
O último ano foi desafiador para todos nós, não há dúvidas. E, em 2021, 
os desafios continuam. Mas reservamos um tempinho para analisar como 

reforçamos, em cada ação, nosso compromisso em crescer junto com você.

Nossa parceria em 2020

Faça sua parte na luta 
contra a Covid-19.

Somando esforços,
multiplicamos a vida.
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Lado a lado com o Vale
BioEnergia
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O ano de 2020 foi desafiador para todo o mundo. A pandemia de Covid-19 
nos obrigou a mudar nosso jeito de trabalhar e nossos hábitos de vida. 

Precisamos nos reinventar, inovar e ter muita, mas muita força. Aqui na Aperam 
BioEnergia foi dessa forma: para manter todos os empregados saudáveis e 
seguros, revisamos protocolos e fizemos uma série de mudanças.

Sabe o que também reforçamos? Nossa parceira com você. Sabemos que o 
último ano foi difícil para todos nós, e por isso mesmo atuamos em diversas 
frentes para apoiar os moradores do Vale do Jequitinhonha. As ações estiveram 
concentradas no Projeto Aperam Bem Maior, liderado pela Fundação Aperam 
Acesita, sobre o qual falaremos nesta edição. De forma reduzida mantivemos a 
maioria dos projetos sociais que já vêm sendo desenvolvidos na região.

O resultado está sendo positivo. Mantivemos nossa produção, inovamos em 
diversos processos internos e reforçamos nossa importância no mercado como 
empresa sustentável e competitiva na produção de carvão vegetal.

Ainda, fomos reconhecidos como a primeira empresa do setor de Agronegócio 
do Brasil, no prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, realizado pela Fundação 
Instituto de Administração (FIA). Uma honra e privilégio para nós!

Com esse saldo de boas notícias, enxergamos 2021 como o ano das oportu-
nidades. Será o ano de seguir priorizando a saúde, mas também de avançar na 
parceria com você para seguir desenvolvendo nosso Vale do Jequitinhonha.

Um abraço.

Frederico Ayres, presidente 
da Aperam South America e 
BioEnergia.
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U ma relação de parceria se constrói com respeito, pre-
sença, transparência e ganhos para os dois lados. Para 

que essa parceria seja uma realidade em nossas operações, 
temos o compromisso de promover crescimento ao mesmo 
tempo que respeitamos a comunidade e as pessoas dos 
locais onde atuamos. 

Também fazemos questão de celebrar os momentos 
importantes desses territórios. Ao longo de 2020, 
tivemos um apoio especial nessas celebrações: os 
empregados da BioEnergia, que foram os protagonistas 
das campanhas de aniversário dos municípios do Vale do 
Jequitinhonha. 

Veja, a seguir, o que eles têm a dizer sobre a participa-
ção e sobre essa parceria da Aperam com a comunidade.

“Há 13 anos, eu consigo trabalhar 
com pessoas que cresceram comigo 
e, ao mesmo tempo, morar ao lado 
de meus familiares. Isso não tem 
preço. Quando fui garoto propa-
ganda, foi ainda mais gratificante. 
Tenho muito orgulho da nossa 
cidade, e o reconhecimento me fez 
ter ainda mais orgulho da Aperam 
BioEnergia”.  
- Januário Moreira da Silva, Auxiliar 
de Produção em Minas Novas

“Eu sou nascido e criado aqui. 
Desde 2001, tenho a oportunida-
de de trabalhar na Aperam.  
O trabalho nos desafia e traz 
constantes aprendizados. Quando 
falaram comigo que eu estaria na 
mensagem de parabéns, quase 
não acreditei. Fui reconhecido 
pela Empresa para parabenizar a 
minha terra”. 
- João Lino dos Santos, Brigadista 
em Veredinha

Comunidade

“Sou muito grato por morar na 
cidade de Turmalina e ter emprego 
na Aperam: eu cresço e aprendo 
muito. A Empresa dá muito suporte 
para mim e minha família. Também 
apoia o artesanato e o Senai, aju-
dando a população local. Por isso 
tudo, foi uma honra e uma felicida-
de ter sido escolhido”.  
- Luciano Gomes Ferreira, Auxiliar 
de Produção em Turmalina 

“Eu sou nascido e criado no Vale, e 
tenho muito orgulho de dizer que tra-
balho na Aperam. São 27 anos vendo a 
Empresa fazer um trabalho bonito com 
os empregados e com os moradores. 
Quando apareci no outdoor, todo mun-
do me elogiou. É gratificante saber 
que a Aperam olhou para mim e que eu 
pude ajudar”.  
- Murilo Dias, Brigadista em Minas Novas

“Ao longo desses seis anos na Ape-
ram, assumi os cargos de supervisora 
e, posteriormente, de coordenadora 
de produção de carvão. Em ambas as 
vezes, eu fui a primeira mulher a ocu-
par esses cargos. Ao longo de minha 
trajetória, sempre tive muito orgulho 
e gratidão por trabalhar na Empresa”. 
- Rhayssa Caires, coordenadora de 
produção de carvão em Capelinha

Parceria de  
longa data
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Sustentabilidade

Atuar com responsabilidade social no uso das ri-
quezas naturais é um dos princípios da Aperam 

BioEnergia. Para isso, adotamos modelos de gestão 
sustentáveis, que usam intensivamente tecnolo-
gias de ponta e processos inovadores. Exemplos de 
ações colocadas em prática são os piscinões e os 
clones. Você já ouviu falar neles? Confira a seguir 
mais informações.

Aqui tem gestão de recursos hídricos
Os piscinões são estruturas construídas em pontos 
estratégicos para captar água das chuvas. A cap-
tação abastece e dá suporte às nossas atividades 
durante as estações secas, protegendo as nascen-
tes e as redes de drenagem contra o assoreamento.

