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DESENVOLVIMENTO

2018: MUITO TRABALHO E
AVANÇOS SIGNIFICATIVOS
Para a CENIBRA, 2018 foi um ano
de resultados positivos e de conquistas importantes. Mesmo tendo sido um ano desafiador para o
Brasil, a Empresa estava preparada
e fortalecida para as adversidades a
serem enfrentadas em relação ao
cenário político e econômico do
país. A produção de celulose totalizou 1.200.380 toneladas, sendo que a maioria das vendas teve
como destino o mercado externo.
Quanto à distribuição de vendas
para uso final, o segmento para
Fins Sanitários representou 54% do
total das vendas, seguido por Papéis Especiais com 40%, Imprimir
e Escrever com 3% e Embalagens
com 3%.
O ano foi iniciado com todos os esforços voltados para a melhoria da
competitividade do negócio, com a
busca pela eficiência dos processos
produtivos, o controle dos custos
e forte disciplina financeira. Assim, foram estabelecidas ações que

sustentaram de forma eficiente as
operações ao longo do ano, com o
empenho e a dedicação de todos os
empregados.
Uma iniciativa que merece destaque
foi a realização da Pesquisa de Clima e Engajamento, que contou com
a participação de todos os empregados. Com um Índice de Favorabilidade de 89%, melhor resultado
em relação ao mercado, a CENIBRA
consolida a sua estratégia de construir um ambiente melhor e mais
seguro.
Ano passado, a CENIBRA reforçou
seu compromisso com a sustentabilidade ao atualizar o plano de longo
prazo, denominado “Plano CENIBRA
40-50”, que sinaliza o caminho da
Empresa para os próximos cinco
anos. Conduzido de forma participativa, este plano foi resultado
de várias rodadas de debates que
envolveram diversas áreas da organização.

PRODUÇÃO DE CELULOSE EM 2018

1.200.380 TON
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INVESTIMENTOS

Estudos

• Melhoria da qualidade da
madeira

• Aumento da produtividade
das florestas

• Eficiência dos processos produtivos e industriais

Tecnologia da Informação

• Mais competitividade produtiva
• Automação de processos de
gestão
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DESENVOLVIMENTO

BALANÇO POSITIVO
EM 2018, O INSTITUTO CENIBRA
REFORÇOU A LINHA DE ATUAÇÃO NAS COMUNIDADES
O Instituto CENIBRA possui 50 Projetos Socioambientais
que contemplam as áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital, geração de trabalho e renda, resgate
cultural, esporte e cidadania. Além dos projetos realizados, o Instituto apoia outras iniciativas nos 54 municípios
onde a Empresa atua. Em 2018, foram realizadas diversas intervenções na infraestrutura pública em parceria
com prefeituras e projetos culturais e esportivos.

+ de R$ 12,3 milhões em recursos e patrocínios disponibilizados via Leis Federais de Incentivo.

Iniciativas nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento econômico, sociocultural, meio ambiente,
esporte e cidadania.

Contemplando + de 100 mil pessoas direta e indiretamente nos municípios de atuação.

No ano passado, em razão da instabilidade da política
econômica, que impactou diretamente o orçamento
dos municípios, percebeu-se significativo aumento de
demandas sociais, com transferência de responsabilização do poder público para a iniciativa privada, surgindo
um movimento intenso na comunidade requerendo um
“novo olhar social” da Empresa. “No entanto, verificou-se que o necessário não era criar um novo olhar, mas
remodelar a maneira de se posicionar, exercer e reverberar o nosso olhar social”, explica Leida Hermsdorff Horst
Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e
Relações Institucionais da CENIBRA, também responsável
pelo Instituto CENIBRA.

