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RECURSOS HUMANOS

NOVOS CICLOS
CENIBRA PREPARA SEUS EMPREGADOS
PARA A APOSENTADORIA
A aposentadoria é desejo de grande parte dos brasileiros.
Após anos de dedicação ao trabalho, ela é um benefício
que vai permitir ao profissional fechar um ciclo e iniciar
outro. Porém, nem sempre esta mudança é compreendida da melhor forma. Visando auxiliar o empregado neste
momento de transição, a CENIBRA realiza o Programa de
Preparação para a Aposentadoria.
O evento, que já faz parte do calendário regular da Empresa, foi realizado no Cachoeira Campestre Clube, em
Guanhães, no mês de julho. Durante dois dias, 13 empregados do setor florestal acima dos 60 anos, com seus
respectivos cônjuges, entenderam conceitos sobre a aposentadoria, além de compreenderem a importância de
se preparar, financeira e emocionalmente para fazer a
transição da melhor forma possível.
Entre os participantes do evento estava o trabalhador
florestal Sebastião Moisés Matos, que atua na regional
Rio Doce desde 2013, época da internalização. Segundo
ele, o programa auxilia na preparação correta para esse
momento. “O Programa é muito importante, pois muitos
nem sabem ao certo o que é a aposentadoria. A pessoa
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pensa que irá descansar, mas, quando vê, aperta muito
mais para ele. Por isso é preciso a preparação, para não
ter surpresas e viver esse momento da melhor forma possível”, disse Sebastião. Durante as palestras, dinâmicas e
ações especiais foram discutidos temas como “aspectos
socioculturais da aposentadoria”, “seguridade social e
legislação brasileira”, “orçamento familiar”, “aspectos
psicossociais da aposentadoria”, “saúde e maturidade”,
entre outros.

PREPARAÇÃO
De acordo com Sônia Aparecida Silva, psicóloga e Analista de Recursos Humanos da Empresa, a aplicação do
programa faz parte do exercício de responsabilidade social da CENIBRA. “Precisamos desmistificar o processo de
aposentadoria, diminuindo eventuais resistências e incertezas, aumentando a chance de envolvimento proativo
com o programa. É uma próxima etapa da vida, e ela
precisa ser trabalhada, pensada, estruturada de forma
correta”, finalizou Sônia.
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RECURSOS HUMANOS

AUTOCONHECIMENTO
PROMOVE DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E PROFISSIONAL
Autoconhecimento. Cada vez mais, conhecer seus limites
e suas potencialidades tem sido o caminho apontado por
especialistas para o sucesso, tanto na vida pessoal quanto
no mercado de trabalho. Visando ampliar estas capacidades em seus empregados, a CENIBRA realizou, no mês de
julho, um treinamento focado em autoconhecimento e
relacionamento interpessoal.
Realizado no Cachoeira Campestre Clube, em Guanhães,
o encontro reuniu todos os técnicos administrativos do
setor Florestal da CENIBRA. Por meio de vivências e atividades em grupo, buscou-se o desenvolvimento pessoal
e profissional, visando ao autoconhecimento e, consequentemente, à integração da equipe.

pessoal. Pude perceber os pontos que tenho a melhorar,
além de ressaltar as minhas potencialidades. Despertou
em mim o entendimento da maneira que o outro age, gerando mais empatia, afinal todos nós somos o resumo do
que enfrentamos ao longo da vida, mas não precisamos
ficar presos aos nossos traumas. Pelo autoconhecimento,
podemos nos libertar, e essa liberdade nos permite crescer, porque não há como eu ser um bom profissional se
não estiver bem com a minha vida pessoal. Há uma forte
ligação entre estes dois lados, sendo necessária a busca
pelo equilíbrio. E, encontrando este ponto de equilíbrio,
todos ganham: empregado e empresa”.
Viviane Aparecida Soalheiro Leal

ENEAGRAMA
Para isso, uma das ferramentas utilizadas foi o Eneagrama, que trabalha o autoconhecimento e é, costumeiramente, utilizado em dinâmicas de grupo e treinamentos
profissionais. “Ele traz possibilidades de reconexão com
nossa essência, nos ajuda a sair do piloto automático,
desperta a autoconsciência, promove o desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo”, afirmou
Sônia Aparecida Silva, Analista de Recursos Humanos da
CENIBRA, responsável por conduzir a atividade.
O treinamento foi realizado num processo de imersão.
Os participantes ficaram por dois dias no Cachoeira Campestre Clube, em Guanhães, e participaram de diversas
atividades nesse período. “O exercício da escuta ativa, a
partir da partilha de vida, promoveu uma integração fantástica no grupo. Perceber-se como indivíduo
único e com particularidades distintas
auxiliou na compreensão de que o
outro também é único e diferente
de mim. E que as diferenças devem ser respeitadas, porque elas
são importantes e se completam.
É por intermédio de nossa própria
existência que podemos ter acesso
ao mundo exterior a nós. Compreender isso nos ajuda a conviver melhor
conosco e com os outros”, finalizou a
Analista de Recursos Humanos.

