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T odos os dias, em casa ou 
no trabalho, podemos 

agir de maneira responsável 
e compromissada pensando 
no futuro. Entendemos esse 
comportamento como atitude 
sustentável. Desdobrando tal 
definição, isso quer dizer que 
devemos fazer o uso cons-
ciente dos recursos naturais, 
para evitar impactos ambien-
tais, e nos posicionar como 
agentes multiplicadores desse 
comportamento.

Cada um de nós tem papel 
fundamental na proteção do 
meio ambiente. De forma res-
ponsável e adotando práticas 
sustentáveis diariamente, 
poderemos garantir um futuro 
sustentável para todos. 

De mãos dadas com as 
comunidades, a Aperam Bio-
Energia luta pela preserva-
ção das florestas, conscienti-
zando a população para evitar 
incêndios, que infelizmente 
têm acometido diversas pro-
priedades da região. Parale-
lamente, desenvolvemos um 
trabalho minucioso de recupe-
ração com o plantio de espé-
cies nativas.    

Precisamos repensar nos-
sas atitudes, agir pela pro-
teção do que já construímos 
e cultivamos, estimulando 
o cuidado com as questões 
ambientais e preservando 
os recursos naturais para as 
futuras gerações. 

A Aperam BioEnergia fez 
bonito no 85º Cosis 2018, 

realizado em agosto na Aperam, 
em Timóteo. O projeto “Io T em 
Gestão de Equipamentos Flores-
tais” ficou em 1º lugar na catego-
ria Gestão e Melhoria. Parabéns 
aos integrantes do grupo: Wilson 
Dias, Wanderson Ferreira, Rodrigo 
Reis, Ana Cláudia, Benone Braga e 
Elvis Mourão! 

Vencedores 
do Cosis

“ Foi o melhor passeio da minha 
vida. Uma alegria tão grande 

que nem tenho palavras para 
explicar. Minha emoção maior foi 
quando visitei o viveiro, onde tudo 
começa. Ver aquelas mudas, ainda 
tão pequenas, mas que com cui-
dado se transformam em árvores 
tão grandes e fortes. Eu acho que 
é como criar os filhos da gente”. 
O relato emocionado é de dona 
Francisca Teixeira de Macedo, 
uma dos 80 familiares de empre-
gados que participaram do Pro-
grama Portas Abertas e visitaram 
a Aperam BioEnergia.

 O programa teve início este 
ano e contribui para fortalecer 
a relação família-trabalho, opor-
tunizando aos cônjuges, pais e 
filhos dos empregados conhe-
cer a Empresa.  As primeiras visi-
tas foram realizadas em setem-
bro e outubro, em Capelinha e 
Itamarandiba.

O Portas Abertas traz a opor-
tunidade dos dependentes 
conhecerem o ambiente produ-
tivo da BioEnergia o quanto é 
importante a atividade desenvol-
vida pelos empregados.  Durante 
a visita, os familiares recebem 

Capelinha

Itamarandiba

Capelinha Capelinha

Boas-vindas à família BioEnergia
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Conversa franca
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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
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Segurança (33) 3516.4865 (38) 3521.3655
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Em caso de incêndios ou outras ocorrências, ligue: 0800 030 5540

Casa de mineiro tá sempre 
de portas abertas. E na 
Aperam BioEnergia, também 
é assim. Por isso, nossos 
familiares e representantes 
das comunidades visitam 
as  unidades da Empresa. 
As ações para conscientizar 
estudantes sobre prevenção 
de incêndios e preservação 
das árvores continuam a 
todo vapor.  Hummm… E 
tem receita de dar água na 
boca inspirada no curso de 
Avicultura do Senar-MG. 
Conversamos com o Dr. Fábio 
Teixeira sobre o câncer.  Ah, 
e ainda conheça a história 
do colega João Guimarães, 
operador de máquinas e 
luthier. Boa leitura!

Vem com a gente!

Edimar de Melo 
Cardoso, Diretor 
de Operações da 
Aperam BioEnergia
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Arquivo Aperam

explicação sobre todo o processo 
de produção do Aço Verde Ape-
ram, informações sobre práticas 
de segurança e de valorização 
do comportamento seguro que  
garantem a integridade de todos 
os empregados, além de conhe-
cer melhor as atividades nas áreas 
de Produção de Mudas, Colheita, 
Meio Ambiente, Melhoramento 
Genético, Controle Biológico de 
Pragas, Silvicultura e Unidades 
de Produção de Energia Renová-
vel (UPER).

