolvimento 
de base, fomentando processos participativos 
e inclusivos promovidos por fundações e 
organizações empresariais. Atualmente, a rede 
conta com 70 institutos, fundações e empre-
sas privadas de 11 países da América Latina. 
O Bloco Brasil é composto por 12 membros. 
A RedEAmérica e o Bloco Brasil acreditam que 
organizações de base mais sólidas desem-
penham um papel chave na promoção e no 
fortalecimento do desenvolvimento local e 
comunitário de sociedades democráticas, 
cumprindo uma função fundamental na cons-
trução de uma sociedade justa e igualitária. 
O Fundo Comunidade em Rede – uma parce-
ria entre o Bloco Brasil da RedEAmérica e a 
Fundação Inter-Americana (IAF) – foi criado 
com o objetivo de fomentar parcerias e redes 
locais para a realização de projetos coletivos 
em comunidades específicas onde os seus 
membros possuem atuação. 
E com a proposta de apoiar um processo de 
desenvolvimento local e comunitário a partir 
do apoio a projetos de organizações de base, 
a parceria fundada entre a RedEAmérica Bloco 
Brasil, Fundação Aperam Acesita e Aperam 
Bioenergia, já rendeu para o Vale do Jequiti-
nhonha a aprovação e conclusão de quatro 
projetos, além de um outro já em andamento.

Inauguração da Casa do Mel. Lançamento do Fundo em Rede.
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Setor Capelinha Itamarandiba

Escritórios (33) 3516-4800 (38) 3521-3600

Relações 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

  Linha aberta com você!

Em caso de dúvidas, manifestações,
sugestões ou qualquer outro assunto
que envolva a Aperam Bioenergia, entre
em contato com o setor responsável. made for life

Assim como os trabalhadores formais, as donas 
de casa também precisam de um ambiente de 
trabalho em boas condições para a realização 
de suas tarefas, sem prejudicar sua principal 
ferramenta de trabalho: SEU CORPO. 
Caso sejam usados de forma incorreta, os uten-
sílios domésticos podem gerar movimentos 
anormais, que modificam o equilíbrio mecâni-
co entre os diferentes segmentos corporais, 
principalmente da coluna vertebral, provocando 
desordens musculoesqueléticas.
Tarefas consideradas rotineiras como lavar lou-
ça, varrer o assoalho e estender a cama tam-
bém carregam um potencial de perigo à saúde, 
se executadas sem os devidos cuidados; 
Por isso, o cuidado com a ergonomia exige, 
além do auto-monitoramento dos hábitos e da 
mudança de atitude - como a correção da pos-
tura durante o lazer, o descanso e as tarefas 
domésticas - uma adaptação dos ambientes e 
equipamentos mais utilizados em casa. Um es-
paço se torna mais acolhedor e menos perigoso 
quando seu layout proporciona bem-estar aos 
ocupantes.

Dicas importantes para tornar as 
atividades em casa mais seguras

• Prefira modelos de portas e janelas que 
abrem e fechem com facilidade. Para garantir 
a segurança, instale fechaduras e trancas, mas 
que não dificultem os movimentos de quem 
manipula as aberturas. 
• Pisos antiderrapantes ajudam a reduzir a 
possibilidade de incidentes, especialmente na 

