BOAS PRÁTICAS
Diante do cenário de escassez hídrica, CENIBRA readéqua seus processos
produtivos visando reduzir o uso da água e investe em ações focadas no
aumento da disponibilidade hídrica na bacia do rio Doce - Págs. 8, 9 e 10
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SEGURANÇA

COMPORTAMENTO SEGURO
COMITÊS DA CIPA PRETENDEM ENGAJAR
EMPREGADOS NO CONCEITO DE SEGURANÇA ATIVA
Pensando cada vez mais na segurança ativa - eu me cuido, eu cuido do próximo e me deixo ser cuidado - e
na necessidade de fortalecer essa prática na CENIBRA,
a CIPA elaborou diversas ações para consolidar esse
conceito. Uma dessas atividades foi o benchmarking,
estratégia que busca as melhores práticas do mercado
visando reforçar o poder competitivo.
A visita técnica a uma empresa de grande porte de outro segmento avaliou o engajamento com o SESMT e a
atuação dos cipeiros para multiplicar a cultura de saúde
e segurança no local. “Trouxemos os aprendizados para
a CENIBRA, vamos adequá-los às particularidades da
Empresa e fazer um plano de ação que se some às nossas práticas”, pontua a analista de Sistemas de Gestão
Aline Salles Assis Lucas.
Outra ação já desenvolvida pela comissão em 2019 foi
a elaboração da missão, visão e valores. Também foram estabelecidos os objetivos gerais que guiaram os
comitês na elaboração dos desdobramentos do plano
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FSC
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de trabalho. Um desses objetivos é envolver a gestão da
CIPA com as Unidades Gestoras da CENIBRA e empresas
prestadoras de serviços que possuem CIPA própria, para
melhorar a participação delas na CIPA e aumentar, significativamente, os números de melhorias para as práticas de prevenção de doenças e acidentes.
A gestão comprometeu-se, ainda, a definir os principais
indicadores de acompanhamento para medir a eficiência e eficácia dos trabalhos.
No aspecto da prevenção, em 2019 será realizado um
treinamento visando simular um cenário de grande
magnitude, considerando uma evacuação geral da Fábrica, para empregados próprios e terceiros.
Também estão sendo realizadas as inspeções-padrão
(relâmpago e mensal) de segurança nos departamentos,
conforme cronograma estabelecido. Elas identificam
possibilidades de melhorias, e as áreas devem traçar um
plano de ação.
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Empregados apresentam
a Empresa a seus familiares
na Regional Guanhães

RECURSOS HUMANOS

A FAMÍLIA NA EMPRESA
Engajando a família dos empregados para promover seu
equilíbrio e bem-estar, o Projeto Família-Empresa apresenta aos familiares o trabalho que o profissional desenvolve na CENIBRA e os leva para conhecer o Viveiro e o
processo fabril. Participam o cônjuge, pai, mãe e filhos a
partir de 12 anos completos.
Recentemente, o projeto passou por reformulação na
área florestal. Atualmente está priorizando a participação dos líderes, supervisores, monitores e coordenadores acompanhados por seus familiares. “O grande diferencial da mudança que fizemos foi que agora o próprio
empregado apresenta a Empresa e os resultados da sua
área para seus respectivos familiares. Isso gera um grande orgulho e satisfação nos profissionais”, comemora
o coordenador de Silvicultura da Regional Rio Doce,
Márcio de Souza Reis. Além de apresentar o trabalho

aos familiares, o projeto visa demonstrar a dimensão e
a importância de cada empregado na performance da
Empresa.
“O programa permitiu um contato direto da família com
nossa atividade, e, além de ser um momento de muita emoção ao apresentar a Empresa e nossos desafios,
foi um marco na nossa carreira profissional. Minha filha
disse: ‘Pai quero trabalhar aqui!’. Foi marcante e motivador”, destaca o supervisor de Operações Florestais, Dener Almeida Lage.
Os empregados da Regional Rio Doce foram os primeiros
a receber o projeto no novo formato. Em maio, foi a vez
das regionais de Nova Era e Guanhães, e em junho, das
equipes de colheita e logística/infraestrutura.

Regional Rio Doce foi a primeira a receber o novo formato do Projeto Família-Empresa
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RECURSOS HUMANOS

CUIDANDO DA SAÚDE DAS
MÃES E DOS BEBÊS
PROJETO CEGONHA RECEBE MÃES E PAIS EM MAIS
UMA EDIÇÃO

Mais de 20 casais receberam orientações relacionadas ao nascimento do bebê no Projeto Cegonha
Destinado às mães e aos seus companheiros, o Projeto
Cegonha oferece orientações sobre os cuidados com a
gravidez e o recém-nascido, parto, amamentação e vários outros temas relacionados ao nascimento do bebê.
Na última edição, 22 casais participaram das atividades
que contaram com psicóloga, médico, enfermeira e
odontólogo.
“O programa é muito interessante e criativo. Acredito
que todos devem participar, principalmente pelas informações que agregam muito, e em casos como o meu, de
pais de primeira viagem, há uma troca muito importante
de experiências durante todo o encontro, seja ela com os
4

palestrantes ou até mesmo com os pais que estão indo
para um segundo filho e participando do evento”, destaca o técnico da Coordenação de Monitoramento, Pesquisa e Assistência Técnica a Clientes Victor Silva Grossi.
O facilitador de Produtos Químicos do Departamento
de Fabricação Luis Felipe Soares Falcão também será pai
pela primeira vez e acompanhou a esposa no encontro.
O casal destaca os conteúdos valiosos apresentados pela
psicóloga e pela enfermeira. “O Cegonha superou nossas
expectativas. Vimos coisas que não imaginávamos, foi ótimo participar e muito relevante para nossa família daqui
para a frente.”

RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO
TÉCNICA
PROGRAMA PREPARA
JOVENS PROFISSIONAIS
PARA ATUAREM NA
CENIBRA
Mais que treinar, o Programa Técnico Trainee da CENIBRA
prepara os jovens profissionais para futuras posições nas
áreas técnicas e operacionais dentro da Empresa. O programa conta com 51 trainees divididos nas áreas de Manutenção Elétrica, Laboratório Químico e Produção. Eles estão
como excedentes no quadro da Empresa e com perspectiva
de aproveitamento no quadro fixo em até dois anos.
Os profissionais têm a oportunidade de aprender e se
desenvolver ao lado de empregados com sólida experiência na CENIBRA. “Por meio do programa a CENIBRA
realiza o repasse de know how, preparando os jovens
para assumirem futuros postos de trabalho na Empresa
e, consequentemente, diminuindo o impacto nos processos de desligamento de empregados por aposentadoria”, pontua o analista de Recursos Humanos Ricardo
Antônio dos Santos Lage.

QUALIFICAÇÃO
O programa contou com a realização de uma palestra
com o tema Inteligência Emocional, que teve como objetivo motivar e engajar os trainees para uma melhor
participação no programa. Outro diferencial é que os
treinamentos técnicos/operacionais são realizados com
instrutores internos, e conciliam atividades em sala de
aula e prática operacional. Os trainees contam também
com um treinamento sobre o processo de fabricação da
celulose, visando dar mais conhecimento de todo o processo da Empresa, desde a produção de mudas de eucalipto até a última etapa da fabricação da celulose. “Com
o treinamento, os trainees conseguirão enxergar onde
estão inseridos na cadeia produtiva e qual o impacto de
suas atividades no processo”, finaliza Ricardo.
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RECURSOS HUMANOS

TEMPO DE
CELEBRAR
Após dois anos de estudo focado, provas e trabalhos,
chegou a hora de comemorar. Por meio da Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia de Celulose e Papel, a
CENIBRA consolida a responsabilidade com o processo
de aprendizagem e educação corporativa. Em parceria
com a ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose
e Papel) e UFV (Universidade Federal de Viçosa), a Empresa disponibilizou o curso no formato in company, nas
dependências da CENIBRA, para 30 empregados dos
processos industrial, florestal e comercial.

inovação e redução de custos”, pontua a analista de Recursos Humanos Ilma Souza Carvalhaes Barros.