 Dona Francisca, de 54 anos, 

foi só alegria ao visitar a BioEner-
gia pela primeira vez. O motivo, 
segundo ela mesma contou. “A 
Empresa faz parte da minha famí-
lia. Meu marido Gérson Fernandes 
de Macedo trabalhou por quase 
37 anos. Criamos nossos filhos 
com o resultado desse trabalho”, 
conta.  A felicidade da visitante 
é pela continuidade da história, 
pelos filhos Gérson (operador de 
máquinas), Marcelo (operador de 
máquinas) e Jéferson (auxiliar de 
produção) integrarem o quadro de 
empregados da BioEnergia. 

Imagens: Arquivo Aperam



“A palestra foi extremamente relevante, 
especialmente, se considerarmos os 
acontecimentos relacionados ao incêndio da 
Reserva de Acauã, localizada em Leme do Prado 
e Turmalina, ocorrido no ano passado em nosso 
município. Temos muitos alunos de áreas rurais e, 
certamente, as informações serão bem utilizadas 
pelos estudantes e seus familiares na prevenção 
de incidentes. O conteúdo da palestra nos auxilia ainda na 
orientação aos educandos, quanto à importância da preservação 
e conservação do meio em que vivemos e dos recursos naturais. 
Parcerias entre a Escola, a BioEnergia e o Corpo de Bombeiros 
rendem bons frutos para o processo educacional, contribuindo 
com esclarecimentos para que nossas crianças, adolescentes e 
jovens possam atuar como cidadãos mais conscientes.”

Maria Aparecida Costa de Souza Pinheiro, diretora da Escola 
Estadual Professora Edith Gomes (Turmalina)

“A palestra foi muito boa e transcorreu de 
forma dinâmica e prazerosa. Foi um momento 
de interação e aprendizado. Ações assim são de 
suma importância, uma vez que vem reforçar o 
nosso trabalho de educadores, no qual procuramos 
incutir nos nossos alunos conceitos de cuidado 
e preservação dos recursos naturais. Agradeço e 
parabenizo o trabalho desenvolvido.”

Maria Aparecida Barroso dos Santos, diretora da 
Escola Estadual de Lagoa Grande (Minas Novas)

Escola Estadual Professora Edith Gomes

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

Escola Estadual Lagoa Grande

Escola Estadual Ribeirão dos Santos

Sipin promove palestras educativas nas comunidades
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FALA AÍ!
Conscientização combina 
com prevenção!

“ A prevenção de incêndios flo-
restais e os impactos ao meio 

ambiente e à sociedade”. Com esse 
tema, cerca de 800 estudantes 
de escolas de Minas Novas e Tur-
malina participaram de mais uma 
rodada de palestras da 9ª edição 
da Semana Integrada de Preven-
ção a Incêndios (Sipin) da Ape-
ram BioEnergia. Realizadas entre 
4 e 6 de setembro com a parce-
ria do Corpo de Bombeiros Militar, 
as ações tiveram como objetivo 
conscientizar sobre a importância 
da prevenção e combate de incên-
dios em florestas e propriedades 
da região.

As palestras foram conduzidas 
pelo sargento Janaike de Souza 
Barroso e cabo Lucas Aquino 
Costa, do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Diamantina. As atividades 
contemplaram as escolas estadu-
ais de Lagoa Grande e de Ribei-
rão dos Santos, em Minas Novas; 
e em Turmalina na Escola Estadual 
Edith Gomes e na Escola Munici-
pal Nossa Senhora de Fátima, da 
comunidade de José Silva. 

Imagens: Arquivo Aperam

Imagens: arquivo pessoal

Para incentivar a denúncia 
de crimes de incêndio 
que colocam em risco 

o meio ambiente e a vida, 
a Aperam BioEnergia 

disponibiliza o 
0800 030 5540, 

um canal confidencial 
e gratuito.



Desenvolvimento4 Folha Florestal | Ano 9 | Nº 50 | SET/OUT | 2018

A co n q uis ta  d e  u m b o m 
emprego é um dos princi-

pais objetivos da estudante Karine 
Martins Ribeiro, de 19 anos. Em 
busca de oportunidades no mer-
cado de trabalho, ela segue cur-
sando a graduação em Ciências 
Contábeis e ingressou no curso 
de Aprendizagem Industrial em 
Manutenção de Máquinas Flo-
restais. A segunda formação é 
viabilizada pelo Programa Jovem 
Aprendiz, promovido pela Ape-
ram BioEnergia, em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) e Federa-
ção das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg).