Técnica Administrativa

“Este treinamento foi, para mim, uma experiência maravilhosa. Eu imaginava que aprenderia sobre o uso de ferramentas para realizar no trabalho. Mas fui surpreendida.
O treinamento me proporcionou uma imersão profunda
no autoconhecimento. Vivenciei ser ouvida na essência
e ouvir o outro. Compartilhamos sentimentos e experiências de vida. Aprendi a compreender os meus pontos
fortes, meus talentos, e principalmente entender quais
melhorias posso trabalhar. A compreensão desse poder
de transformação nos permite ser pessoas melhores, tanto na vida pessoal quanto na profissional.”
Rafaela Karen da Silva Carvalho
Técnica Administrativa

“O treinamento do Eneagrama me proporcionou um grande conhecimento
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RECURSOS HUMANOS

CUIDADO SEMPRE!
Acidente Zero! Esta é a marca que
a CENIBRA busca conseguir em
suas unidades operacionais. Para
este fim, emprega em seus treinamentos e processos de capacitação
as ferramentas necessárias para
que as atividades sejam realizadas
de forma correta e sem riscos. Uma
dessas ferramentas é o Treinamento Comportamental Cuidado Ativo,
realizado na Empresa desde 2017.

no ambiente de trabalho, e foi ministrado pela Insight Consultoria
Empresarial. Por meio dos investimentos realizados pela CENIBRA
na área de segurança, a Empresa
tem conquistado importantes resultados, conseguindo uma redução considerável nos acidentes CPT
(com perda de tempo) e SPT (sem
perda de tempo).

O “Cuidado Ativo” parte da premissa: cuidar de si, cuidar do outro e deixar ser cuidado. O treinamento é um princípio básico de
preservação e valorização da vida

ATIVO
Em 2018, após o treinamento, o
DETEM-E, responsável pelo setor
de coordenação de manutenção

elétrica, apresentou resultados
bastante significativos, comemorando a não ocorrência de acidentes CPT e SPT com funcionários
próprios e das empresas prestadoras de serviço (EPS). O “Cuidado
Ativo” apresenta uma metodologia inovadora, que, de forma direta e simples, retrata situações do
cotidiano da fábrica e seus desdobramentos. Outro ponto positivo
do treinamento é a interação diferenciada, à qual os participantes
são submetidos, por meio de dinâmicas e outras técnicas. O treinamento será realizado em todas as
coordenações da CENIBRA.

RECURSOS HUMANOS

TRANSMITINDO O
JEITO CENIBRA DE SER
Os Instrutores Internos são essenciais para o desenvolvimento de uma empresa. O conhecimento adquirido por
eles, ao longo de suas trajetórias profissionais, é repassado para novos empregados em treinamentos e palestras.
Porém, mais do que técnicas, são transmitidos o caráter,
a experiência e o jeito CENIBRA de ser!
A homenagem aos Instrutores Internos CENIBRA de
2019 foi realizada, no mês de julho, para os profissionais
que atuam nas regionais de Guanhães e do Rio Doce,
além da Fábrica, e em agosto, para os instrutores da regional Nova Era.
Para a instrutora Thawana Jennifer, repassar experiência
e conhecimento é uma responsabilidade que gera realização, confiança e credibilidade. “Paulo Freire dizia que
quando ensinamos não transferimos conhecimento, mas
possibilitamos a construção e a produção de novos! Isso
é o que me inspira como instrutora. Nosso maior desafio
é motivar e incentivar as pessoas a compreenderem e
seguirem o que você instrui. Atuar na transformação de
vidas, atitudes e comportamentos é superar desafios”,
revelou Thawana.
Outro ponto que merece destaque é em relação à qualidade do conhecimento transmitido durante os treinamentos internos. Graças à experiência e vivência dos processos da Empresa, eles têm a capacidade de levar para
dentro de sala a realidade vivenciada além das teorias,
aumentando o aprendizado de cada participante.
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Em julho, as homenagens foram para os instrutores internos das
regionais de Guanhães e Rio Doce

