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RECURSOS HUMANOS

TEMPO DE
FESTAS,
CELEBRAÇÃO
E PRESENTES
CENIBRA DISTRIBUIU
CESTAS DE NATAL
E BRINQUEDOS NO
FIM DO ANO
Dezembro é um mês de festas e comemorações, famílias
se reúnem e celebram as conquistas, o amor e a felicidade. A CENIBRA compartilha deste sentimento e destina
sempre, para empregados, estagiários e jovens aprendizes, as já tradicionais cestas de Natal, além de brinquedos para os dependentes de 0 a 10 anos.

CESTAS DE NATAL
Foram 4.800 cestas de Natal distribuídas em 2019. As
cestas continham itens para aperitivos, panetone, vinho,
chocolates, doces, biscoito, massas e itens para sobremesas.

Kelly recebeu os brinquedos dos filhos com muita alegria
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Foram distribuídas 4.800 cestas de Natal para os empregados
A empregada Kelly Rosa de Brito disse que, em sua casa,
há uma enorme expectativa pela cesta da Empresa, e sobre quais surpresas ela terá. “Quando se fala em Natal,
já perguntam sobre a cesta. Meu filho mais novo fica
ansioso, principalmente com o brinquedo. É um momento muito gratificante, chegar em casa e ver a alegria da
criança e a curiosidade de descobrir o que tem dentro da
caixa. Agradeço à CENIBRA por esta ação, este incentivo
para seus empregados”, afirmou Kelly.

BRINQUEDOS
Em 2019, foram distribuídos aproximadamente 2.400
brinquedos, escolhidos de acordo com as faixas etárias
dos dependentes. Presentes como pelúcias, brinquedos
educativos, carrinhos de boneca, carrinhos de bombeiros, tratores, jogos interativos e caixas de som.
Segundo o empregado Éberson, “é gratificante poder
presentear a minha filha com um lindo presente fornecido pela CENIBRA; um gesto de carinho como este é
que me deixa a cada dia mais orgulhoso de fazer parte
desta Empresa”, finalizou.

O empregado Éberson e sua esposa, Adriana, ficaram muito
felizes com o brinquedo da filha Melina
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RECURSOS HUMANOS

APRENDENDO
NA PRÁTICA
O Seminário Técnico de Estagiários chegou à sua 17ª edição, com a apresentação de trabalhos realizados pelos
estudantes em seu período de estágio junto à CENIBRA.
Foram apresentados 23 trabalhos, envolvendo 30 estagiários. Dos projetos apresentados, 20 são de alunos de
graduação e três de alunos do ensino técnico.

Foram apresentados 23 trabalhos, de nível técnico e superior

O Programa de Estágio da CENIBRA trabalha a formação
prática alinhada à formação profissional, preparando os
estudantes para os diversos desafios do mercado de trabalho. No estágio, os conhecimentos adquiridos em sala
de aula são colocados em prática, orientados por profissionais com grande conhecimento e experiência em suas
atividades.

PROJETOS

TRABALHOS VENCEDORES

Ao longo do ano, os estagiários vivenciam práticas na
área de formação, desenvolvendo projetos que ampliam
seus talentos e os auxiliam a descobrir novas ferramentas, competências e estratégias para lidar com os desafios do mundo corporativo. Nesse processo, os estudantes, além de receberem conhecimento, colaboram para
as melhores práticas da Empresa.

Nível Superior
1. Antônio Cruz Rodrigues
2. Vitor Morais de Souza
3. Erick Daros Silva
Nível Técnico
1. Thayna Jyuri Komatsuzaki

RECURSOS HUMANOS

CORRIDA RÚSTICA CENIBRA
Cerca de 120 empregados participaram da 3ª Corrida
Rústica - 2019, realizada na Fábrica. Os empregados
também participaram da Meia Maratona do Rio de Janeiro em 2019.
A Corrida Rústica tem o objetivo de promover saúde e
incentivar o trabalhador a adquirir hábitos e estilo de
vida mais saudáveis. Além da premiação dos atletas, com

medalhas e troféus para 1º, 2º e 3º lugar, foi sorteada
uma bicicleta entre os participantes.
Desde 2003, a CENIBRA promove a corrida interna na
Fábrica, em Belo Oriente, como mais uma forma de estimular os empregados à adoção de práticas saudáveis
no dia a dia.
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RECURSOS HUMANOS