“A nossa região é carente de 
cursos profissionalizantes. Ter a 
oportunidade de fazer um curso 
do Senai e ainda dentro da Ape-
ram BioEnergia é imperdível. Há 
uma demanda de profissionais 
com conhecimento e experiên-
cia em Manutenção Mecânica de 
Máquinas Florestais aqui, por ser 

T ão impor tante quanto 
defender e apoiar o cui-

dado com o meio ambiente é 
refletir sobre o nosso papel e 
atitudes habituais que, de fato, 
contribuam com a proteção das 
florestas para um futuro sus-
tentável. Com esse propósito, 
a Aperam BioEnergia realizou 
diversas ações alusivas ao Dia 
da Árvore, celebrado em 21 de 
setembro.

 As atividades do Dia da 
Árvore começaram nos escritó-
rios da Empresa, em Capelinha 
e Itamarandiba, onde cerca de 
80 empregados participaram de 
uma reflexão sobre a biodiver-
sidade local. O “Quiz Sustenta-
bilidade” reforçou o momento 
com perguntas sobre dados 
históricos do plantio de euca-
lipto no Brasil, extensão plan-
tada em nível mundial, flora 
nativa, vegetação do cerrado e 

bioma característico do Vale do 
Jequitinhonha.

 As ações também con-
templaram a comunidade, 
com envolvimento dos alu-
nos da Escola Municipal Joa-
quim Moreira Pereira, de Man-
dingueiro, em Itamarandiba, e 
da Escola Municipal Professor 
Paulo Freire, de Forquilha, Minas 
Novas. Os estudantes visitaram 
áreas de plantio de eucalipto da 
Aperam BioEnergia e áreas recu-
peradas pela Empresa, localiza-
das em Minas Novas, na região 
de Samambaia, e em Itamaran-
diba, na Reserva de Guapuruvu.

 As visitas tiveram encerra-
mento especial, em um piqueni-
que nas áreas recuperadas. Sob 
a sombra das árvores, os estu-
dantes puderam conversar mais 
sobre a importância das flores-
tas renováveis cultivadas pela 
Empresa.

A relação da Aperam BioEnergia com a preservação das árvores 
é marcada pelo respeito e pela sustentabilidade. Além de 
seus plantios de florestas renováveis de eucalipto, a Empresa 
possui importantes áreas de conservação/proteção, dentre elas 
destacam-se os corredores ecológicos que permitem o fluxo da 
fauna.

As florestas da BioEnergia integram o processo produtivo do 
Aço Verde Aperam, a partir de fonte de energia 100% limpa, 
sustentável e renovável. Em todas as etapas, são mantidos a 
responsabilidade e o compromisso: com o meio ambiente e com 
a atual e futuras gerações. Além disso, nossas florestas estão 
integradas às comunidades locais, garantindo meios para a 
geração de emprego e renda, e desenvolvimento dos municípios 
circunvizinhos.

Sustentabilidade

De olho no mercado de trabalho Ações do Dia da Árvore envolvem 
empregados e comunidade

uma região com muitas fazendas, 
além da própria BioEnergia, que 
precisa de profissionais especia-
lizados”, vislumbra Karine.

A estudante é uma dos 25 
aprendizes da nova turma do 
Programa Jovem Aprendiz, cujas 
aulas iniciaram em setembro, em 
Capelinha. Outros 20 jovens de 
Itamarandiba foram preparados 
pelo curso teórico-prático reali-
zado dentro da Aperam BioEner-
gia, 2017/2018. 

“O curso atende às 
demandas técnicas da área 
metalmecânica. Aliado à 
metodologia de Educação 
Profissional do Senai, tem o 
foco na solução de problemas 
e análises processuais. Os 
aprendizes são desafiados 
em situações práticas, com 
o objetivo de desenvolver 
capacidades técnicas e 
conhecimentos específicos 
da área de manutenção 
mecânica de máquinas 
florestais.”