cozinha, área de serviço, lavanderia e no ba-
nheiro. Tapetes soltos em pisos lisos e frios são 
um convite a escorregões e quedas. Evite-os. 
• Instale interruptores e tomadas numa altura 
de 50 cm a 1 m, para evitar que seja necessário 
abaixar-se para acioná-los. Opte, ainda, por 
modelos com teclas e faces iluminadas, que 
facilitam a visualização no escuro.
• Disponha várias tomadas nos ambientes, 
impedindo o excesso de fios e cabos soltos que 
oferecem riscos maiores de queda.
• Se não encontrar móveis sem quinas ou com 
extremidades arredondadas, reduza as chances 
de ferimentos e contusões revestindo-as com 
materiais que absorvam impactos, como canto-
neiras de borracha. 
• Instale prateleiras e armários aéreos numa 
altura compatível com a média de todos os 
moradores da casa, reduzindo a necessidade 
de utilizar banquinhos, cadeiras ou escadas 
portáteis. 
• Opte por utensílios domésticos - como pane-
las, talheres e louças - com design ergonômico 
(leves e de fácil manuseio). Equipamentos 
elétricos e eletrônicos devem ter painéis de 
operação bem distribuídos e de fácil acesso, 
bem como emitir ruídos (mixers, aspiradores de 
pó, secadores de cabelo) em níveis aceitáveis.
• Se a superfície de trabalho for muito alta, os 
ombros serão elevados, ocasionando contra-
ções musculares dolorosas no ombro e dorso. 
Se a superfície for muito baixa, o dorso é sobre-
carregado pelo excesso de curvatura do tronco, 
o que geralmente tem sido apontado como 
uma das causas das queixas de dor nas costas.

Postura em casa

É importante manter uma boa postura que 
não sobrecarregue a coluna ao realizar tarefas 
domésticas e de lazer. Habitue-se a comer à 
mesa, a não assistir TV deitado, dormir com 
os travesseiros de forma adequada, flexionar 
os joelhos quando for apanhar um objeto num 
local mais baixo e não executar qualquer tarefa 
com a coluna curvada. 

O viveiro de mudas da Aperam Bioenergia 
recebeu, no mês de abril, a visita de um grupo 
de alunas do Ensino Médio da Escola Estadual 
São João Batista, da cidade de Itamarandiba.
A visita teve como foco a estação de reapro-

veitamento e tratamento de água. No local, as 
estudantes receberam orientações repassa-
das com muita propriedade pelo Supervisor de 
Processo do Viveiro, Nivaldo de Souza Martins, 
Essas informações serão utilizadas pelas alu-

nas para complementação de um trabalho que 
estão desenvolvendo dentro da escola sobre 
o Uso Consciente da Água.
Durante a visita, elas tiveram a oportunidade 
de conhecer a represa onde é feita a captação 
da água para irrigação das mudas. Em segui-
da, puderam ver de perto todo o processo de 
reaproveitamento da água, que é conduzida 
através de canaletas, percorrendo todo o vi-
veiro até chegar ao reservatório que recebe e 
purifica a água, deixando-a pronta para voltar 
para a irrigação das mudas.
Com este processo, o viveiro de mudas da 
Aperam Bioenergia é capaz de economizar até 
30% de toda a água utilizada na produção de 
mudas.
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O sono também é um importante momento para cui-
dar da postura. Dormir em posição inadequada pode 
causar dores e complicações posturais.
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O SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse - foi criado pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e tem como uma das finalidades facilitar as 

apresentações de projetos aos programas 
ofertados pelo Governo Federal. Ele é um dos 
canais diretos de captação de recursos junto 
ao governo federal para entidades da adminis-
tração pública estadual, distrital ou municipal, 
direta ou indireta e entidades privadas sem 
fins lucrativos.
No mês de março, a Aperam Bioenergia e a 
Fundação Aperam Acesita promoveram, em 
Capelinha, um curso sobre o portal SICONV, 
com o objetivo de capacitar os profissionais 
e colaboradores de organizações sociais para 
que utilizem o sistema como ferramenta de 
captação de recursos federais. 

Após o evento, os participantes ressaltaram 
que, apesar da complexidade apresentada 
para utilização do SICONV, bem como o desco-
nhecimento do mesmo, foi possível apreender 
muitas informações necessárias para uma boa 
elaboração de projetos em diversos segmen-
tos, o que é de fundamental importância para 
complementar e implementar políticas sociais.
O curso contou com significativa participação 
de representantes de organizações sociais e 
do poder público dos cinco municípios, incluin-
do comunidades rurais de atuação da Aperam 
Bioenergia, num total de 34 participantes.