CONSCIÊNCIA COMPLIANCE
AÇÕES INTRODUZEM TRANSFORMAÇÕES NA
CULTURA DA CENIBRA
A CENIBRA tem implantado o Compliance em suas rotinas desde 2014. Nesses cinco anos, foram realizadas
ações de divulgação desse programa em sua cultura, alinhado aos princípios e valores já intrínsecos à Empresa,
assim como ações de manutenção dessas práticas em
alguns setores.
Entre os benefícios do programa está a conscientização
e educação dos gestores e empregados, prevenindo
condutas e atitudes que possam causar prejuízos materiais e à imagem da Empresa. Em 2019, a Empresa
ampliou ainda mais as ações de implantação do tema,
visando a fixação de uma consciência em Compliance
em todas as áreas.

TREINAMENTO ONLINE
Outra ação de instrução em Compliance foi o treinamento e-learning, uma modalidade de ensino a distância, realizado para todos os empregados que têm acesso direto
a estações computadorizadas de trabalho.

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
A CENIBRA distribuiu cartilhas com o Código de Conduta Ética. Criado em 2003, o Código está em sua 6ª
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revisão, já adequado às necessidades de Compliance. A
cartilha tem o objetivo de levar até os empregados a renovação do compromisso ético, bem como as atualizações advindas das relações sociais, entre a Empresa, seus
empregados e demais partes interessadas. Além desses
recursos, foram realizadas palestras, reuniões, campanhas e outros eventos para a ampliação do tema na cultura empresarial.

IMPLANTAÇÃO
A primeira etapa de Compliance na CENIBRA teve como
foco as adequações dos instrumentos normativos, com
grande atuação no âmbito jurídico. Desde 2018, a Empresa diversifica suas ações de integração do Compliance
à cultura empresarial, levando o tema para todos os seus
setores. Destaque para a realização de uma peça teatral
sobre o tema, apresentada para o setor Florestal.

CONTANDO HISTÓRIAS
Visando um melhor entendimento e maior divulgação
das práticas de Compliance, a CENIBRA utilizou um
recurso diferente, as histórias em quadrinhos (HQ). Os
empregados da área Florestal receberam a HQ “Fazendo o certo sempre! Agindo em Compliance”, uma história que aborda questões importantes do Compliance
de uma forma simples e prática, adequada à rotina de
trabalho florestal.

RECURSOS HUMANOS

CARTEIRA DE
TRABALHO DIGITAL
Desde o dia 23 de setembro, a Carteira de Trabalho Digital substitui
a Carteira de Trabalho física. Toda
a vida profissional do trabalhador
será anotada na versão eletrônica
do documento. E a CENIBRA já está
totalmente apta às novas exigências
do Ministério do Trabalho.
A CENIBRA foi uma das primeiras
empresas da região a se adequar
ao eSocial, sistema eletrônico do
Governo que unifica o envio de informações dos trabalhadores para o
Governo Federal, que alimentará a
Carteira de Trabalho Digital.

O QUE MUDA COM A
CARTEIRA DIGITAL
A utilização da Carteira de Trabalho

Digital gerará várias mudanças. Ao
ser contratado, o novo empregado
informará apenas o seu número de
Cadastro de Pessoa Física (CPF). As
informações e alterações serão inseridas digitalmente pela Empresa e
enviadas para o Governo.
Outra mudança é o número da carteira. Com o documento eletrônico,
o número de identificação do trabalhador passa a ser o CPF, e não mais
o número de Carteira de Trabalho da
versão física. As informações serão
disponibilizadas automaticamente
e os empregados poderão acompanhar tudo pela internet ou pelo
aplicativo de celular. “É importante
lembrar que alterações salariais, férias, afastamentos ou desligamento
não serão exibidos de forma imediata, mas sim após um prazo, até o

dia 15 do mês seguinte e 10 dias no
caso de desligamento”, explicou o
Analista de Recursos Humanos Joaquim Soares Pacheco Neto.
Mas os empregados devem ficar
atentos. A Carteira de Trabalho física não deve ser descartada. Ela ainda é um documento para comprovação de tempo de trabalho e deve
ser guardada para comprovar dados
já anotados referentes a vínculos
antigos, anteriores ao eSocial.