Carlo Tenaglia, gerente 
do Senai Turmalina

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo Aperam
Arquivo Aperam

Programa Jovem Aprendiz

» R$ 1 milhão investido desde 2014 

» 4 turmas formadas

» 109 profissionais capacitados

» 11 jovens contratados pela Aperam BioEnergia



Parcerias 

As iniciativas contam com a 
parceria da Aperam BioEnergia, 
Emater-MG, Associação 
Minasnovense de Promoção ao 
Lavrador e a Infância da Área 
Rural (Ampliar), Associação de 
Promoção e Apoio à Produção 
(Ascopi), Associação de 
Desenvolvimento da Criança e 
do Adolescente de Veredinha 
(Adecave) e Câmara de 
Vereadores de Minas Novas; 
prefeituras de Itamarandiba, 
Veredinha e Minas Novas, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Itamarandiba e demais 
apoiadores locais.
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E ducar, gerar trabalho e renda, 
ensinar práticas sustentá-

veis, promover a inclusão social, 
a cidadania e o reconhecimento 
dos direitos humanos. Esses são 
os princípios que norteiam o Edi-
tal de Projetos da Fundação Ape-
ram Acesita, que desde 2012 
investe em projetos de organiza-
ções sociais do Vale do Jequitinho-
nha e do Vale do Aço. O objetivo é 
proporcionar melhorias das condi-
ções de vida para quem mora nas 
localidades de atuação da Ape-
ram South America e da Aperam 
BioEnergia.

As iniciativas propostas por 
entidades do Vale do Jequitinho-
nha têm recebido apoio signifi-
cativo do Edital de Projetos da 
Fundação Aperam Acesita, com 

a parceria da Aperam BioEnergia. 
Em seis edições, cerca de R$ 450 
mil foram investidos em mais de 
46 projetos. As iniciativas con-
templadas beneficiaram mais de 
5,6 mil pessoas nos municípios de 
Itamarandiba, Capelinha,  Veredi-
nha, Turmalina, Carbonita e Minas 
Novas.

Novos frutos
Na edição 2017/2018, o Edital 

de Projetos viabilizou a constru-
ção de fossas sépticas ou fossas 
ecológicas, reforma e construção 
de centros comunitários, melho-
ria de infraestrutura e aquisição 
de equipamentos para apren-
dizagem para escolas públicas, 
projetos de literatura, de música 
e socioambientais, de educação 

Edital de Projetos no Vale 
do Jequitinhonha

Projetos aprovados no Vale do Jequitinhonha em 2018/2019

Mais de R$ 450 mil investidos nas comunidades do Vale do Jequitinhonha

Instituição Projeto Município

Associação Comunitária de Defesa das Famílias 
do Bairro Fazendinha (Acodef) Juventude em Ação Itamarandiba

Associação Comunitária Quilombola dos 
Moradores de Vendinhas Centro Comunitário de Vendinhas Capelinha

Associação dos Apicultores de Minas Novas 
- AAPIMN

Trabalho, Renda e Sustentabilidade 
no Campo Minas Novas

Associação dos Municípios Abrigo Institucional 
da Comarca de Minas Novas

BRINCRIAR - Espaço Pedagógico e 
Recreativo Minas Novas

Caixa Escolar José Luiz Cordeiro - Escola Estadual 
Antônio Fernandes de Oliveira Ler é Saber Veredinha

Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida -  Escola 
Estadual da Cruzinha Música: arte que faz a diferença Minas Novas

Caixa Escolar Professora Ritinha Gomes - Escola 
Estadual do Ribeirão dos Santos Tocando em frente Minas Novas

Centro Social Mali Martin Reforçando o Saber Itamarandiba

Clube de Mães - Mães a serviço de Veredinha 
(Maserv) Biblioteca Viva Veredinha

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Santana e Grupo de Vizinhança -  Codesan Nascente Viva - Codesan Carbonita

Imagens: Arquivo Aperam

e cidadania,  implantação de api-
ários e de pomares domésticos.

A boa notícia é que o Edital de 
Projetos 2018/2019 irá contem-
plar outras 10 novas propostas de 
organizações sociais das regiões 
do Vale do Jequitinhonha, dentre 

os 13 selecionados pela Fundação 
Aperam Acesita. Cerca de 2.100 
pessoas serão beneficiadas pelos 
projetos que já começaram a ser 
desenvolvidos. O valor investido 
nesta edição é de aproximada-
mente R$ 130 mil.