#NOSSOOLHARSOCIAL
O Instituto CENIBRA adequou a narrativa e processos de
forma a reorganizar a comunicação, os projetos socioculturais e ambientais e a estratégia de relacionamento com
a comunidade. Foi implantada uma metodologia de relacionamento em rede que contemplou identificar partes
interessadas, geolocalizar, qualificar dados e demandas,
verificar inter-relação das partes e com a Empresa, bem
como definição de posicionamento e narrativa apropriada. Além disso, sob o selo da #NossoOlharSocial verificou-se aumento da favorabilidade social em pontos de
tensão e aproximação no que diz respeito a relações institucionais; assim como o alinhamento com empregados
(constatados em pesquisa de clima).
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RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO
TEÓRICA E
PRÁTICA
PROGRAMA DE ESTÁGIO
OFERECE OPORTUNIDADE AO
ESTUDANTE DE COMPLETAR
SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA
O primeiro contato da Rebeca Quéren Silva com a
CENIBRA foi pelo projeto social MusiCais, que recebe
apoio do Instituto CENIBRA. O projeto é desenvolvido
pelo CAIS (Casa de Arte e Inclusão Social) no bairro
Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Hoje, a estudante
do curso técnico em Edificações é estagiária da Coordenação de Manutenção Civil, Inspeção, Turnos e Oficina Mecânica e comemora as oportunidades no meio
musical e profissional.
“No projeto aprendi a tocar violino, conheci instrumentos
e uma infinidade de conceitos musicais. Pude preencher
meu tempo, além de conhecer pessoas importantes, que
fazem parte da minha história”, comenta Rebeca, que
atualmente participa da Orquestra de Câmara do Vale
do Aço. Enquanto estagiária, Rebeca destaca que é um
presente poder desenvolver na área industrial o aprendizado que adquiriu no ambiente acadêmico. “Pretendo
colaborar com os profissionais do meu setor e aprender
com suas experiências e conhecimentos”, finaliza.
Izabela Carolina da Silva, moradora de Belo Oriente, também celebra a oportunidade. Estudante do curso técnico
em Administração, a jovem estagia na Coordenação de
Administração de Materiais. “Apesar de ainda estar no
início do estágio, o aprendizado que já tive comprova
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a importância do aperfeiçoamento profissional. Pretendo realizar o trabalho proposto de maneira eficaz, agir
de maneira proativa, construir relações interpessoais e
atingir o grande objetivo, que é a contratação”, afirma
Izabela.

O PROGRAMA
Em 2019, 78 estagiários de 25 cursos, nos níveis técnico e superior, passaram a fazer parte do quadro de
colaboradores da CENIBRA nas áreas industrial, florestal
e administrativa. Neste ano, algumas regionais também
receberam estagiários.
Além de ser uma excelente porta de entrada para os
estudantes, o estágio é muito positivo para a CENIBRA.
Como pontua a analista de Recursos Humanos Lidiane
Mendes Nazareno Duarte, “a Empresa pode conhecer e
formar melhor seus profissionais para atender as diversas
áreas, como oportunidade futura na reposição de suas
vagas. Também é uma forma de qualificar esses estagiários conforme as necessidades internas e promover uma
integração com as equipes de trabalho, favorecendo sua
adaptação à cultura da CENIBRA”.

RECURSOS HUMANOS

APRIMORANDO
CONHECIMENTOS
TREINAMENTO ALINHA
METAS COM AS DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS DA CENIBRA
Traçar objetivos, na vida profissional ou pessoal, é essencial. Afinal, são eles que direcionam os esforços em
busca de algo. No meio corporativo, traçar metas serve
para estimular as equipes, podendo aumentar a produtividade dos colaboradores e melhorar o negócio.
Entendendo a importância das metas e seu direcionamento, gerentes, coordenadores e especialistas de diversas áreas da CENIBRA participaram do Treinamento
Gerencial com foco nas Diretrizes e Metas Corporativas.

Realizado por meio de uma consultoria externa, o treinamento contemplou atividades desenvolvidas entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019.
Abordando três grandes etapas que incluíram revisão de
conceitos e apoio aos gestores na elaboração das metas,
o treinamento visa alinhar e validar, junto ao Comitê de
Sustentabilidade, essas metas com as diretrizes estratégicas estabelecidas na Empresa.

RECURSOS HUMANOS

TREINAMENTO APERFEIÇOA
RELACIONAMENTO COM A
COMUNIDADE
As equipes da Coordenação de Comunicação Corporativa, Relações Institucionais e do Instituto CENIBRA estão
participando do treinamento de Capacitação Social que
visa qualificar os profissionais em diversos tipos de planejamento, políticas públicas e análise dos projetos nas
comunidades nas quais a CENIBRA está presente. Melhorar a gestão das ações realizadas junto a esse público,
buscando um resultado mais eficaz, é essencial para o
desenvolvimento dos trabalhos nesses setores.
“Além desse conteúdo, temos aprendido novas metodologias de planejamento, monitoramento de projetos e de
diagnóstico para mensuração de resultados”, explica a
analista de Relações Institucionais Márcia da Silva Rocha.
O curso teve início em setembro de 2018 e tem duração
de um ano.
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DESTAQUE