RECURSOS HUMANOS

DE PAI PARA FILHO/FILHA
A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR NA CENIBRA,
PASSADA DE GERAÇÃO A GERAÇÃO
Pai e mãe sempre desejam o melhor para o seu filho.
São dos pais os principais incentivos para a sua formação
educacional e de caráter. É motivo de orgulho para a família, quando o filho encontra uma carreira profissional
digna e promissora. E quando esta escolha segue os passos do pai, é ainda mais celebrada. Na CENIBRA, graças
ao seu clima organizacional e ao engajamento de seus
empregados, é comum os filhos seguirem as recomendações de seus pais e ingressarem em nosso quadro de
funcionários. E isso faz toda a diferença!

tanto admira”, afirma Edilson, que agora vive o mesmo
sonho com a sua descendência. “Hoje desfruto da felicidade que um dia meu pai sentiu, pois meu filho Edilson
Gonçalves Júnior começou a estagiar na CENIBRA. São
sonhos se realizando de geração a geração. E sou grato
à Empresa por me proporcionar tal felicidade”, finaliza
Edilson.

GRATIDÃO
A presença de Elceline Soares de Almeida na CENIBRA
passa pela história de seu pai. Adalton Luiz de Almeida
ingressou na Empresa em 1982. Elceline veio a nascer
oito anos depois. Ela lembra que, desde a sua infância,
a CENIBRA esteve presente. “Tanto as curiosidades e
perguntas de raciocínio lógico que vinham nos comunicados, como o Jornal FIBRA, eram leituras comuns em
nosso lar. E sempre participávamos das festas de comemoração do aniversário da instituição”, conta Elceline.
Um dos pontos que ela destaca é a influência positiva
que a cultura organizacional da CENIBRA exerceu em sua
família. “A presença da instituição nos princípios e valores, que são transmitidos à toda família, é forte! E isto
fez-me espelhar e desejar fazer parte desta Empresa”,
afirma a jovem, que em 2011 foi selecionada para integrar o time de estagiários da CENIBRA.

Três gerações na CENIBRA: Raimundo Alves, Edilson Gonçalves e
Edilson Júnior

Após o estágio, ela integrou o quadro profissional e, desde então, a Empresa ocupa um papel ainda maior em
sua vida. “O sentimento de um filho de um empregado
da CENIBRA é de gratidão, por tudo o que foi conquistado no âmbito familiar”, concluiu.

PASSADO E FUTURO
Edilson Gonçalves Alves é filho de Raimundo Alves e pai
de Edilson Gonçalves Júnior. E o que eles têm em comum? CENIBRA! A história começa com o Raimundo
Alves, que trabalhou na empresa no período de 1978
a 1992. “Cresci vendo meu pai dizer que, mesmo trabalhando em várias empresas, a CENIBRA tinha seu diferencial. A melhor empresa na qual trabalhou”, revela
Edilson Gonçalves.
Edilson seguiu os passos do pai e está perto de completar três décadas de CENIBRA. “Eu realizei o sonho do
meu pai, que era me ver trabalhando na Empresa que ele
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NA FÁBRICA

INOVAÇÃO
NO TRATAMENTO
DO LODO
BIOLÓGICO
NOVA TÉCNICA REDUZIRÁ A
GERAÇÃO DE RESÍDUOS EM CERCA
DE 7 MIL TONELADAS POR MÊS
A CENIBRA investe constantemente em melhorias tecnológicas, e uma das novidades para o ano de 2020 é a
implantação de um Projeto de Tratamento e Queima do
Lodo Biológico, que reduzirá a geração destes resíduos
na ordem de 7 mil toneladas por mês.
No processo de tratamento de efluentes (resíduos provenientes da atividade industrial), ocorre a acumulação
de lodo biológico, uma associação de microrganismos
composta por bactérias, protozoários e metazoários,
responsáveis pela oxidação de compostos orgânicos e
inorgânicos.

INOVADOR
O novo sistema representa uma grande redução na geração de resíduos. Atualmente, a CENIBRA utiliza a compostagem: separação e transporte do lodo (com 12%
de consistência) para um local onde é misturado com
casca de madeira e estabilizado, para posteriormente ser
utilizado como adubo florestal. Os problemas desse processo são o alto custo com transporte e a necessidade de
um grande espaço físico.
Com o sistema de secagem de lodo biológico, os gases de exaustão das caldeiras a biomassa serão utilizados como fonte de energia, reduzindo a quantidade de
material a ser transportado. A reutilização dos gases no
processo torna-o ainda mais sustentável.
O “lodo seco”, que é o resíduo produzido após o processo de secagem, tem outra vantagem: devido ao seu
poder calorífico, será utilizado como combustível complementar para as caldeiras a biomassa da CENIBRA. A
implantação do novo sistema também permitirá a Empresa atender a uma condicionante ambiental, encerrando
as atividades na atual área de compostagem. Vale lembrar que a CENIBRA é a primeira fábrica de celulose a
utilizar esse processo no país.
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“O atendimento
das condicionantes
ambientais, a redução
na geração de resíduos
sólidos e a preservação
do meio ambiente,
associados à possível
economia com custos
operacionais, foram,
desde o início, os
principais objetivos
deste investimento”.
DESAFIADOR
De acordo com o engenheiro de Desenvolvimento de
Projetos, Andrei Barban, a inovação tecnológica é parte
marcante desse novo sistema, entre outros benefícios.
“O atendimento das condicionantes ambientais, a redução na geração de resíduos sólidos e a preservação do
meio ambiente, associados à possível economia com custos operacionais, foram, desde o início, os principais objetivos deste investimento. A inovação tecnológica tem
sido uma característica inerente do novo processo, que
resultou em um projeto desafiador, com elevado nível de
complexidade técnica, tanto para a equipe da CENIBRA
quanto para as empresas parceiras envolvidas”, afirmou
Andrei. O novo sistema será utilizado em 100% das atividades da Empresa, a partir de 2020.

NA FÁBRICA

MELHORIAS OPERACIONAIS
Constantemente, melhorias são implantadas na Fábrica
da CENIBRA, em Belo Oriente. Mas duas merecem destaques especiais, dentro da modernização do processo
produtivo: a nova planta de branqueamento e o novo
picador de madeira. São equipamentos robustos, que demandaram grande investimento da Empresa e, após um
ano em atividades, têm contribuído para a melhoria da
qualidade e do custo de produção.

maiores equipamentos do setor em operação no mundo, e permitiu a desativação de duas linhas de picagem
originais da Fábrica. Este novo picador proporcionou o
aumento significativo no processamento de madeira
com 6 metros de comprimento, o que gera maior flexibilidade operacional e ganhos integrados com a operação
florestal. O novo equipamento também proporcionou
redução no consumo específico de madeira e nos custos
de produção.

BRANQUEAMENTO
A Planta de Branqueamento tem a principal função de
aumentar a alvura da polpa de celulose, que é originalmente marrom, ampliando assim o seu espectro de utilização. A planta original, de 1977, esteve em operação
até abril de 2018, quando foi substituída por uma nova
linha com capacidade de 600.000 tsa/ano. Apesar de um
bom desempenho operacional e alta disponibilidade, a
linha de branqueamento original não era competitiva,
quando comparada às linhas de produção atuais. O projeto de implantação do novo branqueamento foi concluído em 18 meses e substituiu a planta original, destacando a redução do consumo de água, energia e vapor e a
maior estabilidade de produção.

PICADOR
Também merece destaque, o início de operação do novo
picador de madeira, o Picador 7. Trata-se de um dos

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 a Política de Compliance são:

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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DESTAQUE

A VIDA É O PRINCIPAL
PRÁTICAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO FORAM
TEMAS DE PALESTRAS, TEATRO E PARÓDIAS
A 23ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho (SIPAT) teve como foco principal a vida. Com
o tema “Seu maior patrimônio é a vida. Sua maior proteção é a prevenção”, a SIPAT deste ano contou com
palestras, apresentações, peça teatral e concurso de
paródias. Cerca de 500 empregados da CENIBRA e das
prestadoras de serviços (EPS) reuniram-se no galpão de
expedição de celulose para participar das atividades.
O objetivo da SIPAT é a conscientização de empregados
e colaboradores em relação às práticas mais seguras no
dia a dia, além de ser um importante momento de integração entre eles. A formação de uma cultura organizacional voltada para a segurança e o bem-estar dos
empregados foi debatido em palestras com convidados
de outros estados, como Maurício Louzada (SP) e Dalmir
Santana (SC). Eles apresentaram informações sobre práticas preventivas de acidente, saúde ocupacional, qualidade de vida, trabalho em equipe e produtividade.
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BENEFÍCIO PARA TODOS
Na abertura da Semana Interna, o Diretor-Presidente
Kazuhiko Kamada ressaltou a importância da responsabilidade individual que cada empregado deve ter, para
zelar pela própria saúde e a segurança do colega. “Cabe
a cada um de nós termos a consciência e a cultura de cuidado ativo, reforçando a importância de cuidar de si, do
colega de trabalho, e nos permitindo ser cuidados pelos
outros. Assim, a atitude de um se transforma em benefício de todos”, explicou. A CENIBRA tem hoje mais de 7
mil pessoas trabalhando em sua sede e nas regionais, e
respeita todas as exigências legais, adotando normas de
segurança rigorosas, que proporcionam um ambiente de
trabalho seguro e saudável para todos!

O Diretor-Presidente Kazuhiko Kamada ressaltou a importância
da cultura do cuidado ativo

Por meio da arte, os Empregados da CENIBRA relembraram os conceitos de segurança e
prevenção

“QUE NEM JILÓ”
Tradição na Semana Interna de Prevenção, o Concurso
de Paródias foi um dos mais aguardados. Os conjuntos
foram formados por empregados da CENIBRA e das empresas prestadoras de serviços (EPS), e, novamente, eles
fizeram bonito!
O tema desta edição foi “Cuidado Ativo”, e hits musicais, nacionais e internacionais foram inspirações para
canções que ressaltavam a importância da segurança.
A banda vencedora parodiou um clássico de Luiz Gonzaga, “Que nem jiló”. Animados no ritmo do forró, eles

destacaram a importância dos treinamentos para a produção com segurança. “Se a gente lembra só por lembrar / do treinamento que a gente fez / situação assim é
ruim”, dizia a letra.
Além da premiação para o conjunto vencedor do Concurso de Paródias, a CENIBRA homenageou os empregados que se destacaram nos quesitos: Segurança, Respeitando as normas internas, Comportamento seguro e
Cuidado com a equipe de trabalho.
Nas Regionais Florestais, as atividades da SIPAT ocorreram no mês de julho, quando também foram homenageados os empregados de destaques.
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Em palestras, Dalmir Santana (SC), Maurício Louzada (SP) e a
equipe Insight Consultoria (MG) falaram sobre a importância de
uma rotina sem acidentes
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O concurso de paródias premiou os três vencedores, pela escolha
dos jurados

SEGURANÇA

SIMULADO DE
EMERGÊNCIA
O principal bem que a CENIBRA tem é o seu empregado.
Tudo o que a Empresa é, tornou-se possível graças à contribuição de cada colaborador, seja da Fábrica, da Florestal
e de outros setores. Visando reforçar ainda mais a cultura
de prevenção de acidentes dentro da Empresa, foi realizado o Simulado de Emergência, no dia 27 de agosto.
O objetivo do simulado é treinar todos os empregados
para situações emergenciais. Vale lembrar que, desde
o ingresso na CENIBRA, cada empregado da Empresa
e também das prestadoras de serviços (EPS) é instruído
sobre uma série de normas de segurança. Estas normas
são repassadas frequentemente, além de receberem
atualizações.

EVACUAÇÃO
Neste treinamento, foi simulada uma ocorrência de
emergência com a necessidade de uma evacuação geral. Os empregados agiram em conformidade a todos
os treinamentos de segurança, dirigindo-se aos pontos
específicos de segurança.

Os empregados agiram em conformidade às instruções dos treinamentos de segurança
Em 2017, o simulado geral foi realizado pela primeira
vez. Nestes dois anos, simulados setoriais foram realizados, repassando normas de segurança para todos os
setores, seja na Fábrica, área Administrativa ou Florestal.
Para os próximos anos, a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), em conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), planeja a realização anual de simulados
de evacuação geral da Fábrica, promovendo a capacitação dos empregados para enfrentarem emergências.

JANTAR DA BRIGADA
No dia 7 de julho de 2019, a CENIBRA realizou uma homenagem para os bombeiros e brigadistas da Empresa,
pelo Dia do Bombeiro, comemorado em 2 de julho. Um
belo jantar foi realizado no Salão de Festas Garoto de
Ipanema, em Ipatinga.
No evento, bombeiros, brigadistas, acompanhantes
dos homenageados, além de gerentes e coordenadores
das áreas operacionais e administrativas, participaram
de um delicioso jantar. Houve ainda sorteio de brindes
para os homenageados, além da música de Élcio Rodrigues e Banda.
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MEIO AMBIENTE

A SILVICULTURA E A
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
RESULTADOS DO MONITORAMENTO EVIDENCIAM A
ALTA QUALIDADE AMBIENTAL DAS ÁREAS DA CENIBRA
A CENIBRA desenvolve uma série de ações para monitorar parâmetros ambientais que sirvam como indicadores
de qualidade para avaliar e acompanhar as suas atividades operacionais. Os programas de monitoramento de
água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria
com universidades, organizações não-governamentais e
empresas especializadas. Os resultados são considerados
no planejamento das atividades operacionais, bem como
na definição de estratégias de conservação e proteção do
patrimônio natural da Empresa, composto por mais de
105 mil hectares de matas nativas e povoado por uma
rica fauna silvestre, além de inúmeros lagos e cursos
d’água.

OBJETIVOS
O programa de monitoramento da fauna nas áreas da
CENIBRA é realizado desde 2003, por meio de estudos
por amostragens em campo. Os principais objetivos do
monitoramento da fauna são: identificar a ocorrência de
espécies de aves e mamíferos endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção; verificar a ocorrência de espécies de
aves migratórias ou que realizam deslocamentos sazonais
nas regiões; coletar informações sobre a biologia e relações ecológicas das espécies inventariadas; investigar a
estrutura das comunidades de aves e mamíferos em classes de hábito alimentar nas áreas amostradas e gerar informações úteis para divulgação, em estímulo à proteção
e conservação da fauna e dos ambientes naturais.

PARCERIA
Além do monitoramento sistemático realizado em campo, o programa vem recebendo contribuições significativas da equipe de observadores patrimoniais da Coordenação Administrativa e de Segurança Empresarial
(DERHU-S). Por meio das câmeras da Central de CFTV, a
equipe tem efetuado diversos registros sobre a presença
da fauna silvestre nas áreas da CENIBRA. “O engajamento da equipe de CFTV no monitoramento das propriedades da CENIBRA, visando a identificação de focos de
incêndios florestais, é de suma importância para a con-
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servação da biodiversidade nas áreas da Empresa. A contribuição da equipe no programa de monitoramento da
fauna, conduzido pela Coordenação de Meio Ambiente
(DEMAQ-M), tem possibilitado o registro da presença
de espécies raras e ameaçadas de extinção, que muitas
vezes são difíceis de serem visualizadas durante o monitoramento em campo”, avalia o Coordenador Administrativo e de Segurança Empresarial, Edson Freire.

FLORESTA RICA
Até o momento, foram identificadas 371 espécies de
aves e 41 de mamíferos de médio e grande portes, presentes nas áreas da CENIBRA. Desses totais, 25 espécies
de aves e 12 de mamíferos constam em listas oficiais de
espécies ameaçadas de extinção. Os estudos revelaram,
ainda, uma composição de espécies predominantemente
de hábito florestal, o que comprova a alta qualidade ambiental das áreas da Empresa. “Os resultados evidenciam
a importância da silvicultura do eucalipto para a manutenção da biodiversidade. Além dos aspectos positivos
relacionados à conservação do solo e da água, as áreas
cultivadas em eucalipto funcionam como corredores de
conectividade entre remanescentes de vegetação nativa
existentes na região, permitindo a interação e o fluxo
gênico entre as espécies da fauna”, avalia o biólogo e
Especialista do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade, Edson Valgas.

ESPÉCIES ENCONTRADAS
Confira as espécies de aves e mamíferos de médio e
grande porte, ameaçados de extinção, presentes nas
áreas da CENIBRA.

ESPÉCIES

MG

BRASIL

IUCN

EN

NT

NT

Jaó-do-sul

EN

VU

NT

Jacutinga

CR

EN

EN

Crax blumenbachii

Mutum-do-sudeste

CR

CR

EN

Odontophorus capueira

Capoeira

EN

CR

Pseudastur polionotus

Gavião-pombo-grande

CR

NT

NT

Urubitinga coronata

Águia-cinzenta

EN

EN

EN

Spizaetus ornatus

Gavião-de-penacho

EN

Spizaetus tyrannus

Gavião-pega-macaco

EN

Jacamaralcyon tridactyla

Cuitelão

Malacoptila striata

Barbudo-rajado

Pteroglossus bailloni

Araçari-banana

Primolius maracana

Maracanã

NT

Aratinga auricapillus

Jandaia-de-testa-vermelha

NT

Amazona farinosa

Papagaio-moleiro

CR

Amazona vinacea

Papagaio-de-peito-roxo

VU

Drymophila ochropyga

Choquinha-de-dorso-vermelho

NT

Eleoscytalopus indigoticus

Macuquinho

NT

Tinamus solitarius

Macuco

Crypturellus noctivagus
Aburria jacutinga

NT
NT
NT

VU
NT

VU

NT

NT
VU

EN

Phibalura flavirostris

Tesourinha-da-mata

VU

NT

NT

Lipaugus lanioides

Tropeiro-da-serra

NT

NT

NT

Pyroderus scutatus

Pavó

NT

NT

Sporophila frontalis

Pixoxó

EN

VU

VU

MG

BRASIL

IUCN

Callithrix flaviceps

MAMÍFEROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO
Sagui-da-serra

EN

EN

EN

Alouatta guariba clamitans

Bugio

VU

VU

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

VU

VU

NT

Lontra longicaudis

Lontra

VU

Leopardus pardalis

Jaguatirica

VU

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

VU

EN

VU

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

EN

VU

Panthera onca

Onça-pintada

CR

VU

Puma concolor

Onça-parda

VU

VU

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

VU

VU

Tapirus terrestris

Anta

EN

VU

Pecari tajacu

Cateto

VU

NT

VU

LEGENDA:
CATEGORIAS DE AMEAÇA
NT – Quase ameaçada
VU – Vulnerável
EN – Em perigo
CR – Criticamente ameaçada
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COMUNIDADE

15 ANOS DE INTEGRAÇÃO
CENIBRA-COMUNIDADE
A CENIBRA conta com três Unidades de Integração Empresa-Comunidade, denominadas UNIECO. Neste ano, a
Empresa comemora 15 anos de inauguração da UNIECO
de Peçanha, ferramenta de participação ativa junto às comunidades, com a média de 9 mil atendimentos anuais.
A UNIECO é um centro de vivência para as comunidades,
além de ser importante centro de educação ambiental. O
objetivo da unidade é a conscientização das pessoas em
relação às questões ambientais contemporâneas, ressaltando a importância ambiental, social e econômica de
uma empresa de base florestal.

15 ANOS
Inaugurada no dia 8 de julho de 2004, a UNIECO já atendeu a mais de 135 mil pessoal, possibilitando à população acesso a biblioteca com variados gêneros literários,
além de uma sala de informática e um espaço destinado
à contação de histórias. A unidade faz parte do investimento social corporativo da CENIBRA, promovendo um
relacionamento transparente, ético, responsável e focado no desenvolvimento sustentável e integral.
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De acordo com Ivone Brandão, responsável pela UNIECO
Peçanha, a unidade convive intensamente com a presença da população. “Por ser um ambiente físico que permite uma relação direta com todos os segmentos da sociedade, prestamos atendimentos a todos, de forma ampla.
Recebemos muitos moradores em busca de informações
na internet, sobre os mais variados assuntos, como concursos públicos, ingresso em faculdades, ofícios, currículos, além de pesquisas sobre assuntos diretamente
relacionados à CENIBRA, como documentos necessários
para participar do Programa Fomento Florestal, dúvidas
quanto ao cultivo e uso do eucalipto, entre outros”, explicou Ivone.

CONCEITO
As Unidades de Integração Empresa-Comunidade
(UNIECO) baseiam-se na estruturação de centros de vivência e educação ambiental, visando à conscientização
sobre questões ambientais e outros temas necessários
para o exercício da cidadania plena. A CENIBRA conta com três unidades estruturadas: Peçanha, Fazenda
Macedônia e uma terceira em Nova Era, às margens da
Lagoa de São José.

NO CAMPO

AVANÇOS NA
PESQUISA
FLORESTAL
Inovação. Esta é uma das palavras-chaves na CENIBRA.
Tanto o processo florestal como o industrial recebem
melhorias e inovações tecnológicas com frequência, o
que coloca a Empresa sempre na vanguarda do setor
de celulose.
Um dos grandes diferenciais da CENIBRA, no processo
florestal, está na qualidade dos clones de eucalipto utilizados pela Empresa. Diferentemente
de outras empresas, a grande maioria
de clones plantados pela CENIBRA foi
gerada na própria empresa, em seu
Programa de Melhoramento Genético.

GERAÇÃO DE CLONES
Uma das características do processo de geração de clones é o elevado tempo gasto para
sua seleção. O processo completo,
desde a polinização até a seleção final do clone para
plantio comercial, demora aproximadamente 18 anos.
Atualmente,
todo o plantio
comercial de
eucalipto da
CENIBRA
é
formado por
clones gerados do cruzamento de duas
espécies (Eucalyptus grandis e E. urophylla). “As árvores utilizadas como pais desses clones estão em um
pomar de hibridação (PH), onde elas florescem anualmente, para que sejam realizados novos cruzamentos
controlados, gerando novos clones que serão plantados no futuro. O cruzamento controlado nada mais é
do que a realização de uma polinização artificial, onde
se tem o controle de quem é o pai (pólen utilizado)
e qual é a mãe (botão floral que receberá o pólen)”,
segundo a especialista da Coordenação de Pesquisa e
Desenvolvimento (DEPLA-D), Elizabete Keiko.

FLORESCIMENTO
Uma fase crítica da etapa do cruzamento controlado
é a indução de florescimento das árvores para fazer
a polinização. Normalmente, o eucalipto floresce com
três anos; em alguns casos, dois anos. Em parceria com
a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a CENIBRA utilizou uma metodologia aplicada em frutíferas, para
promover um florescimento mais rápido em eucaliptos.
“É o top grafting (enxertia de topo). As árvores do pomar de hibridação, algumas com até 20 anos, recebem
ramos de eucalipto, os enxertos.
As árvores mais velhas são os
porta-enxertos, que fornecem
água e nutrientes para o enxerto. Graças a este método,
alguns enxertos floresceram
ultra precocemente, em
três meses”, revelou Eliza-

bete. O florescimento ultrarrápido foi
observado ao serem enxertados ramos
de eucaliptos de três anos e também
mudas de 90 e 180 dias. “Este florescimento em mudas de 90 e 180 dias
de eucalipto é inédito, ainda mais,
em tempo ultra precoce de três meses. Estamos falando na possibilidade
de reduzir o tempo de florescimento
consideravelmente, em mais de 50%,
possibilitando acelerar os cruzamentos
controlados e gerar os híbridos de forma mais rápida na Empresa”, finalizou
Elizabete. A metodologia foi submetida
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para pedido de patente.
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NO CAMPO

NOVAS FLORESTAS,
NOVA ECONOMIA
O Programa Fomento Florestal, implantado pela CENIBRA
em 1985, passa por um processo de inovação. Visando
estar mais próximo dos “fomentados”, termo designado
aos parceiros da Empresa neste processo, foi realizado o
1º Encontro de Alinhamento Estratégico, em julho. No encontro, realizado em Guanhães, cerca de 200 produtores
rurais se reuniram para um dia de palestras e outras atividades relacionadas ao plantio de eucaliptos.
A CENIBRA estabelece, há mais de três décadas, uma parceria sólida com produtores rurais para a criação de florestas renováveis de eucaliptos. Atuando em 89 municípios
mineiros, o Programa Fomento Florestal proporciona benefícios para o meio ambiente, para a sociedade na qual
atua, além de ser um agronegócio lucrativo e uma boa
alternativa de renda para o produtor. Nessa parceria, a
CENIBRA participa com a transferência de tecnologia, mudas e insumos, aporte de recursos e garantia de compra da
produção, enquanto o produtor fornece recursos, como a
terra para plantio, o capital, a mão de obra e governança,
de modo a garantir a produção da matéria-prima. Além
dos benefícios para os participantes diretos, o Programa
Fomento Florestal proporciona ganhos também para a
sociedade, gerando emprego, renda e qualidade de vida
para a população.

O fomentado Daniel Marques, de Virginópolis, participou
do encontro. “Foi excelente, principalmente para a interação, aprendizagem e troca de ideias. Felizmente, temos no
fomento florestal uma atividade que une preservação ambiental e garante empregos e prosperidade para a família
rural”, ressaltou Daniel.
Na ótica ambiental, o programa gera inúmeros benefícios,
entre eles a preservação das matas nativas, dos recursos
hídricos e da fauna local. A preservação é um dos pilares
do projeto, sendo que os participantes são instruídos em
uma série de diretrizes ambientais, para a produção de sua
nova floresta da forma mais sustentável possível.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
As reuniões de alinhamento estratégico do Programa Fomento Florestal serão inseridas, a partir de 2020, no calendário de eventos institucionais da Empresa. A medida
visa proporcionar uma assistência ainda maior ao produtor
rural que faz parte do programa.

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE
NAS ÁREAS DA CENIBRA
A cotia (Dasyprocta leporina) é um
mamífero frugívoro roedor, de hábito
diurno, encontrado em todo o território nacional. Consideradas importantes dispersoras de grandes sementes
nas florestas onde habitam, as cotias
possuem hábitos escavadores de esconder e procurar reservas de sementes, para uso futuro e sobrevivência
durante a escassez de alimentos.
Cotia (Dasyprocta leporina) registrada na RPPN Fazenda Macedônia
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