De 2012 a 2018:
7 edições

R$ 450 mil investidos

46 projetos apoiados

5,6 mil pessoas 
beneficiadas

Projeto musical escolar em Minas Novas
Pomar Doméstico
em Capelinha

Apicultura em Capelinha
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O agente de saúde Ademir 
José dos Santos está entre 

os mais de 50 participantes de 
cursos promovidos pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar-MG) durante os meses de 
agosto e setembro, em Capeli-
nha, Veredinha e Itamarandiba. 
As modalidades de Piscicultura, 
Avicultura, Horta Caseira e Corte 
e Costura de Peças Íntimas minis-
tradas possibilitaram o aprendi-
zado de novas técnicas, aperfei-
çoamento de talentos e ajudaram 
a agregar valor às atividades já 
exercidas nas comunidades.

Ao lado do pai, José Cordeiro 
dos Santos, Ademir dos Santos 
participou do curso de Avicultura 
para auxiliá-lo com a criação de 

aves na propriedade da famí-
lia, localizada na comunidade de 
Atoleiro, em Veredinha. Com os 
conhecimentos obtidos no curso, 
Ademir planeja ampliar a criação, 
que atualmente é voltada para o 
consumo doméstico, para tornar 
a atividade um negócio e gerar 
mais receita para a família. 

“A criação de aves da proprie-
dade garante boa parte de carne 
e ovos para consumo familiar. 
Conseguimos economizar bas-
tante no orçamento, e isso é uma 
ajuda grande na despesa men-
sal da casa”, conta Ademir. Além 
de ajudar no sustento da família, 
algumas aves ainda são comer-
cializadas e geram um extra no 
orçamento.

Cursos realizados em agosto e setembro

Minas Novas

» Piscicultura - Ribeirão da Folha

 40 horas -  12 participantes

Capelinha

» Horta Caseira - Fazenda AAMAR

 24 horas - 12 participantes

Veredinha

» Avicultura/ Criação de Galinha Caipira -  Atoleiro

 24 horas - 12 participantes

Itamarandiba

» Corte e Costura de Peças Íntimas - ACODEF

 40 horas - 10 participantes

» Avicultura - Criação de Galinha Caipira - FAAMAR

 24 horas -  10 participantes

Aprendizado que transforma
Se o assunto é galinha caipira, bora pra cozinha 
preparar uma receita deliciosa!

Galinhada Caipira

Preparo:

Aqueça uma panela com o óleo, em fogo alto, e frite o frango temperado com sal e pimenta até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, junte a cebola, o alho e refogue por 3 minutos. Adicione o açafrão, o arroz e frite por 3 minutos. Despeje o frango, o milho, o caldo de galinha dissolvido na água, tampe e cozinhe, em fogo baixo, por 30 minutos. Se necessário, acrescente mais água. Junte a cenoura, o tomate, tampe e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue e deixe descansar por 10 minutos com a panela tampada. Transfira para uma travessa, polvilhe com o cheiro-verde e sirva.

Ingredientes:

» 3 colheres (sopa) de óleo

» 1 frango inteiro em pedaços (com aproximadamente 2kg)

» Sal e pimenta-do-reino a gosto

» 1 cebola em cubos

» 2 dentes de alho picados

» 1 colher (chá) de açafrão

» 2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido

» 1 lata de milho verde escorrido

» 2 cubos de caldo de galinha

» 5 xícaras (chá) de água fervente (aproximadamente)

» 1 xícara (chá) de cenoura ralada

» 3 tomates sem pele e sem sementes em cubos

» 3 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

#TáNaMesa

Arquivo Aperam

Turma do Curso de 
Avicultura na comunidade 
Atoleiro, Veredinha
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A s visitas promovidas pelo 
projeto “Conhecendo a Ape-

ram BioEnergia” trazem a oportu-
nidade de ver de perto o processo 
de produção do carvão vegetal. 
Mas, possibilitam, principalmente, 
a descoberta das mais modernas 
tecnologias que contribuem com 

a preservação do meio ambiente. 
Nos meses de agosto e 

setembro, a Empresa recebeu 
oito comitivas nas unidades de 
Capelinha, Turmalina e Itama-
randiba. Em campo, os visitantes 
percorreram terrenos recupera-
dos pela Aperam BioEnergia, o 

queimador de gases, que reduz 
a emissão de fumaça na atmos-
fera, tecnologia recém-inaugu-
rada pela Empresa, bem como 
as áreas de Silvicultura, Plantio, 
Melhoramento Genético, Labo-
ratório Entomológico (onde são 
criados os insetos para o Controle 

Biológico de Pragas). Também 
acompanharam o processo de 
colheita mecanizada de euca-
lipto e a etapa final de produção 
do carvão vegetal nas Unidades 
de Produção de Energia Renová-
vel (UPER) Palmeiras, Lagoa e São 
Bento.