PORTOCEL

PORTOCEL
É PREMIADA
PELA ANTAQ
A Portocel, terminal especializado localizado em Barra
do Riacho (ES), foi agraciada em 2019 com o prêmio da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
A empresa foi eleita a quarta melhor na categoria IDA
– maior evolução anual dentre os terminais portuários
privativos no ano de 2018. No evento de premiação estiveram presentes Adermo Costa, diretor da Portocel e
representante da CENIBRA, e Gislene Rabelo, analista de
sustentabilidade da Portocel.
O Índice de Desempenho Ambiental (IDA) é um índice
disponibilizado pela ANTAQ para as instalações portuárias, que avalia, por meio de indicadores, a eficiência e a
qualidade da gestão ambiental dos terminais a partir do
preenchimento de um formulário eletrônico.
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SEGURANÇA

CELULAR
AO DIRIGIR?
NÃO!
CAMPANHA DA CENIBRA
ALERTA PARA O PERIGO
DO USO DO CELULAR
NO TRÂNSITO
A Campanha de Segurança no Trânsito da CENIBRA de
2019 volta a atenção para um problema comum: o uso
de aparelhos celulares ao dirigir. Além de ser proibido
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma atitude
perigosa. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET), usar celular ao dirigir é a
terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil.
Visando conscientizar seus empregados e moradores das
regiões nas quais a Empresa está instalada, a CENIBRA
realiza anualmente uma Campanha de Segurança no
Trânsito. A campanha é realizada pela Coordenação de
Logística Florestal e Infraestrutura, de maneira colaborativa entre a CENIBRA e empresas parceiras, envolvidas
nos processos de logística florestal, infraestrutura de estradas, manutenção de equipamentos florestais e transporte de pessoas.
A campanha foi realizada no Natal e no Ano Novo, e
continuará até o Carnaval. Essas datas foram escolhidas
por serem épocas de maior movimento nas estradas.
As peças da campanha estão expostas na BR-381 e nas
LMGs 758 e 458. Foram distribuídos brindes alusivos à
campanha, com orientações aos motoristas quanto à importância do trânsito seguro.

Dirigir o veículo usando fones nos ouvidos conectados
a aparelhagem sonora ou com telefone celular é considerado infração de trânsito média, sujeita a 4 pontos na
carteira de habilitação e multa de R$ 85,13.
Se o condutor estiver segurando ou manuseando o celular, a infração se torna gravíssima e o valor da multa sobe
para R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na CNH.

CUIDADOS COM O VEÍCULO

VAI VIAJAR? PREPARE SUA CASA!

Ao viajar, é preciso ficar atento a uma série de cuidados com o veículo. Sempre faça uma revisão e confira as
condições do carro: nível do óleo, água, fluidos, pressão
dos pneus, estepe, estado das luzes, alinhamento, balanceamento e condição das bandas de rodagem.

• Deixe a casa limpa e abra os armários para ventilar.
• Mantenha a geladeira limpa. Não deixe nada que possa

Em período de chuvas, é preciso ficar mais atento ao
desgaste dos pneus. Esteja sempre preparado. Desde a
documentação do motorista e do veículo até o roteiro da
viagem, mapas, tempo de percurso e outras observações
importantes. Procure sempre viajar descansado e bem
alimentado. Faça pausas regulares e, se possível, reveze
a direção com outra pessoa.
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CELULAR NO TRÂNSITO GERA MULTA

•
•
•
•

estragar caso ocorra uma queda de energia. Congele o
que for possível e descarte os alimentos que apodrecem rápido.
Jogue o lixo fora: lixo acumulado por muitos dias pode
gerar mau cheiro, ratos, baratas e outros insetos.
Tire tudo da tomada. Aparelhos eletrônicos podem queimar em caso de pane elétrica ou tempestades com raios.
Deixe apenas o que for imprescindível, como geladeira.
Desligue também os registros de água e a válvula
do gás.
Feche bem janelas e portas.