PROJETO MUTUM
NOVOS CASAIS DA ESPÉCIE SÃO REINTRODUZIDOS
NA RPPN FAZENDA MACEDÔNIA
Desde 1990, a CENIBRA desenvolve na RPPN Fazenda
Macedônia o pioneiro Projeto de Reintrodução de Aves
Silvestres Ameaçadas de Extinção: o PROJETO MUTUM.
O trabalho é realizado por meio de um acordo de cooperação técnica e científica entre a Empresa e a Sociedade
de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (Crax), entidade não governamental sediada em
Contagem (MG).
O acordo prevê a reintrodução de espécies de aves silvestres ameaçadas de extinção em seu habitat natural.
Trata-se de um trabalho inovador tanto no Brasil quanto
no exterior, já que contempla não só a proteção ou criação em cativeiro de animais ameaçados, mas também a
sua recondução ao ambiente de origem.
O projeto já possibilitou a soltura do mutum-do-sudeste
(Crax blumembachii), do macuco (Tinamus solitarius), da
capoeira (Odontophorus capueira), do jaó-do-sul (Crypturellus n. noctivagus), do inhambuaçu (Crypturellus obsoletus), do jacuaçu (Penelope obscura bronzina) e da
jacutinga (Aburria jacutinga).
Em dezembro do ano passado, foram reintroduzidos na
Fazenda Macedônia 10 casais de mutum-do-sudeste.
Participaram do momento da soltura a equipe do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade, o Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira; o ex-Diretor-Geral do
Instituto Estadual de Florestas - IEF Henri Dubois Collet; o

Supervisor Regional do IEF, Régis André Nascimento Coelho; o Gerente do Parque Estadual do Rio Doce, Vinícius
de Assis Moreira; representantes da Associação Mineira
de Defesa Ambiental - AMDA, Maria Dalce Ricas e Francisco Mourão; e os diretores da Crax, Roberto Azeredo e
James Simpson.
Outros 10 casais de mutum-do-sudeste retornaram ao
habitat natural em fevereiro de 2019. “A soltura desses
20 casais de mutuns tem como principal objetivo promover o incremento da população de mutuns em vida
livre na RPPN, uma vez que a Fazenda Macedônia funciona como um centro de dispersão de aves silvestres
ameaçadas de extinção para outras matas da região”,
comenta Edson Valgas, biólogo responsável pelo Projeto e especialista do Departamento de Meio Ambiente e
Qualidade.
As espécies reintroduzidas são monitoradas periodicamente na área de soltura e arredores para se obter dados
relativos à adaptação, dispersão, reprodução, predação e
quantificação de indivíduos. Até o momento, 480 aves já
foram reintroduzidas ao habitat natural e 288 filhotes já
foram registrados em campo durante os monitoramentos.
“Estima-se que este número seja expressivamente maior,
pelo fato de as matas da Fazenda Macedônia serem conectadas a outras áreas preservadas pela CENIBRA, o que
possibilita a dispersão das aves para outras regiões”,
pontua Edson Valgas.

Nos últimos meses, 20 casais de mutum-do-sudeste foram reintroduzidos em seu habitat natural
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Mutum-do-Sudeste Crax blumenbachii
É uma ave de grande porte, com 84 cm de comprimento e 3,5 kg, endêmica da Mata
Atlântica de baixada (até 500 m) e que ocorria originalmente entre o Recôncavo
Baiano a cidade do Rio de Janeiro e o Leste de Minas Gerais. Alimenta-se de uma
grande variedade de frutos e sementes, coletados, em sua maioria, no solo. Consome
fortuitamente pequenos vertebrados e invertebrados, cuja demanda pode aumentar
durante o período reprodutivo.

Macuco Tinamus solitarius
É uma ave sul-americana de grande porte da família dos Tinamidae. É o maior representante dos tinamídeos na Mata Atlântica. Atinge até 52 centímetros de comprimento, com o peso dos machos variando entre 1,2 e 1,5 kg e o das fêmeas, entre
1,3 e 1,8 kg. Alimenta-se de sementes, bagas e frutas. Sempre próximo a pequenos
riachos ou nascentes.

Capoeira Odontophorus capueira
É um pequeno galináceo, de 24 cm, com um topete característico, de hábito gregário
e terrícola. Macho e fêmea são iguais na plumagem e sua dieta alimentar é variada:
sementes, frutos, insetos, raízes, etc. As capoeiras fazem seus ninhos no chão, chocando em média cinco ovos. A fêmea incuba e o casal cria a prole.

Inhambuaçu Crypturellus obsoletus
É um tinamídeo florestal, habitando a floresta atlântica no Brasil em praticamente todos os níveis de altitude, sendo sua presença mais marcante acima dos 400 m. Mede
entre 28 e 32 cm. Alimenta-se de sementes, pequenos frutos, insetos e vermes.
Ocorre da Bahia (extremo sul) ao Rio Grande do Sul.