Um convite à sustentabilidade

“Ampliamos nosso 
diálogo e esclarecemos 
dúvidas. Vimos que 
tudo é feito com muita 
responsabilidade e um 
controle rigoroso.”
Fátima Almeida, 
presidente da Câmara 
de Vereadores de 
Minas Novas

“Saí encantada com a 
tecnologia do queimador 

de gases e a preocupação 
ambiental da Empresa. 

Também me alegra saber 
que a Aperam acolhe 

mão de obra local.”
Deise Sampaio, Escola 
Coronel Jonas Câmara

“Descobrimos tecnologias 
e infraestruturas que nem 
imaginávamos em nossa 
região. A visita também 
ajudou a derrubar alguns 
mitos sobre o eucalipto.”
Helena Almeida, 
Secretária de Educação 
de Minas Novas

Moradores da 
comunidade de 

Forquilha, de Minas 
Novas, foram 
convidados a 

conhecer os processos 
de preservação 

ambiental, boas 
práticas ambientais e 

sustentáveis da Empresa.

“Todo o procedimento 
até chegar ao 
carvão vegetal, bem 
como a utilização 
de tecnologias 
apresentam grande 
avanço tecnológico.”
Wilton Brant, 
OAB de Itamarandiba

“Vi a Aperam nascer, 
há mais de 40 anos. Me 

emociono ao vê-la, hoje, 
com tantos investimentos 

em tecnologia de 
preservação do meio 

ambiente e no uso 
correto da água.”

Terezinha de Figueiredo, 
Movimento SOS Fanado

“Quando penso em 
Aperam, a imagem que 
me vem à mente são as 
florestas de eucalipto. 
Pudemos constatar que é 
muito mais: uma empresa 
de pessoas apaixonadas 
pelo que fazem.”
Hélvis Lacerda, 
Banco do Brasil

 “Conhecer a área de 
produção de mudas nos 

permitiu ver a chance de 
criar uma cooperativa de 
produtores para compra 

de mudas e sementes de 
eucalipto desenvolvidas 

pela Aperam BioEnergia.”
Valdivino, Sindicato dos 

Produtores Rurais de 
Itamarandiba
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Atinge até 15 metros de altura, 
possui casca grossa e muito 
rugosa. Os frutos são vagens 
achatadas, finas, compridas e 
de cor escura.

Árvore frutífera 
de pequeno 
porte, fruto 
nutritivo com 
sabor e cheiro 
de queijo

Está na lista das espécies 
para conservação no Brasil

Espécie 
popularmente 
conhecida com 
antibiótico 
da mata. Seu 
óleo é muito 
utilizado para 
fins medicinais.

Seu fruto é muito utilizado na culinária goiana e nordestina.
A época de frutificação vai de setembro à fevereiro.

Floresce anualmente 
e foi oficializada por 
lei federal como flor 
nacional do Brasil.

Coordenadas
Você sabia que a Aperam 
BioEnergia realiza diversas 
ações de recuperação de áreas 
degradadas da nossa região? 
As áreas recebem diversos 
procedimentos, incluindo o plantio 
de mudas nativas do Cerrado. 
Teste seus conhecimentos e 
encontre algumas espécies 
características do bioma do Vale 
do Jequitinhonha.

Resultado: Copaíba, Ipê, Angico, Murici, Pequi e Peroba

Outubro é rosa e novembro é 
azul. As cores, na verdade, são 
o alerta da mobilização nacio-
nal para conscientização de 
homens e mulheres quanto aos 
cuidados que ajudam a preve-
nir o câncer de mama, de maior 
incidência nas mulheres, e o 
de próstata, que acomete os 
homens.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), desde 
2000, o número de mortes por 
câncer aumentou 31% no Bra-
sil. Em 2015, a doença vitimou 
mais de 220 mil pessoas. Atu-
almente, o câncer é a segunda 
causa de mortes no país, 
superado apenas por doenças 
cardiovasculares. 