NA FÁBRICA

MELHORIAS CONTÍNUAS
EMPREGADOS APRESENTARAM TRABALHOS E
PESQUISAS RELACIONADOS A ROTINA E SOLUÇÃO
DE PROBLEMAS
Com a participação de cerca de 130 empregados, foi
realizado o Seminário Integrado GRD, da Diretoria Industrial e Técnica. Foram 21 projetos apresentados, pré-selecionados entre mais de 50, que se destacaram na
melhoria da rotina de trabalho. São melhorias de segurança, ambientais, econômicas e de produção que movimentaram todas as coordenações da Diretoria Técnica
durante o ano de 2019.
Os projetos utilizaram ferramentas de gerenciamento de
rotina e o ciclo PDCA, sigla em inglês que designa um
método interativo de gestão composto por quatro passos: Planejar, Fazer, Verificar e Agir. O PDCA é utilizado
para o controle e a melhoria contínua de processos e
produtos, podendo ser aplicado em qualquer ramo de
atividade para alcançar um nível de gestão melhor a
cada dia.
A CENIBRA incentiva o uso das ferramentas de qualidade para solucionar problemas de rotina, prevenir impactos ambientais, evitar acidentes de trabalho e valorizar
os empregados. Os resultados obtidos proporcionam a
melhoria contínua do ambiente de trabalho, motivação
e desenvolvimento da equipe, na medida em que é desafiada a criar e implantar soluções inovadoras.

crescimento profissional, fruto de um compartilhamento
de experiências. Todas as equipes dominam as ferramentas da qualidade e fazem as adaptações necessárias para
colocá-las em prática, o que torna os processos de gestão mais ágeis, claros e objetivos.
Com metas desafiadoras, a proposta estimulou o desenvolvimento de trabalhos alinhados com o compromisso
de valorizar a inovação, a competência e o comprometimento dos profissionais. O ciclo PDCA permitiu o envolvimento das equipes na identificação de oportunidades
de melhoria e a consolidação dos conhecimentos. Os
resultados demonstraram a eficácia do PDCA, que sempre busca a identificação e eliminação da causa raiz do
problema.
O Analista Florestal Sênior Geraldo Magela Pereira Filho
explica que “anualmente, as coordenações são incentivadas a realizar trabalhos utilizando metodologias de
solução de problemas. Ao final do ano são realizados
eventos pelas gerências e coordenações para a seleção
dos trabalhos que irão representar as áreas no Seminário
de Melhoria Contínua. Busca-se selecionar os trabalhos
que melhor utilizaram as ferramentas e que alcançaram
as metas que foram estipuladas”, disse.

PROJETOS
Os projetos representaram uma oportunidade de aprimorar as operações industriais e florestais e promover o

No Seminário Integrado GRD,
são apresentados projetos que
utilizam a rotina PDCA
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DESTAQUE