No último semestre de 2018, os alunos concluíram as
aulas, que contaram com a participação de professores
altamente qualificados (mestres, doutores e pós-doutores), tanto por parte da UFV quanto dos empregados
CENIBRA que atuaram como professores. A formação
faz parte do Programa de Desenvolvimento GEP - Gestão
Estratégica de Pessoas, e “a expectativa sobre o curso é
que o conhecimento absorvido possa se somar ao capital
intelectual da Empresa, trazendo trabalhos de melhorias,

Segundo o assistente técnico do Departamento de Fabricação Rodrigo Silva Leite, o programa reforça o compromisso da CENIBRA de valorizar seus profissionais. “Estar
presente neste processo foi uma oportunidade ímpar de
desenvolvimento técnico e de troca de experiências. O
curso reforça a importância de cada especialidade dentro do processo de produção de celulose, potencializando o conhecimento interdisciplinar e a sinergia entre as
áreas. No dia a dia, esse aprendizado oferece alternativas
técnicas para otimizar processos e alavancar projetos.”
A solenidade de formatura aconteceu no início de maio.
Após a colação de grau foi oferecido um jantar de confraternização que contou com a presença dos formandos e convidados, além de lideranças da Empresa. Na
oportunidade, o aluno Felipe Guerra Carneiro, analista
Florestal da Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, foi homenageado como aluno destaque.

O Diretor Industrial e Técnico, Júlio César Tôrres Ribeiro,
parabeniza empregados pela conclusão do curso

O analista Florestal da Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal Felipe Guerra Carneiro foi aluno destaque

Empregados dos processos industrial, florestal e comercial comemoram a formatura
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RECURSOS HUMANOS

GEP - GESTÃO ESTRATÉGICA
DE PESSOAS
PROGRAMA ALINHA LIDERANÇA E FORMA
SUCESSORES
Adquirir ou reformular conhecimentos, habilidades e
atitudes para aprimorar o desempenho profissional e
preparar para responsabilidades futuras é o foco do Programa de Desenvolvimento da CENIBRA. A proposta foi
baseada considerando as tendências de mercado e a
sustentabilidade da organização, exigindo cada vez mais
o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem e
a manutenção do capital intelectual da CENIBRA, tanto
para lideranças quanto para posições-chave na Empresa.
No processo de Desenvolvimento da Liderança, os temas
que serão trabalhados foram identificados na Pesquisa

de Clima e Engajamento realizada em 2018, como Feedback e Conversas Desafiadoras. Para os empregados
mapeados no GEP – Gestão Estratégica de Pessoas, que
objetiva formar futuros sucessores ou mesmo melhorar a
performance em posições estratégicas, a Empresa desenvolve temas como Pensamento Sistêmico, Gestão para
Resultado, Gestão de Mudança.
Desta forma, a CENIBRA passa a contar com um perfil de
liderança altamente qualificado e atento às necessidades
organizacionais e com um banco de talentos preparados
para a sucessão.
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DESTAQUE

ÁGUA: PRESERVAR
PARA NÃO FALTAR
CENIBRA DESENVOLVE DIVERSAS AÇÕES DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E REDUÇÃO NO
USO DO RECURSO NATURAL
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A disponibilidade de água doce no mundo é tida atualmente como a maior problemática a ser enfrentada pela
humanidade nos próximos 50 anos. Este é um recurso
natural finito, sem o qual a vida no planeta se inviabilizaria. O ciclo da água está diretamente ligado ao clima. Assim, mudanças no clima que alterem o regime de chuvas
podem provocar o aumento da ocorrência de eventos
extremos, como inundações e longos períodos de seca.
Nos últimos cinco anos, a região Sudeste brasileira tem
vivenciado uma situação de escassez hídrica extrema,
com índice de chuvas abaixo da média histórica, fenômeno jamais registrado nos últimos 100 anos. Em Minas
Gerais, a situação não é diferente, a ponto de o Estado
já ter decretado situação de emergência em centenas de
municípios, que têm enfrentado grande dificuldade para
garantir o fornecimento de água para o atendimento
das necessidades básicas da população. Na bacia do rio
Doce, essa escassez vem sendo agravada ainda mais pelo
estado atual de sua degradação.
O aspecto mais marcante desse problema está na alta
compactação dos solos. Ela impede a infiltração da água
das chuvas, ampliando o escoamento superficial e provocando erosões e assoreamentos dos rios. Além disso, é
uma das responsáveis pela redução da fertilidade dos solos. O excesso de escoamento superficial é o causador de
desequilíbrios na bacia: enchentes na estação chuvosa e
escassez pronunciada de água na estação seca.
Diante desse cenário, a CENIBRA vem readequando seus
processos produtivos e investindo na incorporação de
novas tecnologias, objetivando minimizar o uso de água
na sua unidade fabril e nas florestas plantadas. Essa redução do uso de água, consequentemente, amplia a disponibilidade desse recurso para a sociedade.
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ÁGUA VIVA
E não é somente economizando no uso de água que a
Empresa exerce sua responsabilidade socioambiental. A
CENIBRA vem desenvolvendo diversas parcerias visando
o aumento da disponibilidade hídrica e melhoria da qualidade da água nos municípios de sua área de atuação.
Um exemplo dessas parcerias é o Projeto Água Viva, que
consiste no cercamento da Área de Preservação Permanente (APP) das nascentes situadas na bacia do rio Suaçuí Pequeno, localizada no município de Peçanha, MG.
Idealizado em parceria com a Prefeitura Municipal de
Peçanha, o Instituto Estadual de Florestas – IEF, a Metalúrgica Morlan e os produtores rurais, o projeto, iniciado
em 2017, já possibilitou o cercamento de 180 nascentes,
contribuindo significativamente para a proteção ambiental do manancial que abastece a sede do município de
Peçanha.
A CENIBRA mantém, ainda, mais de 105 mil hectares
com matas nativas, em grande parte ao redor de nascentes, córregos, rios e lagos, viabilizando a proteção desses
recursos que são vitais para a sociedade. Essa dimensão
de matas nativas protegidas pela Empresa é equivalente
ao dobro da quantidade exigida pela legislação florestal
brasileira. E no interior destas matas, mais de 4.500 nascentes estão protegidas e produzindo águas que abastecem as comunidades vizinhas.
“Além de sua atuação responsável, a CENIBRA busca
também contribuir para a evolução da sociedade e faz
isso por meio da participação de seus colaboradores nos
comitês de bacias hidrográficas e entidades associativas.
Desta forma, a Empresa contribui tecnicamente para a
construção de políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos, buscando a melhoria dos cenários futuros”,
avalia Edson Valgas, especialista do Departamento de
Meio Ambiente e Qualidade.
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“...a CENIBRA
busca também
contribuir para
a evolução da
sociedade e faz
isso por meio
da participação
de seus
colaboradores
nos comitês
de bacias
hidrográficas
e entidades
associativas”.

MEIO AMBIENTE

CONSCIENTIZAÇÃO
E RESTAURAÇÃO
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que de 2021 a 2030 é
a Década da ONU sobre Restauração
de Ecossistemas. Ao reconhecer a
importância da ação para combater
a crise climática global e melhorar a
segurança alimentar, o fornecimento
de água e a biodiversidade, a organização estimula lideranças políticas,
do setor privado e da sociedade civil
a reforçarem suas atenções aos dois
bilhões de hectares de áreas degradadas com potencial de restauração
no mundo.
A CENIBRA, reconhecendo seu papel
no equilíbrio ambiental, desenvolve
um Programa da Recuperação Ambiental que inclui trabalhos de enriquecimento com plantio de mudas
de espécies nativas, controle de erosões, retirada de espécies invasoras,
controle de ervas daninhas e formiga
cortadeira, todos com a finalidade
de manter ou melhorar a qualidade
ambiental das áreas de matas nativas. E esses trabalhos têm como foco
as áreas de preservação permanente, ou seja, uma contribuição direta

VOCÊ PODE
CONTRIBUIR PARA
PRESERVAR ESSE
BEM VALIOSO PARA
A HUMANIDADE.
CONFIRA A SEGUIR
ATITUDES SIMPLES
QUE REDUZEM O
DESPERDÍCIO DA
ÁGUA:

para a manutenção da quantidade e
qualidade da água produzida nestas
áreas. Somente na última década a
Empresa executou ações de restauração ambiental em aproximadamente 14.500 hectares de Áreas de
Reserva Legal, Áreas de Preservação
Permanente e demais áreas destinadas à conservação da biodiversidade, totalizando 432 mil mudas de 40
diferentes espécies nativas do bioma
Mata Atlântica.
Já em seu Programa de Educação
Ambiental voltado para os municípios e comunidades, nos últimos três
anos a Empresa doou mais de 45 mil
mudas de árvores em parcerias com
entidades públicas. Essas futuras árvores contribuirão para a reversão
do quadro de degradação das bacias hidrográficas, pois possibilitarão
o aumento da taxa de infiltração da
água no solo, melhorando sua fertilidade e promovendo a recarga do
lençol freático.
Também dentro desse programa, ao
longo do ano a CENIBRA desenvolve

Durante o
banho, molhe
o corpo, feche
a torneira,
ensaboe-se,
coloque xampu
e enxague
o corpo
rapidamente.

Desligue a
água enquanto
escovar os
dentes e fizer a
barba.

Aproveite
a água da
máquina de
lavar roupas
para lavar o
quintal.

diversas ações em escolas dos municípios de atuação da Empresa. Em
março, mês das águas, duas escolas
do município de Belo Oriente, Escola Municipal Francisco Gonçalves de
Brito e Escola Estadual Presidente
Tancredo Neves, receberam a visita
do técnico de Relações Institucionais
Julio Madeira, que abordou a importância da água na evolução do homem e a necessidade de preservá-la.
“Acredito que o estímulo à literatura voltada à conscientização para
um mundo melhor ajuda crianças e
jovens a absorver os valores humanistas, provocando principalmente
a sua participação na comunidade.
Isso porque se cada comunidade se
preocupasse com seu espaço, todas
estariam unidas em rede, agindo
globalmente”, pontua Julio. Ele destaca ainda que os indivíduos alcançados pelo programa passam a ser
multiplicadores das informações e
tornam-se agentes de transformação para um mundo melhor e menos desigual, começando pelo respeito ao meio ambiente.

Não jogue óleo
de cozinha na
pia. Ele pode
ser usado pra
fazer sabão,
por exemplo.

Conserve
a descarga
regulada
e conserte
vazamentos.
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MEIO AMBIENTE

QUALIDADE DO
PROCESSO DE PRODUÇÃO
Em março e abril foi realizada a 4ª auditoria de manutenção do Manejo Florestal e Cadeia de Custódia (FSC®
e CERFLOR). Essa auditoria encerrou o quarto ciclo de
certificação florestal da CENIBRA, iniciado em 2005.
A equipe da certificadora Imaflora fez amostragens nos
processos, e nessas inspeções foram verificados os aspectos sociais, ambientais e econômicos na área florestal,
além da rastreabilidade e conformidade da origem da
madeira consumida no processo industrial da CENIBRA.
Alguns desvios foram apontados pela equipe de auditores, e estes serão tratados pelas áreas responsáveis, a fim
de garantir os certificados por mais um ano.
Em 2020, a Empresa irá passar por um novo ciclo, chamado de recertificação, no qual os requisitos dos padrões
FSC® e CERFLOR serão verificados em sua totalidade.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INTEGRANDO AS OPERAÇÕES
DA COLHEITA FLORESTAL
CASE DA CENIBRA VENCEU O PRÊMIO IMPACT
AWARDS 2019
A CENIBRA foi a vencedora do Prêmio Impact Awards
2019, promovido anualmente pela ASUG (Associação
de Usuários do Sistema SAP) do Brasil, para projetos de
SAP/Integrações executados entre o período de 2018
e 2019. O case ganhador foi “Aplicação dos conceitos
da Floresta 4.0 nas atividades de colheita florestal de
madeira”.
O projeto foi executado pelas equipes da Tecnologia
da Informação, da Colheita Florestal e Manutenção de
Máquinas, além da empresa contratada TIMBER Forest.
A CENIBRA já ganhou este prêmio outras duas vezes;
em 2012, 3º lugar com o Projeto GPF; em 2017, 2º
lugar com o Projeto Automação de Medição.
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Adilson Delfino representa a CENIBRA na entrega do prêmio