Conforme o médico Fábio 
Teixeira Vargas, coordena-
dor de Medicina do Trabalho da 
Aperam BioEnergia, alguns cui-
dados são fundamentais para 
prevenir a doença e ser+sau-
dável. Especialista em Medicina 
do Trabalho, Medicina Legal e 
Perícia Médica, Dr. Fábio explica 
os cuidados básicos que todos 
devemos adotar para estar com 
a saúde em dia. Confira:

Como não fazer parte 
desta estatística?

Mudança de hábitos de vida 
com uma alimentação saudável, 
com uma dieta rica em alimen-
tos in natura ou minimamente 
processados, como frutas, ver-
duras, legumes e cereais inte-
grais, feijões e outras legumi-
nosas. Prática de atividades 

físicas, no mínimo 150 minu-
tos/ semana. Evitar fumar e uso 
de bebidas alcoólicas. Manter 
o peso dentro da normalidade, 
pois a obesidade é um fator de 
risco. Uso do protetor solar.  

Quais os exames para um 
diagnóstico precoce da 
doença?

As mulheres, a partir do iní-
cio da atividade sexual, devem 
realizar o exame de Papanico-
lau (preventivo do colo de útero) 
e a mamografia a partir dos 40 
anos. A partir de 45 anos, o 
homem deve fazer os exames 
de sangue, PSA e o exame uro-
lógico (toque) para detecção 
precoce do Câncer de Próstata. 
Para ambos os sexos, deve-se 
fazer o exame de colonosco-
pia para detecção precoce do 
Câncer de Cólon e Reto a par-
tir de 50 anos. Vale lembrar que 
estes exames podem ser soli-
citados mais precocemente em 
casos de histórico familiar ou na 
presença de sinais ou sintomas. 

Qual mensagem para 
nossos empregados e 
seus familiares? 

Que nunca é tarde para 
mudarmos os nossos hábitos de 
vida e torná-los mais saudáveis. 
E também ressaltaria a impor-
tância da realização dos exa-
mes médicos para a detecção 
precoce de vários tipos de cân-
cer e a consulta médica anual. 
Cuide de sua saúde: ela é seu 
bem mais valioso!

O luthier de Itamarandiba 

O especialista

Prevenção ao câncer: 
você protagonista

T ocador, violeiro, marceneiro, 
luteiro, luthier. Talvez “luthier 

autodidata” seja a melhor defini-
ção para o talento do João Gui-
marães Vasconcelos, de 46 anos. 
Empregado da Aperam BioEner-
gia há 22 anos, ele é operador de 
máquinas da área de Produção de 
Carvão, em Itamarandiba, e apren-
deu a fabricar violas sozinho.

Amante da boa 
música sertaneja 
de raiz, João diz que 
começou a gostar 
primeiro do violão. 
Aprendeu a tocar 
algumas músicas 
e, então, conhe-
ceu a viola. A curio-
sidade por ambos 
instrumentos o levou a apren-
der a consertá-los e a se apai-
xonar pelo ofício. “Há cinco anos 
faço reparo em violas e violões. 
Aos poucos, fui compreendendo 
a viola e senti o desejo de fazer 
uma. Fui tentando, experimen-
tando e consegui fazer a primeira. 
Já fiz duas violas, mas violão ainda 

não faço”, conta.
E para fabricar a própria viola, 

João Guimarães lançou mão da sua 
criatividade também para adaptar 
e improvisar ferramentas. “Gastei 
cerca de R$600,00 com todos os 
materiais para fazer as violas. Mas 
o meu principal investimento foi 
no tempo para pesquisar e expe-
rimentar técnicas. Ainda tenho 

muito o que apren-
der e me esforço 
bastante para isso”, 
detalha. 

Quando ques-
tionado sobre o 
seu futuro como 
luthier, o opera-
dor de máquinas 
diz que ainda não 

pensa em produzir para comercia-
lizar violas. Mas, quer se aperfei-
çoar no dedilhado. “Quero apren-
der a tocar mais e melhor. Um dos 
meus três filhos, o Weverton, é um 
bom violeiro e me ajuda bastante 
tanto quando toco e também na 
fabricação das minhas violas”, 
conclui João.

“Amanheceu, 
peguei a viola

Botei na sacola 
e fui viajar!”

Almir Sater

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal


