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DESENVOLVIMENTO

ATUALIZAÇÃO DA
MATRIZ DE MATERIALIDADE
Em 2019, a CENIBRA decidiu atualizar a sua Matriz de
Materialidade, com o apoio da consultoria BSD Consulting. Como primeira etapa do processo, foi realizado,
em maio, um workshop interno com objetivo de envolver a liderança da Empresa na identificação e priorização de stakeholders externos para consulta, assim
como a validação da lista de assuntos para o teste de
materialidade. Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com representantes dos acionistas, diretoria,
corpo gerencial, clientes, fornecedores, comunidade,
governo local, sindicatos, imprensa, parceiros florestais
e especialistas do setor.
No contexto atual, a definição de temas relevantes e o
envolvimento das partes interessadas, de forma ampla e
efetiva, na identificação dos impactos e interesses externos vinculados ao negócio são práticas já estabelecidas
nas organizações.
O estudo de materialidade oferece subsídios para identificar os elementos realmente significativos para uma
empresa, segundo a perspectiva da sustentabilidade. A
metodologia da materialidade propicia uma oportuna

análise sistêmica sobre a Empresa, tornando-se uma poderosa ferramenta de gestão que auxilia na tomada de
decisões.
No planejamento corporativo, por exemplo, ela consolida, de forma inteligente, informações valiosas para
análises de cenários, de riscos, SWOT e plano de ações.
Para mapeamento das partes interessadas, a matriz de
materialidade pode ser utilizada como parte do processo para definir questões relevantes que a CENIBRA deve
considerar, levando-se em conta o impacto e o interesse
do público de relacionamento.

O TRABALHO RESULTOU NA IDENTIFICAÇÃO DE 27 ASSUNTOS PRIORITÁRIOS, QUE
SERVIRAM DE BASE PARA A DEFINIÇÃO DE DEZ TEMAS MATERIAIS:

SELO
FSC
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Gestão da Água e Efluentes

Gestão das Emissões

Desempenho Econômico e Financeiro

Adaptação à Mudança do Clima

Manejo Florestal Sustentável

Eficiência na Gestão de Insumos

Desenvolvimento Socioeconômico Regional

Saúde e Segurança dos Trabalhadores

Conservação e Proteção da Biodiversidade

Inovação, Tecnologia e Novos Produtos
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RECURSOS HUMANOS

CONSTRUINDO
O FUTURO
Aposentar, muitas vezes, é visto como sinônimo de liberdade para se dedicar a atividades que durante a vida
profissional foram deixadas de lado. No entanto, essa
mudança de rotina e ritmo de vida pode trazer diversos
conflitos para o aposentado e sua família. É pensando
nisso que a CENIBRA desenvolve, há anos, o projeto Viva
a Vida, oferecendo um espaço de informação e troca de
experiências, preparando os empregados para o desligamento e a nova etapa que está por vir.
Com o aumento da expectativa de vida, o aposentado
pode ter um longo período pela frente. Por isso é essencial que ele esteja preparado para as mudanças e, até
mesmo, se organize para reformular projetos de vida.
Como o foco é uma transição segura, orientada e sustentável, o Viva a Vida oferece orientações econômicas,

legais, psicossociais e de qualidade de vida. O último
encontro foi realizado em maio, em um hotel fazenda,
com a participação de 17 casais. O empregado Werley
Severino Henrique comemora que o encontro superou
todas as expectativas. “Foi muito bom e enriquecedor:
chegamos de um jeito e saímos, definitivamente, bem
melhores e maiores. Melhores em nossa capacidade de
compreender as diversidades, maiores na cumplicidade,
no amor, na entrega e na disponibilidade. Agradeço,
juntamente com minha esposa Janeide, a oportunidade
de vivenciarmos dias tão prazerosos, edificantes e felizes.
Certamente, sentiremos saudades. E parabéns a todas as
pessoas envolvidas nesse treinamento.”