DESENVOLVIMENTO

CANAL DIRETO
OUVIDORIA DA CENIBRA
GANHA NOVO SISTEMA
A Ouvidoria é uma das formas de comunicação com
os stakeholders, no sentido de dar respostas rápidas a
denúncias relacionadas a fraude, desvio, furto de ativo,
assédio moral, assédio sexual, descumprimento das normas internas, legislações, Código de Conduta Ética e/ou
a Política de Compliance.
A CENIBRA, considerando a necessidade de modernizar
e fortalecer o processo de Ouvidoria, está implantando
um novo sistema que permitirá maior interação das partes interessadas e a Empresa, bem como padronizar a
comunicação e o direcionamento das informações de
acordo com a característica de cada manifestação, garantindo o sigilo, integridade, confiabilidade e confidencialidade da base de dados.
“Sob a responsabilidade do Departamento de Auditoria Interna, a Gestão das Manifestações fortalece a comunicação com as partes interessadas, proporcionando
um relacionamento transparente e alinhado às melhores
práticas de mercado, assegurando eficácia no gerenciamento de riscos, na governança corporativa e o atendi-

Os canais disponíveis para registros de manifestações relacionadas a fraude, desvio, furto de ativo,
assédio moral, assédio sexual, descumprimento
das normas internas, legislações, Código de Conduta Ética e/ou a Política de Compliance são:

mento à Política de Compliance”, explica o Gerente do
Departamento de Auditoria Interna, Osvaldo Magalhaes
de Andrade.
As manifestações recebidas serão mantidas em bases
seguras, garantindo o anonimato do manifestante e a
possibilidade de acompanhamento, a partir de protocolo
e senha individual.

SITE
www.cenibra.com.br/faleconosco/denuncia

TELEFONE
0800 283 5199

E-MAIL
Ocorrências envolvendo reclamação, sugestão,
crítica, elogio, demanda de informações:

CONTATO GERAL

denuncia@cenibra.com.br

PESSOALMENTE
Departamento de Auditoria Interna

www.cenibra.com.br/faleconosco/contatogeral
0800 283 3829

CARTA
INCÊNDIOS FLORESTAIS
0800 283 1291 (exclusivo para comunicação
de incêndios)

A/c Auditoria Interna - Caixa Postal 100
Belo Oriente - MG - CEP 35196-972
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DESENVOLVIMENTO

ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO
COM O
GOVERNO
O vice-governador se reuniu, em março, com a diretoria
da CENIBRA para alinhar assuntos relacionados ao desenvolvimento de Minas Gerais e fortalecer questões estratégicas para a sustentabilidade do setor industrial no
Estado como força motriz de sustentabilidade.

NA FÁBRICA

AUTOMATIZAÇÃO DA
LOGÍSTICA INTERNA DE
ENTREGA DE MATERIAIS
A Coordenação de Administração de Materiais agora
conta com uma nova ferramenta de atendimento e gerenciamento das atividades realizadas nas seis “Lojas in
Company” instaladas na CENIBRA. No modelo anterior,
o atendimento e o gerenciamento das reservas eram realizados manualmente, o que demandava aos usuários
maior permanência nos balcões à espera da liberação de
materiais. Além disso, os relatórios apresentavam algumas inconsistências e não havia interface via sistema entre o solicitante e as lojas.
A ferramenta, desenvolvida em parceria com uma empresa da área de tecnologia e apoio fundamental do Departamento de Tecnologia da Informação, está alinhada
ao conceito da indústria 4.0. A solução foi produzida
dentro da plataforma do portal e-Fornecedores e
trouxe automatização ao processo.
Entre os benefícios estão a integração da
loja com o usuário, garantindo mais informações, bem como agilidade no
atendimento com a redução do
fluxo de retirada e entrega de
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materiais. A nova tecnologia permitirá também uma gestão mais eficiente por parte da Coordenação de Administração de Materiais no atendimento às demandas dos
usuários.
Já para as lojas o benefício imediato é a possibilidade de
uma melhor gestão de seus estoques, adequando-os à
necessidade dos usuários da CENIBRA. Outra novidade é
a utilização de tablets pelas lojas, que realizam agora todo
o processamento de forma imediata, eliminando papéis e,
assim, reduzindo eventuais divergências.

QUALIDADE

IDEIAS EFICIENTES
PROGRAMA DE SUGESTÕES TEM 130
PROPOSTAS IMPLEMENTADAS EM 2018
A criatividade é um bem valioso e muito valorizado pela
CENIBRA. Prova disso é seu Programa de Sugestões, ferramenta que busca incentivar os colaboradores a reexaminarem seus processos de trabalho e formas de execução para, assim, elaborarem ideias que melhorem e/ou
otimizem o negócio da CENIBRA. As sugestões podem
resultar em ganhos financeiros ou imensuráveis, nos aspectos de segurança, qualidade, meio ambiente e operacional.

Robson é veterano no programa e é a segunda vez que
uma proposta sua recebe o destaque de maior retorno
financeiro. Desta vez, a ideia premiada foi a redução de
consumo de vapor em um Trocador de Calor, equipamento também conhecido como Aquecedor de Ar Vapor, localizado nas Caldeiras de Biomassa, cuja operação
torna-se indispensável quando ocorre a queima de óleo
combustível. Após implementada, a proposta reduziu
em mais de 30% o consumo de vapor.

No último evento do programa, em março, foram premiadas 130 propostas implementadas em 2018, sendo
estas de 92 autores diferentes. A proposta do operador
de Caldeiras Robson Teixeira da Costa foi a que teve
maior retorno financeiro enquanto o operador auxiliar
Rodrigo Vital da Silva foi o autor do maior número de
propostas implementadas, com cinco ideias. Ambos são
do Departamento de Recuperação e Utilidades.

Já uma das cinco ideias premiadas do Rodrigo aumentou a vida útil dos coletores de regenerantes da linha D
de desmineralização de água para caldeiras, reduzindo
consideravelmente suas manutenções, ao substituir os
coletores de PVC por fibra.
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Nos últimos três anos
o número de propostas
implementadas cresceu
mais de

40%

O número
subiu para

propostas
implementadas
em 2016

100

em 2017

A participação no registro de sugestões também cresceu:

213
propostas
em 2016

Acumulou

317
em 2017

Em 2018
o número
subiu para

408
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PORTOCEL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Formar multiplicadores conscientes da importância da
preservação ambiental é um dos objetivos do Programa
de Educação Ambiental (PEA) da Portocel. Em março, o
PEA realizou mais uma formação de educação ambiental
para as lideranças comunitárias das comunidades de Barra do Sahy, Barra do Riacho e Vila do Riacho, em Aracruz.
Este ano, o tema foi resíduos sólidos e contou com a participação de 40 “ecoagentes em ação”, como gostam de
ser chamados. Na oportunidade, os agentes participaram
de palestras e trocas de experiências, além de uma trilha no Parque do Aricanga, em Aracruz, onde ocorreu o
evento.
A Portocel doou uma Biblioteca Itinerante Ambiental para
que a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz continue
a levar educação ambiental para as escolas do município.

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE
NAS ÁREAS DA CENIBRA
A jaguatirica é um mamífero da família dos felinos. Nativa da América,
é considerada o terceiro maior felino
do continente, depois da onça-pintada e do puma. É um animal carnívoro e predador que está no topo da
cadeia alimentar. Tem hábito solitário, noturno e territorial. Atualmente está presente na lista de espécies
ameaçadas de extinção.
Jaguatirica (Leopardus pardalis) registrada pela equipe da Central de Monitoramento
CFTV por meio da Torre Alfié, região Piracicaba
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