Jacuaçu Penelope obscura bronzina
É uma ave da família dos cracídeos, que habita a Mata Atlântica no Brasil, nas
regiões Sudeste e Sul. Sua área de distribuição estende-se também à Argentina,
Uruguai, Paraguai e Bolívia. Mede aproximadamente 73 cm, alimenta-se de frutos,
folhas e animais invertebrados. Apesar de seu porte, voa e se esgueira agilmente
entre a densa vegetação das copas das árvores.

Jacutinga Aburria jacutinga
É uma ave da família dos cracídeos que habita as florestas virgens das regiões
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Tem em média 74 cm de comprimento e pesa de
1,1 a 1,4 kg. Não apresenta dimorfismo sexual. Habita a mata alta, abundante em
palmitos, cujos frutos são seu alimento predileto.

Jaó-do-sul Crypturellus n. noctivagus
É uma ave Tinamiforme, que habita a Mata Atlântica no Brasil, entre 0 e 400 m de
altitude. Mede entre 32 e 34 cm, alimenta-se principalmente de sementes, pequenos frutos de palmeiras, além de insetos, vermes, aranhas e moluscos. Sua distribuição geográfica abrange os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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PORTOCEL

UNIDOS PELA MUDANÇA
“Minha Rua, eu amo, eu cuido”. Foi com este pensamento que cerca de 60 pessoas participaram de um mutirão realizado na Barra do Sahy, distrito de Santa Cruz
(ES). O foco foi a limpeza de várias ruas e locais, além de
pontos “viciados” de lixo, lugares da região onde costumeiramente lixos e resíduos são deixados. O projeto é
uma iniciativa da Portocel, por meio de seu programa de
Educação Ambiental.

do mutirão e convidá-los a participar, ressaltando a importância de boas práticas no cuidado com o lixo doméstico. Eles também orientaram sobre os serviços públicos
disponíveis na Prefeitura de Aracruz para o descarte correto dos resíduos.

Os voluntários que ajudaram na limpeza incluíram, além
da equipe de trabalho da Portocel, moradores, lideranças, educadores, pais e estudantes da região, servidores da Prefeitura de Aracruz e adolescentes do projeto
Jovens em Ação. O movimento contou com o apoio da
Prefeitura de Aracruz, que coletou todo o lixo e garantiu
a sua destinação adequada. A campanha proporcionou
também a transformação de quatro “pontos viciados de
lixo” em jardins. “Para o nosso bairro foi ótimo, porque
agora não temos mais aquele vício de lixo. Estamos preservando certinho, colocando mais plantas e cuidando
cada dia mais. Gostei muito do projeto, agora não temos
mais sujeiras na nossa rua. Tenho somente que agradecer
à Portocel”, afirmou Nilton Conceição Silva, morador de
Santa Marta, um dos bairros beneficiados pelo projeto.

BOAS PRÁTICAS
Junto ao mutirão, o grupo de teatro dos Jovens em Ação
fez uma apresentação focada na sensibilização, indo de
porta em porta para explicar aos moradores o objetivo

Mutirão de limpeza envolve moradores da Barra do Sahy, distrito
de Santa Cruz (ES)
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SEGURANÇA

CUIDADO ATIVO
PRINCÍPIO BÁSICO DA PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DA VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Trabalhando conceitos sobre o ato
de cuidar da própria segurança e da
segurança do colega de trabalho, e
permitir ser cuidado pelo outro, foi
realizada uma campanha com os
empregados da Colheita Florestal da
Regional de Guanhães com o tema
“Segurança Comportamental”.
A Técnica de Segurança do Trabalho Thawana Jennifer de Almeida
Carvalho Dias lembra que um dos
maiores motivadores para praticar a
segurança, além da satisfação e do
reconhecimento no trabalho, é a família. “A família é o pilar de todas
as nossas conquistas e desafios, e
está diretamente ligada às questões
de segurança e saúde. Por isso, contatamos familiares de todos os empregados, informamos o objetivo da
campanha e solicitamos o envio de
uma fotografia que os representasse
como família”, explica. As fotos foram apresentadas aos empregados
em forma de vídeo, como parte das
atividades da campanha.
Esse material mostrou também o dia
a dia de trabalho desses empregados e contou com a participação dos
Coordenadores de Colheita Florestal
e de Assistência à Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Cada
empregado recebeu uma DVD com
o vídeo “Segurança Comportamental” e uma fotografia de sua equipe.
“Todo mundo gostou, foi uma surpresa e todos se emocionaram. A
mensagem da família nos tocou
muito, porque às vezes achamos
que a segurança é só para nós e
acabamos esquecendo da família.
Agora estamos conscientes dessa
importância de voltar bem para casa
todos os dias”, destaca o instrutor
de Máquina Florestal Marcelo dos
Anjos Pinto.
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Empregados da Colheita Florestal da Regional de Guanhães que participaram da campanha sobre Segurança Comportamental