RECURSOS HUMANOS

SAÚDE INTEGRAL
SEMANA DA SAÚDE ABORDA CUIDADOS
DIVERSIFICADOS EM PROL DO BEM-ESTAR
“Saúde: seu maior patrimônio. Cuide-se”. Este foi o
tema da Semana da Saúde, realizada em maio. Como o
objetivo do evento é sempre apresentar variadas opções
de atenção à saúde, este ano foram abordados cuidados
diversificados e sem concentrar em um único foco, tendo
em vista os reflexos do bem-estar geral decorrente, especialmente, das atividades físicas.
Algumas das ações, desenvolvidas com empresas parceiras, foram: alternativas de terapia para os distúrbios
do sono; análise da pele e massagem corporal de relaxamento; terapia de reabilitação motora; bioimpedância e
emagrecimento saudável; fit dance, entre outros.

de deficientes na prática de atividades físicas. Com um
formato diferenciado de corrida, a prática é desenvolvida
em um triciclo com um condutor empurrando o veículo,
tornando a interação entre condutor e deficiente muito
agradável.

PROGRAMAÇÃO NO VIVEIRO
Além do evento na Fábrica, durante a Semana aconteceram, no complexo do Viveiro Florestal palestras sobre alimentação saudável, com a nutricionista Cintia Marques
Martins, e sobre incontinência urinária, apresentada pela
professora de fisioterapia da Unileste, Angelise Mozerle.

Este ano, a programação contou com várias novidades,
como a cozinha saudável e o espaço de relaxamento
com produtos da Polishop, tais como: fritadeiras sem
óleo, panelas de pressão elétricas, panelas de cerâmica
que não utilizam gorduras e a poltrona de massagem.
E também alimentação alternativa e saudável, apresentada pela Grãos & Sementes e a padaria Kidelícia, com
produtos integrais, sem lactose ou sem glúten. Outra atividade inédita foi o Projeto Pernas de Aluguel, trazido
pela clínica Logos Reabilitação, que visa à inclusão social
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RECURSOS HUMANOS

FEEDBACK COMO
INSTRUMENTO DE
DESENVOLVIMENTO
Uma organização reúne diversos
perfis, habilidades e responsabilidades. Uma boa forma de garantir que
o relacionamento entre as pessoas
seja saudável é oferecendo e recebendo feedbacks. Estes comentários não devem ameaçar ou inibir
um comportamento, mas serem
construtivos, mostrando quais são
as expectativas, discutindo o problema e dizendo os porquês, ajudando
o indivíduo a tomar conhecimento
de algo que, muitas vezes, não foi
adequadamente percebido por ele.
A ferramenta também serve para
reforçar uma atitude correta, contribuindo para manter a autoestima
e a autoconfiança do profissional.
Pela sua relevância, o tema “Feedback” somou-se ao Programa de
Desenvolvimento Gerencial e da
Gestão Estratégica de Pessoas –
GEP, em 2019.
Um série de eventos, realizados pela
área de Desenvolvimento Organi-
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zacional, faz parte do Programa.
Outros assuntos abordados foram
gestões da mudança e de tempo,
conversas desafiadoras e pensamento sistêmico. Com foco nos
gerentes, assessores, coordenadores, supervisores e facilitadores, em
abril, foram realizadas três turmas
com o tema Feedback, e em agosto,
haverá mais uma.

RECURSO DE COMUNICAÇÃO
A palestra apresentou critérios para
aplicação de Feedback positivo e
corretivo, de modo a manter transparente e efetivo o acompanhamento do desempenho. Também
forneceu sugestões para a melhoria
do relacionamento entre gestor e
equipe, por meio de uma comunicação mais assertiva; e dicas de
como trabalhar o Feedback no dia
a dia e de que forma ele pode ser
aplicado adequadamente para pro-

mover o crescimento profissional
do empregado.
A coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Yara A. Furbino
de Melo, reforça que o Feedback é
uma forma de comunicação extremamente saudável, tanto nas relações pessoais quanto profissionais.
“É com ele que tomamos conhecimento de nossas potencialidades e
dos pontos que precisamos melhorar. Devemos estar abertos, tanto
para receber quanto para dar feedbacks. Isso, para a liderança, é extremamente saudável e agrega valor
ao nosso negócio.”
O assunto, além de fazer parte do
Programa de Desenvolvimento Gerencial e da Gestão Estratégica de
Pessoas - GEP, também atende ao
Plano de Ação da Pesquisa de Clima e Engajamento, realizada pela
CENIBRA em 2018.

