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Unidos pela preservação das 
florestas e combate a incêndios

Atenta à preservação das flores-
tas do Vale do Jequitinhonha e das 
comunidades onde atua, a Aperam 
BioEnergia intensificou suas ações 
com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a importância de 
prevenir e combater os incêndios 
criminosos em florestas e proprie-
dades públicas e privadas na região. 

A 8ª edição da Semana Inte-
grada de Prevenção de Incêndios 
(Sipin), realizada de 4 a 8 de setem-
bro, esteve entre as principais ini-
ciativas promovidas recentemente 
pela Aperam BioEnergia para cons-
cientizar empregados, prestadores 
de serviços e moradores das comu-
nidades. Com o tema “Quando o 
incêndio acontece, não é só a pai-
sagem que muda”, o evento percor-
reu os municípios de Minas Novas, 
Turmalina, Itamarandiba, Capelinha 
e Veredinha. A Sipin reuniu aproxi-
madamente 200 participantes nas 
comunidades por onde passou.

Rede de proteção
Blitze , workshops e debates 

com os moradores das comuni-
dades foram realizados durante a 
Sipin 2017 para ampliar a discus-
são acerca das legislações sobre 
os incêndios criminosos. Os impac-
tos ambientais e sociais do incêndio, 
as consequências da fumaça para a 
saúde respiratória e formas de con-
trole e combate a incêndio florestal, 
destacando a atuação da Brigada da 
Aperam BioEnergia, foram temas 
que orientaram os debates. A pro-
teção da biodiversidade do Vale do 
Jequitinhonha e o empenho de toda 
população para proteger as flores-
tas e o patrimônio também foram 
abordados. 

As reuniões foram abertas pelo 
gerente do Parque Estadual da 
Serra Negra, de Itamarandiba, Wan-
derlei Lopes. O gestor ambiental fez 
uma ampla apresentação sobre as 
queimadas, pontuando as diferen-
ças entre essa prática, que não é ile-
gal, e os incêndios, que na maioria 
dos casos são criminosos. Detalhou 

Aperam BioEnergia 
aposta em 
ações junto às 
comunidades para 
prevenir e combater 
incêndios criminosos

Moradores receberam orientações sobre prevenção e combate a incêndios

Campanha de conscientização foca no impacto dos incêndios florestais na vida
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as causas e consequências do ato, 
além das formas de controle e com-
bate a incêndios. A forma correta 
de utilizar o fogo para preparo do 
solo em atividades agropecuárias, 
comuns na região do Vale do Jequi-
tinhonha, também foi esclarecida 
durante os workshops.

Proteja nossas florestas
Outras comunidades do entorno 

da Aperam estão recebendo as 
ações da Sipin, que serão estendi-
das para o mês de outubro. O obje-
tivo é envolver o maior número de 
moradores dos municípios partici-
pantes da campanha para formar 
uma rede de proteção das flores-
tas e dos patrimônios público e pri-
vado, conforme explica o supervisor 
de processos da área de Silvicultura 
da Aperam BioEnergia, Rafael Bap-
tista Naumann.

“O impacto ambiental cau-
sado pelos incêndios é altamente 
prejudicial a todos e traz graves 

consequências. A população pode 
ser mais atuante e contribuir com 
a campanha denunciando focos de 
incêndio para evitar a destruição 
das florestas e proteger recursos 
hídricos, além da fauna e flora da 
nossa região. Vamos conseguir pre-
servar nosso patrimônio e recursos 
da região, se nos unirmos formando 
uma corrente pela vida“, alertou 
Rafael.

Crime contra a vida
Incêndios de grandes propor-

ções afetaram talhões de madeira 
derrubada da Aperam BioEnergia, 
na região de Itamarandiba e em 
Minas Novas/Forquilha, em agosto 
e setembro deste ano. O ato resul-
tou em uma perda de cerca de 25 
mil metros cúbicos de madeira. Tais 
ocorrências foram mais preocu-
pantes em função das condições 
pelas quais os criminosos atuaram, 
de forma a causar grandes danos. 
Estes incêndios também colocaram 

em risco a vida de moradores e 
de propriedades de vizinhos da 
Empresa, além de áreas de reserva 
ambiental.

Denuncie!
A denúncia de quem comete 

incêndios é mais uma importante 
iniciativa para combater a prática 
das queimadas em nossa região. 
Para incentivar a denúncia de cri-
mes que colocam em risco o meio 
ambiente, a população e o patrimô-
nio público e privado, a Aperam Bio-
Energia criou um canal 0800. Por 
ele, é possível fornecer as infor-
mações de forma confidencial e 
gratuita. 

O 0800 também pode ser utili-
zado para informar ocorrências de 
outra natureza, desde que amea-
cem a vida e ao patrimônio. O meca-
nismo é mais um meio que reforça o 
compromisso da BioEnergia em pre-
servar florestas e propriedades das 
comunidades da nossa região.

Ligue: 0800 030 5540



Aperam BioEnergia lança projeto Guardiões da Floresta
O Dia da Árvore foi comemo-

rado de maneira especial por cerca 
de 100 alunos da rede pública de 
ensino de Capelinha. Anualmente 
celebrada no dia 21 de setembro, 
em 2017, a data foi marcada por 
uma aula em campo para conhe-
cer os procedimentos do projeto de 
recuperação de áreas degradadas, 
realizado pela Aperam BioEnergia. 

 Por meio dessa ação, a Empresa 
lançou o projeto Guardiões da Flo-
resta, iniciativa que propõe o 
envolvimento de empregados da 
Empresa e das comunidades vizi-
nhas na proteção das florestas, 
além de incentivar a prática de ati-
tudes sustentáveis. 

Visando conscientizar todo 
público quanto a importância da 
mudança de hábitos, a campanha 
do Dia da Árvore deste ano trouxe o 
slogan “Plantando ideias, renovando 
o futuro”. “O objetivo é formar agen-
tes multiplicadores de práticas sus-
tentáveis para cuidar do nosso 
meio ambiente. Preservar florestas 
é uma das principais ações de sus-
tentabilidade da BioEnergia. Quere-
mos fazer isso junto com as comu-
nidades, por isso incentivamos aos 
moradores a assumirem uma pos-
tura corresponsável, consciente 

e atuante para termos um mundo 
melhor”, revela Vanessa Marques, da 
área de Meio Ambiente da Aperam 
BioEnergia.

Visita guiada
Com 1h30 de duração, as visitas 

realizadas pelo Dia da Árvore come-
çaram pelo projeto de recuperação 
de áreas, feito pela Aperam BioE-
nergia, quando foram apresenta-
dos aos estudantes todos os proce-
dimentos e etapas necessárias para 
recuperar uma área. Os visitantes 
receberam espécies de mudas nati-
vas para serem plantadas nas esco-
las e dar continuidade aos trabalhos 
sobre a preservação ambiental.

Aluna do 5º ano da Escola Muni-
cipal João Nunes dos Santos, de 
Capelinha, Jamile Nunes dos Santos 
não conhecia o projeto desenvol-
vido tão perto da sua comunidade. 
“Vi a importância das árvores para 
proteção das nascentes e aprendi 
como o carvão é importante para 
produção do aço”, disse a estudante.

A professora de Jamile, Solange 
Carvalho, que acompanhou a sua 
turma durante a visita guiada, 
conta que a aula em campo dentro 
da Aperam BioEnergia, para conhe-
cer uma iniciativa desenvolvida no 

Projeto Apicultura chega a Minas Novas
A comunidade de Bem Posta, 

localizada em Minas Novas, pas-
sou a fazer parte do Projeto Api-
cultura da Aperam BioEnergia, em 
julho deste ano. Os 12 novos apicul-
tores da comunidade receberam os 
kits para exercer a atividade apícola 
durante reunião no Centro Comuni-
tário de Bem Posta. Representan-
tes da Aperam BioEnergia, do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Minas Gerais (Senar-MG) e 
moradores da comunidade presen-
ciaram a entrega do material. 

Os kits de apicultura fornecidos 
pela Aperam BioEnergia continham 
uma colmeia completa (ninho, mel-
gueira, tampa, fundo e quadros), um 
par de luvas de látex na cor laranja, 

par de botas brancas em PVC, 
macacão, fumegador, um quilo de 
arame galvanizado, caneco solda-
dor, formão, carretilha, chapéu de 
palha capacete, três quilos de cera 
alvorada e dez tripés para colmeia.

“A atividade apícola está em 
evidência no país e com bom valor 
agregado no mercado. Esperamos 
que Bem Posta aproveite essa 
oportunidade, se torne um bom 
exemplo em Minas Novas e região 
e participe das iniciativas que visam 
consolidar o Vale do Jequitinhonha 
como um dos principais polos da 
apicultura de Minas Gerais”, frisa 
Raimundo Lima, gestor de Rela-
ções com as Comunidades da Ape-
ram BioEnergia.

Para o novo apicultor de Bem 
Posta Cláudio Macedo de Azevedo, 
receber o apoio da Aperam BioEner-
gia para começar a atividade apí-
cola é motivo de comemoração na 
comunidade. “Além da capacitação, 

o material nos permitiu começar a 
atividade e já traz muitos benefícios 
para nossas famílias. A Empresa tem 
demonstrado o compromisso neste 
projeto de geração de renda com a 
nossa comunidade”, declara Cláudio.

município, reforçou o sentido do Dia 
da Árvore para os estudantes. “São 
várias mudas plantadas. Os alunos 
ficaram encantados com o material 
e conhecimento transmitidos pela 

Empresa. A importância das árvo-
res em nossa vida e como pode-
mos fazer para preservá-las foram 
as principais mensagens que leva-
mos deste dia”, elogia a professora.
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Mais de 100 estudantes de Capelinha participaram das ações

Os 12 novos apicultores de Bem Posta receberam 
os kits para exercer a atividade apícola
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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

Em caso de incêndios ou outras ocorrências, ligue: 0800 030 5540



Pela cultura do empreendedorismo nas escolas
Palestra do professor Pachecão reúne mais de 2 mil pessoas 
no Vale do Jequitinhonha durante “Encontro com Educadores” 

A relação ensino-aprendiza-
gem, aliada à física e à cultura 
empreendedora, foi amplamente 
discutida durante o “Encontro 
com Educadores”, promovido pela 
Aperam BioEnergia e Fundação 
Aperam Acesita, em parceria com 
o Sebrae Minas. De 11 a 14 de 
setembro, o encontro itinerante 
reuniu mais de 2 mil educadores 
nos municípios de Itamarandiba, 
Minas Novas, Capelinha e Turma-
lina, que também contou com pro-
fessores de Veredinha. 

A principal atração do “Encon-
tro com Educadores” foi a palestra 
do professor Pachecão, que com 
irreverência e criatividade, abor-
dou o tema "Empreendedorismo 
é física pura". Nos quatro dias de 
evento, o precursor do estilo “aula 
show” detalhou em sua palestra 
motivacional as suas estratégias 
de empreendedorismo desenvol-
vidas a partir das leis da física e da 
natureza. A importância de criar 
ambientes favoráveis para incenti-
var a mudança de comportamento 
e estimular a criatividade como 
fatores fundamentais para reali-
zar sonhos também foram abor-
dagens da palestra.

Para a professora Juliana 
Rabelo, que atua em quatro esco-
las das redes estadual e particular 
de Itamarandiba, a palestra do pro-
fessor Pachecão ampliou sua visão 
acerca da cultura empreendedora. 
“Foi uma grande oportunidade 
participar da palestra do Pache-
cão. Ele destacou a importância 
do amor próprio na vida do profes-
sor e, principalmente, as diversas 
formas de ensinar o mesmo con-
teúdo. Desde o dia que participei 
do ‘Encontro’, passei a trabalhar o 
conteúdo de forma dinâmica e o 
resultado foi imediato, meus alu-
nos participaram mais das minhas 
aulas”, comentou.

Visão empreendedora 
Na avaliação do analista téc-

nico do Sebrae Minas, represen-
tante da Microrregião Chapada de 
Minas, Julian Rodrigues, a principal 
lição trazida pela palestra do pro-
fessor Pachecão é de que o edu-
cador também pode empreender. 
“A temática do empreendedorismo, 
de maneira geral, não está entre 
as capacitações voltadas para os 
educadores. No entanto, o nosso 
objetivo é sensibilizar os professo-
res do Vale do Jequitinhonha sobre 
a importância de se ter uma visão 
minimamente empreendedora em 
sala de aula”, ressaltou Julian.

Raimundo Lima, gestor de 
Relações com as Comunidades da 
Aperam BioEnergia, por sua vez, 
reforçou a importância de inicia-
tivas como o “Encontro com Edu-
cadores”. “O desenvolvimento das 
comunidades do Vale do Jequiti-
nhonha é uma das prioridades da 
Aperam BioEnergia e Fundação 
Aperam Acesita. Por isso, reali-
zar capacitações para educadores 
como forma de incentivar a cultura 
do empreendedorismo na rotina 
escolar dos estudantes é uma 
estratégia que vai ao encontro das 

necessidades das comunidades do 
nosso entorno, visando criar opor-
tunidades para geração de renda 
dos moradores”, enfatizou o gestor.

Apoio
Para realizar o Encontro com 

Educadores, a Aperam BioEner-
gia, a Fundação Aperam Acesita 
e o Sebrae Minas, contaram com o 
apoio dos parceiros Superintendên-
cia Regional de Ensino de Diaman-
tina e das prefeituras de Capelinha, 
Itamarandiba, Minas Novas, Veredi-
nha e Turmalina.

Palestra do professor Pachecão reuniu mais 
de 600 professores em Capelinha

Minas Novas recebeu 700 educadores 
para assistir o professor Pachecão

Mais de 400 educadores de Turmalina e Veredinha 
participaram do Encontro na última semana

Em Itamarandiba, Encontro com Educadores 
reuniu mais de 350 participantes

Com o foco no desenvolvimento 
econômico e social de Capelinha, a 
Fundação Aperam Acesita e a Ape-
ram BioEnergia lançaram mais uma 
iniciativa para promover a susten-
tabilidade das comunidades onde 
atuam. Trata-se do projeto Cultura 
Empreendedora, promovido em 
parceria com o Sebrae Minas, que 
visa capacitar os professores dos 
ensinos médio e fundamental das 
escolas públicas e particulares do 
município, por meio dos programas 
"Despertar o jovem empreendedor” 
e "Jovem Empreendedor Primeiros 
Passos”. 

As propostas dos programas 
foram apresentadas durante a pri-
meira reunião do projeto, realizada 
no escritório da Aperam BioEnergia 
de Capelinha, em agosto. O encon-
tro marcou o início das atividades 
e contou com a presença de repre-
sentantes de 13 escolas do muni-
cípio e da secretaria municipal de 
educação.

A professora da Escola Estadual 
Geralda Otoni, de Capelinha, Elisân-
gela de Paula Lopes Beraldo, acre-
dita que o projeto Cultura Empreen-
dedora irá suprir uma necessidade 
de capacitações para os educadores 
da rede pública de ensino. “Nossos 
alunos têm potencial para se tor-
narem grandes profissionais e até 
empreendedores. Com as capacita-
ções do Sebrae, em parceria com a 
Aperam BioEnergia, poderemos ofe-
recer novas perspectivas aos estu-
dantes da nossa cidade”, vislumbra 
a Elisângela.

Planejamento
Segundo o analista técnico do 

Sebrae Julian Rodrigues, o obje-
tivo do projeto é capacitar 100% 
dos educadores de Capelinha até o 
fim de 2017 e expandir para outros 
municípios de abrangência da Ape-
ram BioEnergia no próximo ano. 
“Apresentamos as propostas de 
capacitação do Programa Educa-
ção Empreendedora do Sebrae para 
os educadores de Turmalina, Vere-
dinha, Itamarandiba e Minas Novas 
nas palestras do professor Pache-
cão. Tão logo os representantes dos 
municípios manifestem o interesse 
em participar do projeto Cultura 
Empreendedora, faremos um levan-
tamento de demandas para planejar 
as capacitações para outros municí-
pios”, explica Julian.

Empreendedorismo 
é tema de 
capacitação para 
educadores
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Fundação Aperam Acesita 
investe em oito projetos do 
Vale do Jequitinhonha

Projeto detalha processo de 
produção do carvão vegetal

Aperam BioEnergia recebe comitivas 
com representantes do poder público, de 
instituições e empresários nas unidades 
de Capelinha e Itamarandiba

Um dia em campo para conhe-
cer o processo produtivo do car-
vão vegetal utilizado como maté-
ria-prima do aço verde, produzido 
pela Aperam South America. Essa 
foi a programação das cinco comi-
tivas que visitaram a Aperam Bio-
Energia em agosto e setembro, em 
Capelinha e Itamarandiba. Mais de 
70 visitantes participaram do pro-
jeto “Conhecendo a Aperam BioE-
nergia”, que visa também aproximar 
a empresa das comunidades onde 
atua.

Comitivas formadas por servi-
dores públicos e representantes do 
Legislativo Municipal de Itamaran-
diba e representantes da equipe 
diretiva das escolas estaduais Mes-
tre Bezinha Gandra e Mestre João 
Silvério, ambas de Itamarandiba, 

visitaram unidade da Aperam Bio-
Energia localizada no município. A 
vice-prefeita de Capelinha, Élida 
Cícera Machado Cordeiro, a Dona 
Élida, acompanhada de vereadores 
da Câmara Municipal da cidade, além 
de um grupo de empresários de Tur-
malina conheceram várias etapas 
dos processos sustentáveis de pro-
dução do carvão vegetal na unidade 
da BioEnergia de Capelinha.

Proximidade
“A organização da Empresa, 

a preocupação com a segurança 
dos empregados, as ações volta-
das para a preservação e manuten-
ção do meio ambiente são iniciati-
vas que mais me impressionaram 
durante a visita. Enfim, vi uma 
Empresa moderna, sólida, envolvida 
com as questões regionais, locais, 
tendo como princípio a preservação 
do meio ambiente. A Aperam BioE-
nergia é peça-chave na geração de 
emprego e renda em nossa cidade”, 
disse a vice-prefeita de Capelinha, 
Dona Élida Cícera.

A presidente da Câmara Muni-
cipal de Itamarandiba, vereadora 
Lourdes Gomes Vieira, também se 
surpreendeu com os processos e 
tecnologias utilizados pela Empresa 
na produção do carvão vegetal. “Foi 
uma satisfação poder observar de 
perto o funcionamento da Aperam 
BioEnergia. O momento nos trouxe 
a oportunidade de conhecer melhor 
os projetos desenvolvidos pela 
Empresa em nosso município, mas 
também de ampliar o diálogo para 
debater sobre novas demandas de 
Itamarandiba. A união da Aperam 
com poder público e empresários da 
nossa cidade poderá trazer ainda 
mais melhorias para os nossos cida-
dãos”, declara a vereadora.

Para o presidente da Fundação 
Aperam Acesita, Venilson Vitorino, 
receber representantes das cida-
des vizinhas nas unidades da Ape-
ram BioEnergia estreita o relacio-
namento com as comunidades. “As 
iniciativas desenvolvidas no Vale 
do Jequitinhonha pela Fundação 
Aperam Acesita e pela BioEner-
gia podem ser melhor discutidas 
com a proximidade que as visitas à 
Empresa nos proporciona. Esse con-
tato é de suma importância para 
as ações promovidas na região”, 
reforça.

Dos 14 projetos selecionados 
pela Fundação Aperam Acesita, por 
meio do Edital de Projetos 2017, 
oito são de entidades sociais loca-
lizadas em municípios do Vale do 
Jequitinhonha. Os projetos têm o 
objetivo de proporcionar a melho-
ria das condições de vida dos par-
ticipantes de programas e ativida-
des realizadas nas comunidades 
do entorno da Aperam BioEnergia. 
O resultado do Edital de Projetos 
deste ano pode ser consultado no 
site da Empresa (www.aperambio-
energia.com.br).

Ao todo, 56 projetos pleitearam 
os recursos, dos quais 14 projetos 
serão contemplados com investi-
mentos da ordem de R$ 135 mil. A 
verba irá beneficiar cerca de 2,2 mil 
pessoas participantes de progra-
mas das comunidades localizadas 
nas áreas de atuação da Aperam, 
no Vale do Aço, e da Aperam Bio-
Energia, no Vale do Jequitinhonha. 

Para a seleção dos projetos, a 
Fundação Aperam Acesita conside-
rou critérios, como a concordância 
com as diretrizes e linhas de atua-
ção divulgadas no Edital, análise do 
contexto no qual o projeto se insere, 
capacidade da organização em rea-
lizar o projeto com sucesso, consis-
tência da proposta e adequação 
orçamentária.

Investimentos
Em sua sexta edição, o Edital de 

Projetos da Fundação Aperam Ace-
sita reafirma o seu propósito de 
promover ações em prol do desen-
volvimento das comunidades próxi-
mas às áreas de atuação da Aperam 
e da BioEnergia. Nas últimas cinco 
edições, o Edital de Projetos benefi-
ciou mais de 4 mil pessoas, por meio 
de 50 projetos, e investimentos de 
quase R$ 500 mil em iniciativas das 
regiões do Vale do Aço e Vale do 
Jequitinhonha.

O projeto “Água para a Sobrevivência“, da ASCOPI, recebeu investimentos 
do Edital de Projetos da Fundação Aperam Acesita em 2016

Instituição Projeto Município

Assoc. Comunitária dos 
Moradores de Vendinhas

Centro Comunitário 

de Vendinhas
Capelinha

Assoc. das Famílias dos 

Pequenos Produtores Rurais 

de Ponte Nova/Campinho

Apicultura Produzir 

com Responsabilidade 

Ambiental 

Capelinha

Assoc. das Famílias dos Pequenos 

Produtores Rurais do Cisqueiro
Pomar Doméstico Capelinha

Assoc. Comunitária dos 

Pequenos Produtores Rurais 

de Dom Serafim e Braúnas

Reforma da sede Itamarandiba

Assoc. Comunitária dos 

Produtores Rurais de Setúbal

Construção de Fossas 

Sépticas e Tanques de 

Evapotranspiração

Itamarandiba

Assoc. de Amigos da 

Biblioteca Pública Municipal 

Mestra Augusta AABC

Leitura, Arte e 

Educação Ambiental
Turmalina

Caixa Escolar Professora 

Ritinha Gomes
Meu Canto Minas Novas

Clube de Mães a Serviço de 

Veredinha – MASERV
Caminhos do Saber  Veredinha

Equipe da Escola Estadual João 
Silvério, de Itamarandiba

Empresários de Turmalina

Representantes da Câmara 
Municipal de Itamarandiba na UPE

Representantes da Câmara 
de Vereadores de Capelinha 
e Vice-Prefeita

Projetos contemplados em 2017
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Comportamento seguro no trânsito para proteger a vida
A prática constante do com-

portamento seguro no trânsito é 
a melhor forma de proteger a vida 
de motoristas, motociclistas, ciclis-
tas e pedestres. E foi esse o tema 
que abriu o debate da “Semana de 
Conscientização no Trânsito”, reali-
zada de 18 a 22 de setembro, pela 
Aperam BioEnergia. Com o slogan 
“Sobre rodas: a vida em 1º lugar”, a 
campanha da Empresa foi plane-
jada em consonância com a Semana 
Nacional de Trânsito, anualmente 
realizada em todo o país, entre 18 
e 25 de setembro. 

Com ações voltadas para os 
empregados e prestadores de ser-
viços da Aperam BioEnergia, a 
“Semana de Conscientização no 
Trânsito” propôs uma reflexão sobre 
saúde e segurança, acerca das prin-
cipais causas de acidentes regis-
tradas pelo Detran-MG. Motoristas 
e transeuntes que circularam nas 
unidades da BioEnergia durante a 
semana participaram de blitze e do 
horário de saúde e segurança, que 

também divulgaram informações 
sobre o comportamento seguro. 

Cinco informativos especiais 
orientaram as atividades nas áreas 
da Empresa, conduzidas pelos 
supervisores de cada equipe. Os 
temas “Como me comporto no 
trânsito?”, “Efeitos de álcool e dro-
gas”, “Acidentes com motocicletas”, 
“Sono e Cansaço” e o “Uso do celu-
lar” foram os assuntos detalhados 
nos informativos da “Semana de 
Conscientização no Trânsito”. 

Para o supervisor da equipe de 
Logística de Transportes da Aperam 
BioEnergia, Ailton Costa de Aze-
vedo, o tema que mais lhe chamou 
atenção foi o consumo de álcool e 
drogas por motoristas. “O assunto 
vai muito além do ambiente de tra-
balho e têm aumentado estatistica-
mente, ao longo do tempo, em aci-
dentes de trânsito. Com os debates, 
repensamos nosso comportamento, 
o que nos leva a colocar o valor 
da nossa vida como prioridade”, 
comenta o empregado.

“Semana de Conscientização no Trânsito” da Aperam BioEnergia 
incentivou autorreflexão de empregados e prestadores de serviços

"Dia S" retoma discussão sobre comportamento seguro
O dia 22 de agosto foi marcado 

pelas ações do "Dia S" de Saúde e 
Segurança na Aperam BioEner-
gia. O evento, que é uma estra-
tégia da Empresa para alertar os 
empregados e prestadores de ser-
viços sobre as condições de segu-
rança do ambiente de trabalho, este 
ano, abordou o tema “Se algo não 
pode ser feito com Segurança, que 
não seja feito”. O enfoque do Dia S 
foi o “direito de recusa”, que asse-
gura a interrupção de uma atividade 
de trabalho por considerar que ela 
envolve um grave e iminente risco 
para sua saúde e segurança ou de 
outras pessoas.

No início da jornada de trabalho 
das áreas operacional e administra-
tiva, os empregados e prestado-
res de serviços da Empresa recebe-
ram um botton do Dia S, visando o 
engajamento de 100% das equipes 
nas atividades do evento. A mobili-
zação foi realizada no início de cada 
um dos turnos.

Por meio de reuniões orientadas, 
leitura de um informativo especial e 
auditorias de campo, a liderança da 
Empresa propôs uma reflexão aos 
empregados sobre a forma como as 
atividades têm sido realizadas no 
dia a dia. Cada líder teve a oportuni-
dade de detalhar informações rela-
cionadas à saúde e segurança do 
trabalho com a sua equipe. A ação 
foi realizada em todas as áreas e 
frentes de trabalho das unidades 

da Aperam BioEnergia. 
“Com exemplos de situações que 

podem acontecer no dia a dia, reto-
mamos a discussão sobre o compor-
tamento seguro e o protagonismo 

do empregado ao fazer escolhas 
corretas durante uma atividade. O 
uso do direito de recusa com sabe-
doria e a busca por alternativas que 
tornem o trabalho correto e seguro 

foram as principais abordagens 
durante o Dia S”, disse o técnico de 
Segurança do Trabalho, Adriano Oli-
veira Vago.

Interatividade
Uma programação voltada 

para a liderança da BioEnergia 
antecipou as ações do Dia S. 
No dia 21 de agosto, os geren-
tes, supervisores, assistentes 
e analistas assistiram a pales-
tra do escritor e filósofo Luiz 
Felipe Pondé sobre o compor-
tamento seguro e o direito de 
recusa. A palestra integrou a 
programação da 39ª Semana 
Interna de Prevenção a Aciden-
tes (Sipat) da Aperam de Timó-
teo e foi transmitida ao vivo 
pelo canal Aperam no Brasil no 
YouTube.

Auditorias internas avaliaram como as atividades têm sido realizadas no dia a dia

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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Aperam BioEnergia recebe 
jornalistas dos Vales do 
Aço e do Jequitinhonha
Empresa convidou representantes de 
importantes veículos de mídia para 
conhecer de perto suas atividades

A Aperam BioEnergia promoveu 
uma iniciativa especial entre os dias 
12 e 14 de setembro. A empresa 
convidou jornalistas do Vale do Aço 
e do Vale do Jequitinhonha para 
conhecer seu processo produtivo 
sustentável, que representa o início 
da produção do Aço Verde em Timó-
teo. Ao todo, 24 jornalistas, entre 
editores e repórteres de importan-
tes publicações, rádios e sites, além 
de assessores de comunicação das 
prefeituras da região, participaram 
da visita nos municípios de Capeli-
nha e Itamarandiba.

 “A iniciativa teve o objetivo 
principal de fortalecer o relaciona-
mento profissional com a imprensa 
ao mostrar como desenvolvemos 
um trabalho inovador e sustentá-
vel, que fortalece a competitividade 
da empresa sem abrir mão da res-
ponsabilidade com o meio ambiente 
e com a sociedade”, diz Edimar Car-
doso, diretor de Operações da Ape-
ram BioEnergia.

 Os jornalistas acompanharam 
também apresentações do diretor 
de operações da BioEnergia Edimar 
de Melo Cardoso e do presidente 
Frederico Ayres Lima. Tiveram opor-
tunidade de realizar entrevistas com 
os dois executivos a respeito das 
perspectivas da empresa, do pro-
cesso produtivo do carvão vegetal 
e dos aços especiais e das iniciati-
vas socioambientais.

 Os executivos mostraram a 
importância da Aperam para a 
região e para o país, a partir de 
seus produtos e negócios inovado-
res que impulsionam o desenvolvi-
mento econômico, geraram empre-
gos, fomentam oportunidades com 
empreendedores e pesquisadores 
locais e criam parceria com comuni-
dades da região.

 Na perspectiva dos jornalistas, 
a iniciativa foi muito bem recebida. 
A empresa mostrou-se aberta e dis-
posta a dialogar. Também pode que-
brar alguns mitos a respeito da ges-
tão de florestas e da produção do 
carvão ao mostrar como a cultura 
do eucalipto traz benefícios ao meio 
ambiente, demanda pouca água e 
usa defensivos naturais, ou mesmo 
como a tecnologia é usada para 
mitigar a emissão de gases tóxicos 
na fabricação de carvão.

 “Só quem passou por uma visita 
destas vai entender o conceito de 
aço verde como agora entendemos. 
Para muitos profissionais, seriam 
apenas curiosidades e certos conhe-
cimentos a mais. Mas para nós, 
comunicadores, é mais que isso, pois 
conhecer o funcionamento da Ape-
ram BioEnergia em todas as suas 
etapas contribui, de forma decisiva, 
para que levemos informações mais 
precisas e lapidadas aos nossos lei-
tores”, destaca João Sampaio, dire-
tor do Jornal Acontece de Capelinha.

Frederico Lima concede entrevista coletiva para os jornalistas do Vale do Aço

Jornalistas do Jequitinhonha tiveram a oportunidade de conversar 
com a diretoria da Empresa e visitar o Viveiro de Mudas

Imprensa do Vale do Aço conhece a produção de carvão vegetal
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Programa Jovem Aprendiz forma novos profissionais
O sonho de obter uma profissão 

se tornou realidade para mais 20 
jovens que concluíram o curso de 
Aprendizagem Industrial em Manu-
tenção de Máquinas Florestais do 
programa Jovem Aprendiz, promo-
vido pela Aperam BioEnergia, em 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) e 
Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg). Os jovens profissio-
nais receberam os diplomas de con-
clusão do curso durante a cerimônia 
de formatura, realizada na noite do 
dia 18 de agosto, no Clube Florae 
de Capelinha.

O curso do programa Jovem 
Aprendiz, que oferta mão de obra 
capacitada ao mercado de traba-
lho, contribuindo para o desenvolvi-
mento econômico da região do Vale 
do Jequitinhonha, tem a modalidade 
dual, com teoria e prática na área de 
mecânica da Aperam BioEnergia. A 
experiência teórico-prática possibi-
lita que os jovens cheguem ao mer-
cado de trabalho preparados para 
executar as atividades da profissão. 

Na avaliação da gerente de 
Recursos Humanos da Aperam 
BioEnergia, também paraninfa da 

turma de formandos de 2017, a 
prática é o diferencial do curso. 
“Quem conclui um curso do pro-
grama Jovem Aprendiz é bem 
recepcionado pelo mercado de tra-
balho. As empresas buscam mão 
de obra qualificada e vão encon-
trar esse perfil que almejam para 
fazer parte do seu time nos for-
mandos que passaram por nossa 
Empresa, pois são profissionais que 
se debruçaram sobre a teoria e pra-
ticaram o conhecimento adquirido 
em uma empresa que é referência 
na área florestal”, declarou Michele 
Marques.

Também representaram a Ape-
ram BioEnergia o gestor de Saúde 
e Segurança do Trabalho Junio 
César Santos Lage e o supervi-
sor de Processos de Manutenção 
Silas Roberto Machado Vilela. A 
cerimônia contou com a presença 
da gerente do Senai de Turmalina, 
Maria Etelvina Andrade Câmara, 
e do presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Capelinha, 
Maurício Teixeira dos Santos Júnior. 

Agradecimento
Durante a cerimônia, a formanda 

Curso Casal Grávido é realizado em 
Capelinha e Itamarandiba

Cuidar da saúde e proporcionar 
mais qualidade de vida aos empre-
gados da Aperam BioEnergia e de 
seus familiares são os principais 
objetivos dos programas de preven-
ção e atividades educativas promo-
vidos, gratuitamente, pela Abertta 
Saúde. Os programas de preven-
ção do novo plano que atende a 
Empresa são realizados nos Cen-
tros de Promoção da Saúde de 
Capelinha e Itamarandiba, espaços 
destinados ao atendimento exclu-
sivo dos empregados da Aperam 
BioEnergia.