Participantes da Rede de
Percepção de Odor receberam
uma cesta de presente durante
o encontro

SEGURANÇA

SOB CONTROLE
TRANSPORTE DE MADEIRA E EMISSÃO DE
ODORES SÃO MONITORADOS NA CENIBRA
A CENIBRA mantém duas redes de
monitoramentos sistemáticos: a
Rede de Monitoramento de Transportes (RMT) e a Rede de Percepção
de Odor (RPO). Ambas são suportes
essenciais para o desenvolvimento
das atividades da Empresa.

VALORIZAÇÃO

A RMT visa manter o transporte de
madeira para a CENIBRA sob efetivo controle, garantindo a movimentação segura da carga nas estradas
vicinais e rodovias, seguindo padrões
preestabelecidos, além de zelar pela
integridade física das pessoas que
atuam nesse serviço e também pela
segurança no trânsito nas comunidades da área de atuação da CENIBRA.

No último encontro, a área de Logística Florestal e Infraestrutura rea-

Já a RPO está relacionada à observação e gestão das emissões atmosféricas. O grupo é formado por voluntários residentes nas comunidades
próximas à Fábrica e realiza reuniões
periódicas para discutir o tema. Os
eventos de odor registrados pelos
participantes são posteriormente
modelados por computador, fornecendo informações para uma maior
compreensão do fenômeno e futuras ações visando sua redução e
controle.

Para otimizar o desempenho das
redes e estimular os participantes,
periodicamente são realizados encontros com as equipes envolvidas
nas atividades.

lizou também uma premiação para
os melhores condutores de carga
pelos bons atos na execução de suas
atividades, principalmente pela realização com segurança, cordialidade
e comprometimento. Os participantes destaques da RPO também foram premiados.

Dinâmica durante a premiação Destaques em Segurança do RMT 2018
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MEIO AMBIENTE

ATÉ 2018 O PROJETO FORMOU

VALORIZAÇÃO
DA NATUREZA

O projeto, que capacita professores do 1º ao 5º ano das
séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas localizadas nos municípios de atuação da CENIBRA, em 2018,
formou 106 professores de Senhora do Porto e Santo Antônio do Itambé. Este ano, ele estará presente nas escolas
de Catas Altas.
Ao longo de um ano, por meio de estratégias pedagógicas que propõem ações dinâmicas nas salas de aula,
as atividades abordam questões ambientais contemporâneas, tais como a prevenção e combate a incêndios florestais e a gestão de recursos hídricos. Como resultado
do projeto, professores e alunos realizam campanhas de
educação ambiental, controle do lixo urbano, coleta seletiva e ecologia.

BENEFICIANDO

75.060 ALUNOS
A META DO ESCOLA DE VIDA É QUE QUANDO O PROJETO
COMPLETAR 30 ANOS, EM 2026, TENHA ALCANÇADO:

3.268

609

PROFESSORES

ESCOLAS

98.040

51

ESTUDANTES*

MUNICÍPIOS

Professoras em atividades do Escola de Vida

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE
NAS ÁREAS DA CENIBRA

Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) registrado na região do Viveiro Florestal
pela equipe da Central de Monitoramento CFTV
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O veado-catingueiro é encontrado
desde o sul do México até o norte
da Argentina. No Brasil, ocorre em
todos os biomas. Geralmente são
diurnos e solitários e alimentam-se
de frutas, flores e folhas. A fêmea
produz um filhote após uma gestação de aproximadamente sete meses. Em algumas áreas, esta espécie
pode estar ameaçada pela caça, por
doenças transmitidas por animais
domésticos e pela perda e destruição de habitat.

*considerando que cada professor trabalha com 30 alunos

A Educação Ambiental é um dos pilares de uma sociedade sustentável. Ciente disso, a CENIBRA promove diversas ações para fomentar comportamentos responsáveis e estimular atitudes que visem o equilíbrio entre o
desenvolvimento humano e a conservação dos recursos
naturais. Entre essas iniciativas está o Escola de Vida, que
desde 1996 gera frutos sustentáveis neste sentido.

2.502 PROFESSORES