Na época chuvosa, a presença dos piscinões tam-
bém contribui para evitar a erosão, já que a água é 
concentrada em um lugar. E no tempo seco, aquele 
recurso que iria para longe da nossa região pode ser 
aproveitado, reduzindo a necessidade de acionar 
recursos hídricos.

O clone
Desde que chegou ao Vale do Jequitinhonha, lá 
na década de 1970, a BioEnergia desenvolve um 
trabalho de melhoramento genético das espécies 
de eucalipto. Funciona assim: os pesquisadores 
da Aperam monitoram, selecionam e clonam as 
espécies que melhor se adaptam às características 
da região. 

Dessa forma, são gerados clones que precisam de 
menos recursos naturais para serem produtivos e 
que são mais resistentes a pragas. Isso garante o 
uso consciente da água e a alta performance das 
nossas florestas renováveis.

Inovação e 
sustentabilidade 

são o nosso 
norte

Somos referência nacional e interna-
cional em tecnologia de mudas clonais! 

O investimento para alcançar a melhor 
tecnologia genética colocou a BioEnergia em 
destaque no mercado florestal: empresas do 
Brasil e do mundo nos procuram em busca 
dos clones desenvolvidos aqui. Siderúrgicas, 
construtoras e empresas produtoras de 
celulose são alguns exemplos de clientes que 
utilizam nossos clones e nossas tecnologias 
para realizar o plantio de eucalipto em suas 
propriedades. Hoje em dia, nossos clones são 
os mais comercializados do mercado!
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Raio-X

O ano de 2020 foi um grande 
desafio. Você esperava ter 

de viver em meio a uma pan-
demia? Esperava ter de mudar 
seu modo de se relacionar na 
comunidade? Todos tivemos que 
entender a gravidade da situação 
e agir com muito cuidado e aten-
ção à saúde. Mas também não 
pudemos deixar a peteca cair, já 
que precisamos seguir crescendo 
e nos desenvolvendo.

Olhando para trás, aqui na 
BioEnergia, o sentimento é de 
que tivemos um ano importante. 
Reforçamos parcerias, apoiamos 
as comunidades do Vale do 
Jequitinhonha e seguimos traba-
lhando com foco em segurança, 
meio ambiente e inovação. Esse 
resultado também se reflete em 
números, olha só.

Compras locais  
(materiais e serviços):  

+ de R$ 33 milhões

Manutenção de estradas, 
aceiros, caixas de 
contenção e piscinões:  

+ de R$ 4.1 milhões

Ações de 
desenvolvimento social: 

R$ 600 mil

Investimentos florestais e 

em tecnologia: + de  
R$ 8.6 milhões

Transporte de insumos e 

equipes: + de  
R$ 15.8 milhões

Prevenção aos  
incêndios florestais:  

+ de R$ 1 milhões

Mais de 3 mil 
empregos diretos 
e indiretos gerados

 Total de salários: + de 
R$ 38 milhões
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2 editais 
emergenciais para 
auxílio aos artistas;

77 
apresentações 
de teatro, música e 
dança;

Realização de blitz 
educativa com os 
personagens Abelhinhas, 
do grupo Pró-riso, para 
a distribuição de 2,5 mil 
máscaras nas cidades.

No âmbito cultural, foram promovidas ações de forma virtual, como:

Programas para melhoria 
da qualidade de vida do 

emprego: + de  
R$ 15 milhões

Envio de 4 mil materiais 
de higiene e prevenção 

e 38 testes rápidos às 
Prefeituras Municipais e às 
Secretarias de Saúde;

Doação de 20 mil 
máscaras e 150 
capotes a diversas 
instituições da região;

Apoio de  

147 voluntários na 
confecção de máscaras e 
capotes cirúrgicos;

Doação de 600 cestas 
básicas e 600 litros de 
itens de higiene a Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e a Fundações 
Hospitalares das cidades; 
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A Aperam BioEnergia foi homenageada pela Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) pela parce-
ria que vem desenvolvendo desde 2012 na região 
do Vale do Jequitinhonha. Em dezembro, durante a 
celebração dos 72 anos de prestação de serviço da 
Emater-MG, a Aperam BioEnergia recebeu da institui-
ção um certificado como Parceira Destaque.

Para o diretor de operações da Aperam BioEnergia, 
Edimar Cardoso, a parceria integra o programa de De-
senvolvimento Social Comunitário, desenvolvido pela 
Fundação Aperam Acesita e pela Aperam BioEnergia. 
“Os investimentos em iniciativas que valorizam os 
talentos das comunidades são possíveis graças à 
parceria com a Emater-MG, que oferece ferramentas 
para o empreendedorismo dos produtores rurais e 
agricultores familiares das comunidades que residem 
na área de atuação da Empresa”, destaca.

Reconhecimento

Uma parceria 
de destaque
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Uma parceira no Edital de Projetos
A Emater-MG é uma das parceiras da Fundação Ape-
ram Acesita na execução do Edital de Projetos, que 
apoia iniciativas voltadas ao desenvolvimento susten-
tável das comunidades. 

Até hoje, o trabalho das instituições junto aos projetos 
selecionados já beneficiou mais de 10 mil pessoas nos 
Vales do Aço e do Jequitinhonha, promovendo a inovação 
na agropecuária e resultando em impactos significativos 
na qualidade de vida, dignidade e no empreendedorismo 
de produtores rurais e agricultores familiares.



Envie uma mensagem 
para o número acima e 
faça parte da nossa 
lista de transmissão.

Compartilhe esta 
novidade.

Um canal de comunicação 
da Aperam para divulgação 
de notícias e informações 
da Empresa.

(31) 9 9986-8354