TECNOLOGIA

APRENDIZAGEM E AGILIDADE
NO SAP S/4 HANA
Após alguns anos da implantação
do Sistema de Gestão SAP ECC e
diversas atualizações, em 2019,
a CENIBRA está investindo na migração para o SAP S/4 HANA. A
primeira etapa do projeto, que tem
o objetivo de capacitar as pessoas
para a utilização da ferramenta, já
começou. Inicialmente, o público
envolvido na aprendizagem são os
analistas de sistemas e keyusers,
que estão aprofundando conhecimentos sobre o novo sistema, de
acordo com cada processo.
A ideia é que, neste ano, algumas
pessoas-chaves sejam treinadas
para que, em 2020, estejam todos
preparados para dar início ao projeto rumo à migração. A analista de
sistemas Tatielle Marliére Andrade
Mafra reconhece que a CENIBRA
está sempre investindo na capacitação dos profissionais e o quanto

isso é positivo para os empregados.
“Essa é uma grande oportunidade
oferecida pela Empresa, para adquirirmos conhecimentos e aplicá-los
no projeto. Desta forma, esperamos
simplificar e melhorar os processos
da organização”, pontua.

O Sistema SAP ECC passará a ser
chamado de S/4 HANA. O S é a primeira letra da palavra “simples”, o 4
representa a quarta geração do ERP e
o HANA é em função do sistema ter
sido reescrito na plataforma de processamento em memória SAP HANA.

Analistas de sistemas e keyusers fazem treinamento sobre o SAP S/4 HANA

QUALIDADE

CONQUISTA
NA CAPITAL
MINEIRA
GRUPO DA CENIBRA
É DESTAQUE COM O
SEGUNDO LUGAR EM
CONVENÇÃO DA UBQ

seminário representa a Empresa na Convenção Mineira
de CCQ, uma iniciativa da União Brasileira para a Qualidade (UBQ).
Na ocasião, a Empresa estave representada pelo Grupo
Evolução, formado pelos empregados: Leonardo Alexandre Ramos, Raylander Michael Lopes da Silva, Sérgio
Resende de Oliveira, Girley Almeida de Souza, Ricardo
Panicali Carlech, Heider Soares Martins, Allan Christian
Sousa Silva, Dierley Valadares e Marcos Antônio de Assis
Grossi. O projeto cria solução para retirada de resíduos
na etapa de cozimento da madeira / Processo Produtivo
na linha de Fibras de Celulose.
Desde 1995, a Empresa promove o Seminário Interno da
Qualidade, uma ferramenta estratégica para a elevação
dos índices de produtividade, economia e qualidade de
vida, além de proporcionar crescimento profissional.

Na capital mineira, em maio, a CENIBRA conquistou a
segunda colocação na Convenção Mineira de Círculos de
Controle e Qualidade (CCQ), com o Projeto Sistema Separador de Areia, apresentado pelo grupo destaque no
seminário interno. Anualmente, o grupo destaque neste
5
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DESTAQUE

CENIBRA TEM NOVO
PRESIDENTE
KAZUHIKO KAMADA ASSUME DIRETORIA
DA PRESIDÊNCIA
Desde o dia 14 de junho de 2019, a CENIBRA tem um
novo Diretor-Presidente, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas. Kazuhiko
Kamada assume a presidência da CENIBRA em substituição a Naohiro Doi, que se aposentou. Kamada chega
com o desafio de manter a Empresa no rumo do desenvolvimento sustentável, enriquecendo cada vez mais a
história da CENIBRA e das comunidades de atuação.
Kazuhiko Kamada é casado, tem 59 anos e desde junho de 2015 atuava como Diretor Executivo, Presidente da Empresa de Recursos Florestais e Meio Ambiente
e Diretor da Oji Holdings Corporation. Juntamente com
suas subsidiárias, a Oji participa do negócio de celulose
e papel no Japão e internacionalmente. Atua em quatro
segmentos: Materiais Domésticos e Industriais, Materiais
Funcionais, Recursos Florestais e Marketing Ambiental
e Mídia de Impressão e Comunicação. A Oji Holdings é
acionista majoritária da CENIBRA, por meio do grupo JBP.

ARIGATÔ DOI SAN
Naohiro Doi foi Diretor-Presidente da CENIBRA desde
2016, tendo trabalhado também na CENIBRA no período
de 1978 a 1985, como assessor da Diretoria de Controle.
Ele é casado com a senhora Mariko e tem duas filhas
que nasceram em Belo Horizonte. Em janeiro de 2000,
retornou ao Brasil e assumiu a Diretoria de Controle. Em
2001, participou efetivamente do processo de compra da
CENIBRA pela JBP e assumiu a Diretoria Administrativa
e Financeira. O primeiro japonês e Diretor a completar
mais de 10 anos de Empresa (marco alcançado em 2010),
em toda a história da CENIBRA, Naohiro Doi assumiu, em
2012, a Diretoria da Vice-Presidência, com responsabilidade geral sobre toda a operação da Fábrica e das atividades florestais, acumulando interinamente também a
Diretoria Administrativa e Financeira.

A CENIBRA foi fundada no dia 13 de setembro de 1973.
Localizada no leste de Minas Gerais, é o resultado do
espírito empreendedor da Companhia Vale do Rio Doce
– CVRD, atual Vale, e da Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co., Ltd. – JBP, que apostaram no
sonho de construir uma grande empresa de base florestal, a partir da transferência de tecnologia do Japão para
o Brasil. Em 2001, a JBP assumiu o controle acionário da
CENIBRA. A JBP é um grupo de empresas japonesas, de
larga experiência no relacionamento com o Brasil.

PRODUÇÃO
Uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto, a produção anual da
CENIBRA é de aproximadamente 1.200.000 toneladas.
Deste total, 97% são direcionadas ao mercado externo,
atendendo Europa, América do Norte, Ásia e Japão. A
Empresa está presente em 54 municípios de Minas Gerais. Além dos impostos que recolhe e dos mais de 4,8 mil
empregos diretos e 8 mil indiretos que gera, a Empresa
ainda desenvolve inúmeros programas que visam elevar
os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas.
São mais de 50 projetos socioambientais que contemplam as áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital, geração de renda, resgate cultural, lazer e cidadania.
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NO CAMPO

SETOR
FLORESTAL
ALINHADO
PARA O
FUTURO
Em abril, a CENIBRA sediou a 2ª Reunião Técnica do
Grupo de Trabalho de Colheita e Transporte Florestal.
O grupo, criado por uma iniciativa da SIF (Sociedade de
Investigação Florestal), UFV (Universidade Federal de Viçosa) e empresas do setor, tem como objetivo buscar o
desenvolvimento nacional das atividades de colheita e
transporte florestal, por meio da integração e discussões,
tornando o Brasil referência mundial em técnicas de produção, sustentabilidade ambiental, saúde e segurança
dos trabalhadores.
A 1ª Reunião Técnica, realizada em outubro de 2018, na
Veracel, contou com mais de 60 profissionais, tornando-se um fórum de discussões embasadas nos seguintes
assuntos: “Telemetria de Equipamentos” e “Microplanejamento de Colheita”. A CENIBRA, sendo referência
nos dois temas, teve atuação integral durante o fórum,
apresentando dois cases de sucesso. Ao final da 1ª Reunião, foram elencadas as empresas candidatas a serem
a anfitriã da 2ª Reunião Técnica, sendo a CENIBRA escolhida pela maioria dos participantes. Também foram
escolhidas as temáticas debatidas no encontro seguinte:
“Treinamento e Aperfeiçoamento de Operadores de Máquinas” e “Segurança nas Atividades de Colheita e Transporte Florestal”.
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A CENIBRA recebeu mais de 100 participantes para a 2ª
Reunião, na qual foram apresentados cases de grandes
players do setor, como Eldorado, CMPC, Bracel, Klabin,
Gerdau, TRC, Westrock e Veracel. Também foi ministrada uma palestra técnica sobre saúde e segurança do trabalho, pelo professor João Candido (JCO & Associados).
No segundo dia de evento, os profissionais visitaram o
Projeto Heraldo, na região de Cocais. A complexidade
das atividades florestais da CENIBRA chamou a atenção
dos visitantes, que tiveram a oportunidade de conhecer
as atividades de colheita florestal em áreas acidentadas, manutenção de máquinas equipadas com guincho
de tração e transporte florestal com tritrem em regiões
montanhosas.
Para a 3ª Reunião Técnica, que será em outubro deste
ano, a empresa escolhida para ser anfitriã foi a Eldorado e os temas técnicos para discussão serão: “Indicadores de qualidade da madeira no processo de colheita e
transporte” e “Estruturas, serviços de apoio operacional
e manutenção de máquinas de colheita florestal”.

Profissionais do setor florestal visitam a CENIBRA para reunião técnica

NO CAMPO

AUTONOMIA
E PLANEJAMENTO
NOVO RECURSO UTILIZADO NO CAMPO
É SINCRONIZADO COM O SAP E TORNA O
PROCESSO MAIS ÁGIL
A CENIBRA, constantemente, utiliza a tecnologia como ferramenta para otimizar os trabalhos
no campo. Recentemente, foi implementado o
projeto de mobilidade no processo de Fomento
Florestal. Anteriormente, toda a consulta de informações só era possível por meio de computador
no escritório. Atualmente, os dados são acessados
por meio de tablets com o software GISagri, que
possibilita a consulta de informações, como a gestão de insumos para manejo e a quantidade de
madeira entregue de cada fazenda, devidamente
sincronizadas com o SAP, dentre outros dados
contratuais dos fomentados.
Outro ganho obtido no projeto foi o início da elaboração do PTEAS (Planejamento Técnico, Econômico, Ambiental e Social) no Fomento, que permite
o acompanhamento de ações preventivas e corretivas junto aos produtores, durante as etapas do
manejo florestal, principalmente no momento da
colheita e transporte da madeira. Essa ferramenta
contribui para que as florestas nativas, as planta-

ções comerciais, a fauna e as comunidades no entorno das áreas fomentadas coexistam de forma
harmônica, garantindo o bem-estar coletivo.
Além do GISagri e do PTEAS, o projeto de mobilidade possibilita a realização de Análises de Risco
de Madeira Controlada de forma mais dinâmica
no tablet, a visualização de imagens de satélite
e registros fotográficos no momento das assistências técnicas e o melhor acompanhamento de
ações de melhoria no manejo e na colheita florestal, antes realizado somente por meio impresso.
De acordo com supervisor de Operações Florestais, José Gomes, a ferramenta implementada faz
parte da busca contínua pela melhoria do processo de Fomento junto aos produtores, possibilitando otimizar a consulta de informações e gestão
de indicadores necessários para a realização de
um melhor manejo florestal executado pelos produtores participantes do programa.
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PORTOCEL

CONCURSO
ESCOLA
AMBIENTAL
Como iniciativa do Programa de
Educação Ambiental da Portocel, foi
realizado, no segundo semestre de
2018, o Concurso Escola Ambiental.
As escolas foram estimuladas a elaborar e executar ações ambientais.
Os vencedoras foram a EMEF Prof.
Bárula Neves dos Santos (Barra do
Sahy), na categoria Ensino Fundamental, com o projeto “Revitalização do jardim e valorização da horta

escolar”, e o CMEI Amália Coutinho
(Barra do Riacho), na categoria Educação Infantil, com o projeto “Cultive hoje para colher amanhã”.
Nas atividades da EMEF Prof. Bárula
Neves dos Santos, a elaboração do
jardim da escola e a retomada das
atividades na horta escolar foram os
destaques. Já no projeto implementado pelo CMEI Amália Coutinho, as

ações de sensibilização ambiental,
realizadas nas ruas da comunidade,
bem como a observação do desenvolvimento de uma larva de borboleta e o plantio em casca de ovos,
foram os pontos principais.
Como prêmios, o CMEI Amália Coutinho recebeu um grande Pula Pula
e a EMEF Prof. Bárula Neves dos
Santos, jogos educativos e livros.

PORTOCEL

PEDAL
SOLIDÁRIO
A Portocel realizou um passeio ciclístico em Aracruz, no
entorno da empresa, para comemorar o Dia do Meio
Ambiente. Para participar, os ciclistas foram convidados
a doar arroz ou feijão. Mais de 180 kg de alimentos foram arrecadados e doados às famílias de Barra do Riacho.
Durante a semana comemorativa ao Dia do Meio Ambiente, também foram realizadas atividades internas voltadas para a conscientização dos empregados e prestadores de serviço.

10

MEIO AMBIENTE

CUIDAR DA NATUREZA É
OLHAR PARA O FUTURO
Alinhada à Organização das Nações Unidas (ONU), que
na última assembleia geral declarou que o tema da próxima década será Restauração de Ecossistemas, a CENIBRA
trabalhou este ano o tema “Restaurar o meio ambiente
é cuidar do futuro”, nas ações em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Entre as atividades realizadas, estão: seminários do Projeto Escola de Vida com professores de Catas Altas e
Alvinópolis; Caravana das Águas, em ação conjunta com
a Rede Ambiental Verde Vida, ARPAVA e Polícia Militar;
palestra sobre Educação Ambiental no Século XXI para
empregados da Prefeitura de Catas Altas; visita Rota do
Mutum II, na RPPN Fazenda Macedônia, em Ipaba; palestra em uma escola de Boachá e visita à Fazenda Macedônia; palestra sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para 2030, em Ipaba, para estudantes
da Escola Estadual Emília Cabral do Vale Verde.

Além disso, para cada 5 hectares cultivados com eucalipto, a Empresa protege 4 hectares com vegetação nativa.
Estas áreas protegidas abrigam mais de 4.500 nascentes,
que fornecem água para as populações vizinhas e para
toda a bacia do rio Doce.

Alunos fazem apresentação sobre a importância de poupar água

As tradicionais blitze educativas também fizeram parte
da programação. Dessa vez, foram realizadas em Ipaba,
com a distribuição de mudas de espécies nativas e orientações sobre preservação ambiental.
A CENIBRA também marcou presença na Expo Inox, em
Timóteo. Na ocasião, o geógrafo, especialista em Educação Ambiental e técnico de Relações Institucionais, Júlio
Madeira, palestrou sobre o tema Educação Ambiental
no Século XXI. Durante a exposição, os participantes
puderam acompanhar vídeos educacionais no CENIBRA
Móvel.
A programação do Dia Mundial do Meio Ambiente finalizou com o 20º Encontro das Águas, realizado às
margens da Lagoa do Teobaldo, em Antônio Dias, com
apresentações de trabalhos de educação ambiental e
uma programação especial para a comunidade.

CUIDADOS NA PRÁTICA
A CENIBRA, reconhecendo seu papel no equilíbrio ambiental, na última década executou ações de restauração
ambiental em, aproximadamente, 14.500 mil hectares
de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e
demais áreas de conservação da vegetação nativa. As
ações contemplaram a indução da regeneração natural,
o plantio de enriquecimento e o plantio em área, totalizando 432 mil mudas de 40 espécies nativas, com
investimento aproximado de R$ 8 milhões.

Participantes do encontro fazem passeio pela Lagoa do Teobaldo
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MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO A
INCÊNDIOS
CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
REFORÇA: O FOGO
DESTRÓI A FAUNA, A
FLORA E A ÁGUA
A destruição causada pelos incêndios é lamentável.
Muitas vezes, eles são ocasionados por queimadas não
autorizadas ou monitoradas, e bitucas de cigarros ou
fósforos jogados às margens de rodovias. O rastro de
fogo compromete a camada orgânica do solo, propicia
o surgimento de erosões, reduz a resistência das árvores,
mata animais ou destrói seus habitats naturais, danifica
propriedades, além de causar danos à saúde do homem.
Outro bem prejudicado pelos incêndios é a água. Os incêndios causam sérios impactos aos recursos hídricos,
provocando o assoreamento e a diminuição da vazão dos
rios e a poluição da água.

Conscientizando a comunidade de que prevenir incêndios é mais fácil do que tentar apagá-los, a CENIBRA lançou mais uma campanha dando dicas de como evitá-los
e lembrando que incêndio florestal é crime. Entre os materiais veiculados estão uma websérie com quatro vídeos nas redes sociais da Empresa, mensagens em rádios,
folders e cartazes. Além disso, as equipes de relações
institucionais e da área florestal distribuíram materiais da
campanha para a comunidade, aproveitando o momento
para conversar a respeito da prevenção e combate aos
incêndios florestais.

Em caso de incêndios florestais ligue
0800 283-1291 ou mande mensagem
pelo WhatsApp para 31 9 7354-3333.

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE
NAS ÁREAS DA CENIBRA
A onça-parda, também, conhecida
no Brasil como puma, é um mamífero carnívoro nativo da América, com
maior distribuição geográfica no ocidente, ocorrendo desde o Canadá até o extremo sul do Chile. É o
segundo maior felídeo das Américas, medindo até 155 cm de comprimento, sem a cauda, e pesando
até 72 kg.
Onça-parda (Puma concolor) registrada na Fazenda Macedônia, em Ipaba
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