Pensando no ciclo de vida dos 
beneficiários, os programas de pre-
venção oferecem cuidados desde a 
gestação, também com os recém-
nascidos, passando pela infân-
cia, adolescência, fase adulta, até 
a maturidade. O programa Casal 
Grávido, voltado para gestantes e 
pais, foi realizado pela primeira vez 
na unidade de Capelinha, em julho 
deste ano, com a participação de 
quatro casais. Em Itamarandiba, o 
curso recebeu sete casais grávidos 
na primeira semana de agosto. 

“O cuidado com a saúde dos 
empregados da Aperam BioEner-
gia e seus familiares é prioridade 

para Empresa”, afirmou a gerente 
de Recursos Humanos, Michele 
Marques. “A chegada da Abertta 
Saúde nos propôs um novo jeito de 
cuidar da saúde. Com os programas 
de prevenção ofertados nos Cen-
tros de Promoção da Saúde, incen-
tivamos o protagonismo dos nossos 
empregados e dependentes. E nada 
mais justo do que iniciar esse cui-
dado com a saúde durante a ges-
tação, com o curso Casal Grávido”, 
emendou Michele.

O curso Casal Grávido realizou 
palestras com os profissionais das 
especialidades que atendem nos 
CPSs: ginecologia, pediatria, der-
matologia, enfermagem e odontolo-
gia, conforme explica a supervisora 
administrativa da Abertta Saúde, 

Hellen Iara Oliveira. “Em quatro dias 
de curso, os casais recebem orien-
tações sobre os cuidados durante a 
gestação, tipos de partos, primeiros 
cuidados com o bebê, amamenta-
ção, dentição nos primeiros meses 
de vida, psicologia e nutrição”, deta-
lha Hellen.

Inscrições
Novas turmas para o curso 

Casal Grávido serão formadas con-
forme a demanda. Interessados 
podem obter mais detalhes sobre 
o atendimento e programas ofe-
recidos nos Centros de Promoção 
da Saúde de Capelinha e Itamaran-
diba ou pela Central de Relaciona-
mento - 0800 721 4015, disponí-
vel 24 horas.

Bruna Flávia Xavier Sousa decla-
mou um poema de sua autoria, 
para expressar o seu agradeci-
mento por participar do programa 
Jovem Aprendiz. “Eu não imaginava 
que um dia teria esta oportunidade. 
Realizei o sonho de fazer parte da 
família Aperam BioEnergia por 12 
meses e sou muito grata à empresa 
e ao Senai pela oportunidade. Sigo 
em frente, com o coração cheio de 

esperança, para conquistar muito 
mais”, disse Bruna. 

 A aluna certificada pelo pro-
grama Jovem Aprendiz Ione Rocha 
Cordeiro foi recém-admitida por 
uma empresa que comercializa 
peças automotivas na região. Pre-
parados para exercer a nova profis-
são, os outros 19 menores apren-
dizes buscam oportunidades no 
mercado de trabalho

Formandos 2017 do Programa Jovem Aprendiz

Participantes do curso Casal Grávido recebem orientações 
sobre cuidados com a gestante e o bebê

Mais segurança
Quando estava à espera de 

Davi, Lilia Fernandes Machado 
participou do curso Casal Grá-
vido no CPS de Capelinha, com 
o marido Jairo Aparecido Alves 
Tolentino, que é auxiliar admi-
nistrativo da Aperam BioEner-
gia. O casal aproveitou a opor-
tunidade para sanar todas as 
dúvidas sobre o parto e primei-
ros cuidados com o bebê. “As 
palestras foram muito esclare-
cedoras. Em uma semana, rece-
bemos informações preciosas 
sobre como cuidar do Davi nos 
primeiros dias”, elogia Lilia.

Depois de quase 10 anos, a 
auxiliar de produção da área de 
pesquisa da Aperam BioEner-
gia Tatianna Márcia Andrade e 
o marido Elianderson Andrade 
se prepararam para a chegada 
do segundo filho, João Miguel, 
com o curso Casal Grávido, no 
CPS de Itamarandiba. “Tudo 
mudou muito desde o nasci-
mento da nossa primeira filha, 
Stéfane, hoje com 9 anos. As 
palestras nos possibilitaram 
recordar detalhes, além de 
apresentar novas técnicas e 
cuidados na gestação e com 
nosso segundo filho”, revela 
Tatianna.
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Programa Jovem Aprendiz
Apostando no desenvolvimento 
profissional de nossos estudantes

Cerca de 100 alunos contemplados, em dois anos. 
Novos estudantes de Itamarandiba começam a 
trilhar esse caminho de sucesso.

Aperam BioEnergia