PARADA GERAL 2019
CERCA DE 18 MIL ATIVIDADES
FORAM REALIZADAS NA
CENIBRA EM 26 DIAS
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A CENIBRA realizou, com sucesso, a Parada Geral de
2019. Com um envolvimento de todas as áreas da Empresa, cerca de 4.500 profissionais planejaram e realizaram
mais de 18 mil atividades, em um período de 26 dias. Um
dos diferenciais da Parada de 2019 foi a busca da confiabilidade dos equipamentos para os próximos 15 meses.
A estratégia foi diferente dos anos anteriores, quando o
tempo entre uma Parada e outra era de 12 meses.
O objetivo da Parada Geral é garantir a confiabilidade
dos equipamentos e a continuidade operacional, bem
como a implantação de melhorias e novos investimentos. “A CENIBRA entende que a segurança dos trabalhadores não é apenas uma prioridade, mas um valor
essencial. Por isso a Parada Geral é tão importante. Seu
planejamento se inicia logo após o término da anterior”,
afirmou o Presidente da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), Carlos Fernandes.
Além das manutenções tradicionais e de rotina, aspectos legais foram atendidos, como a inspeção em caldeiras
e vasos de pressão, para atendimento e conformidade à
Norma Regulamentadora NR-13. A área de engenharia
aproveitou o período para implantação de diversas melhorias, envolvendo as especialidades de mecânica, elétrica/instrumentação e civil.

ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES
Por causa da complexibilidade das ações envolvidas durante a Parada Geral, estagiários e jovens aprendizes
apenas acompanharam o andamento das intervenções.
Para este ano, foram criados coletes na cor laranja,
além de uma faixa no capacete para os estagiários e
jovens aprendizes, facilitando assim sua identificação.

15 MESES
Anteriormente, a Parada Geral era realizada em um intervalo de 12 meses. Para os próximos anos, a CENIBRA
utilizará uma nova estratégia, adotando a periodicidade
de 15 meses para a Parada Geral.

ALGUMAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS
DURANTE A PARADA:
Manutenção preventiva periódica do Turbo Gerador nº1 (overhaul).

ENVOLVIMENTO DE TODA A EMPRESA
Para a realização da Parada Geral, toda a CENIBRA é envolvida. Todas as áreas participam: Manutenção e Engenharia, Operação, Suprimentos, Apoio Administrativo,
Tecnologia da Informação e Segurança. A Parada Geral
envolve grandes recursos financeiros, pessoal especializado próprio e terceiros, máquinas especiais, imensa logística de apoio, transporte e refeições. Quase 11 mil equipamentos receberam manutenção e melhorias, em todos os
setores da CENIBRA.

Projeto de Modernização do Branqueamento 2.
Substituição dos suportes deslizantes do
sector cooler do Forno de Cal 3.
Substituição do Acionamento da Máquina
de Secagem de Celulose nº 3.
Migração do SDCD da área de Recuperação e Utilidades.
Substituição dos tubos do Superaquecedor
Secundário da Caldeira Recuperação nº3.
Lavagem Química da Caldeira Recuperação nº3.

DADOS GERAIS SOBRE A PARADA

• Mais de 18.000 atividades planejadas e realizadas.
• Mais de 4.200 liberações realizadas pela equipe

•
•
•

de segurança (liberações de serviços a quente, liberações de trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, linhas de produtos químicos).
Mais de 4.500 profissionais envolvidos.
Entre os equipamentos ativos, 10.983 receberam
manutenção e melhorias.
Envolvimento de 68 empresas.
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ZERO ACIDENTE
O Café com CIPA da Parada Geral foi mais uma novidade. Gerentes e coordenadores de vários setores participaram do Café, em apoio às ações da área de Segurança
do Trabalho e a busca pelo zero acidente. O evento, que
contou com 2.250 participantes e foi realizado no Restaurante 2, serviu para reforçar o apoio das gerências à
importância do trabalho seguro, compartilhando a responsabilidade da segurança do trabalhador.
Segundo o Presidente da CIPA, Carlos Fernandes, cada
trabalhador teve autonomia para executar suas atividades apenas se estivesse seguro de fazê-la. “De forma
dinâmica e funcional, foi realizado um diálogo de conscientização sobre a prevenção de acidentes, a promoção
da saúde do trabalhador e a busca para minimizar situações de riscos de acidentes e doenças no trabalho. Empregados e prestadores de serviços, todos reiteraram o
compromisso com o Cuidado Ativo. Cuidar de si, cuidar
do outro e permitir ser cuidado. A atitude de cada um
reflete na segurança do outro”, afirmou Carlos.

O Diretor-Presidente, Kazuhiko
Kamada, acompanhou a
palestra de Pedro Aihara

O Diretor Industrial e
Técnico, Júlio Tôrres,
falou sobre a importância
da segurança durante a
Parada Geral

PALESTRA COM TENENTE PEDRO AIHARA
Na abertura da Parada Geral, foi apresentada a palestra
“Parada com cuidado e segurança”, com Pedro Aihara,
Especialista em Gestão de Desastres, que atuou na comunicação da tragédia de Brumadinho.
Pedro Aihara é bacharel em Prevenção de Catástrofes
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais (CBMMG), e em Direito pela UFMG. Especialista
em Gestão de Projetos pela USP e em Gestão de Desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. É também mestrando em Direitos Humanos (UFMG).
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NA FÁBRICA

NOVA CIPA CENIBRA
NOVA DIRETORIA PARA MANDATO
2019/2020 FOI ELEITA E ATUOU NA
PARADA GERAL
O novo Presidente da CIPA,
Carlos Fernandes, apresentou o
slogan da gestão 2019/2020:
“Se algo não puder ser feito com
segurança, que não seja feito.”

A CENIBRA já elegeu a nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). O mandato 2019/2020
será presidido por Carlos Fernando Soares Fernandes,
Gerente do Departamento Técnico e Manutenção.
O objetivo da CIPA é promover a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA visa atender à Norma Regulamentadora
– NR05, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego,
hoje pertencente ao Ministério da Economia.

MEMBROS
A Comissão é constituída por 23 membros. Além do
Presidente Carlos Fernandes, outros integrantes foram
indicados pela CENIBRA. Titulares: Sônia Aparecida,
Hosani Pierre, Rodrigo Silva Leite, Marcos Machado
Oliveira e Felipe Paixão Cristelli. Suplentes: Hudson
Cunha Meireles, Rodolfo Lemos Guedes, Pedro Humberto Loyola, Eberson Horta Costa e Vanuza Costa
Ruas.
Outros membros foram eleitos pelos empregados. Titulares: Dênis Alexanio, Elenilson Gomes, Daniel Figueiredo, Katsumi Kobayashi, André Luis Barbosa e João Paulo.
Suplentes: Anderson Leris, Johanata Fernandes, Giovane
Guzzo, Willian Bertoldo e Cássio Pernes.
A secretária executiva, convidada pela CIPA, é Andréia
Veríssimo.

NOVA GESTÃO
De acordo com o Presidente Carlos Fernandes, o início
da gestão pouco antes da Parada Geral foi um grande
desafio. “Elaboramos diversos eventos e ações com o
intuito de fazer um grande movimento pela segurança,
principalmente nesta Parada Geral, com mais de 4.500
presentes dentro da Fábrica. Destacamos o ‘Café com
CIPA’, para informar a todos os cuidados básicos, para
preservar a integridade física e mental do trabalhador,
dentre outros importantes eventos.”

A CIPA já tem em andamento diversas ações, visando
aumentar ainda mais a segurança para todos os empregados. Entre elas: inspeções permanentes nos locais de
trabalho; auxílio na implementação de novas ações de
prevenção de acidentes; fiscalizações preventivas, como
em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; incentivo à participação dos trabalhadores
nas campanhas internas de prevenção de acidentes do
trabalho e de qualidade de vida; criar planos de ações
para itens não conformes; criação de faixas coloridas
nos capacetes, no intuito de identificar e preservar a
saúde dos trabalhadores e estagiários com menor experiência.

OUTRAS AÇÕES
DDS - MINUTOS QUE SALVAM VIDAS

Objetivo: Orientar todos os empregados para realizarem
o DDS impreterivelmente antes de iniciarem a jornada de
trabalho.
CRIAÇÃO DO VER E AGIR CIPA / SAÚDE E SEGURANÇA

Objetivo: Canal direto com a CIPA / SEGURANÇA. Reportar à CIPA/ SEGURANÇA as situações de perigo existentes na área que ofereçam riscos à saúde e segurança do
trabalhador. Essa OUVIDORIA funcionou durante toda a
PARADA GERAL, com grande sucesso.
SAÚDE - TODOS PELA VIDA - Assuntos com relação a Do-

enças Sexualmente Transmissíveis - DST e Aids
Objetivo: Instruir os trabalhadores sobre medidas preventivas de HIV / Aids e apresentar índices de contaminação.
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NO CAMPO

ECONOMIA VERDE
PROGRAMA FOMENTO FLORESTAL ALIA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AMBIENTAL

Desde 1985, a CENIBRA mantém uma parceria sólida,
ética e sustentável junto aos produtores rurais localizados em suas áreas de influência, aliando o desenvolvimento econômico e social aos cuidados com o manejo
dos recursos naturais. Trata-se do Programa Fomento
Florestal, que tem como principais objetivos fortalecer os
laços que unem a Empresa aos produtores rurais e oferecer oportunidades de negócio em 83 municípios do estado de Minas Gerais. O Programa se tornou uma fonte
complementar de suprimento de madeira para a Fábrica,
contemplando atualmente 685 produtores.

ENCONTROS TÉCNICOS
Com o objetivo de fortalecer a parceria junto aos produtores participantes do Programa, a CENIBRA promoveu,
em 2019, três encontros para reforçar as orientações
técnicas essenciais para que o produtor possa melhorar
seu manejo florestal e, consequentemente, obter melhores produtividades. Os eventos foram realizados em
Guanhães, Nova Era e Caratinga e permitiram também
um alinhamento estratégico, junto aos fomentados, da
fase atual do Programa e seus objetivos a curto, médio
e longo prazos. Além desses temas, informações sobre a
qualidade da madeira, usos da celulose produzida pela
CENIBRA, técnicas de conservação de água e solo nas
propriedades a partir da subsolagem e medidas preventivas de combate a incêndios florestais foram discutidos.
Para o produtor Almir Pereira Mafra, fomentado parceiro
da CENIBRA na região de Caratinga desde 2001, o encontro foi muito proveitoso e rico em informações técni12

cas. “Os palestrantes deram sugestões de equipamentos
e de uso de técnicas que vou adotar em meu manejo de
eucalipto e em minha propriedade. Estou muito entusiasmado e acredito que vai dar certo”, disse o fomentado.
Segundo Wildson Alves de Melo, um dos responsáveis
pela assistência técnica do Programa, “o encontro é mais
uma oportunidade para que os fomentados tenham a
certeza de que todas as recomendações técnicas que
a Empresa utiliza em suas florestas são repassadas aos
fomentados e, quando rigorosamente cumpridas, proporcionam significativos ganhos de produtividade e,
consequentemente, maior retorno financeiro do empreendimento. Somam-se a isso os benefícios ambientais na
propriedade como um todo, por meio do cumprimento
da legislação vigente”.

COMO SER UM FOMENTADO?
Para participar do Programa de Fomento os produtores devem estar com o imóvel regularizado. Para que a
contratação seja feita é realizada uma avaliação técnica e econômica da propriedade, além da necessidade
do cumprimento de requisitos por parte do produtor.
A Empresa fornece ao fomentado os insumos (mudas,
adubos e defensivos agrícolas), bonificados desde que
haja a entrega de todo o volume contratado, e adiantamento de recurso financeiro, quitado em madeira no
ato da entrega do volume contratado. Além disso, toda
a assistência técnica durante as fases de plantio, colheita e transporte é feita junto aos produtores, que têm
como garantia a compra da madeira no momento da
sua colheita.

PESQUISA E INOVAÇÃO

WORKSHOP SOBRE MANEJO
DE FORMIGAS-CORTADEIRAS
EVENTO TÉCNICO DISCUTIU MÉTODOS PARA
CONTROLE DESSA PRAGA
Em um quintal, ou uma horta, é um problema comum o
ataque de formigas. Elas vêm e destroem grande parte
do trabalho realizado. Agora, imagine controlar formigas-cortadeiras em áreas de reflorestamento de eucalipto em 54 municípios. É um grande trabalho. Por isso, a
CENIBRA realizou um workshop sobre manejo de formigas-cortadeiras, para promover a atualização e discussão
sobre o assunto.

envolvidas na contaminação da colônia. Foram apresentados também a demonstração prática da resistência de
iscas granuladas em situações de umidade e os resultados de pesquisas realizadas na CENIBRA sobre controle
de formigas-cortadeiras.

Cerca de 40 empregados, entre gerentes, coordenadores
e supervisores da silvicultura e demais profissionais relacionados ao manejo de formigas-cortadeiras, participaram do workshop.

O método de controle químico é o mais utilizado, sendo
a isca formicida o método com melhor custo-benefício. A
isca formicida é altamente higroscópica, ou seja, absorve bastante água do ambiente. Quando isso acontece,
a isca não é carregada pelas formigas para o interior do
formigueiro, o que compromete a eficiência de controle.
Por isso, o combate de formigas-cortadeiras é realizado
apenas no período seco do ano, apesar de a formiga
causar dano o ano inteiro. De modo a reduzir o impacto
nos plantios de eucalipto, a Coordenação de Pesquisa e
Desenvolvimento Florestal vem buscando alternativas de
controle, para que o manejo de formigas-cortadeiras possa ser realizado mesmo na estação chuvosa, reduzindo
assim o potencial de dano dessa praga.

Palestraram no evento o Dr. Odair Correa Bueno, professor e pesquisador do Centro de Estudos de Insetos Sociais
do Instituto de Biociências de Rio Claro, da UNESP; Msc.
Thaís de Camargo Lopes, Engenheira Florestal e Consultora Técnica da Dinagro Agropecuária; e a Dra. Caroline
Silva Abreu, Engenheira Agrônoma e Especialista em Proteção Florestal — CENIBRA / Coordenação de Pesquisa e
Desenvolvimento Florestal.

MÉTODOS DE CONTROLE

O PROBLEMA
Algumas espécies de formigas-cortadeiras são as pragas
mais importantes do setor florestal, pois desfolham o eucalipto desde o plantio (mudas) até a colheita; além disso, são insetos (pragas) que podem causar danos o ano
inteiro. Em plantios adultos, a desfolha reduz a produção
de madeira, além de, em alguns casos de desfolhas sucessivas, causar a mortalidade das árvores.

WORKSHOP
Durante o evento, a biologia, o comportamento das formigas e a arquitetura do formigueiro foram discutidos.
Por serem insetos sociais (vivem em grandes colônias,
têm divisão de tarefas e sobreposição de gerações), as
formigas apresentam várias estratégias comportamentais
de defesa, o que dificulta muito o seu controle no campo. Foram abordados também métodos de controle de
formigas-cortadeiras no setor florestal, controle químico
com isca formicida, modo de ação da isca formicida no
interior do formigueiro e comportamento das formigas
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PESQUISA E INOVAÇÃO

PARCERIAS PRODUTIVAS
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO ESTUDA OS EFEITOS
DO AMBIENTE NA QUALIDADE DA MADEIRA
A CENIBRA incentiva e apoia o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico, compreendendo-os como
caminhos para melhorias das empresas do setor de base
florestal no Brasil. Recentemente, a Empresa colaborou
no trabalho de mestrado da Engenheira Florestal Isadora
Corradi, realizado na Universidade Federal de Viçosa. O
trabalho teve como objetivo aprofundar o conhecimento
sobre o efeito do ambiente de cultivo na qualidade da
madeira e seu reflexo na produção de celulose branqueada. Além da CENIBRA, outras três empresas colaboraram com a tese.
A qualidade da madeira do eucalipto tem grande influência no desempenho final do processo industrial de
produção de celulose branqueada, podendo influenciar
no volume de produção, na qualidade e no custo da
celulose produzida. Os principais fatores definidores da
qualidade da madeira são o material genético, a idade
do plantio e o ambiente de cultivo (clima e solo).
O trabalho realizado por Isadora Corradi avaliou madeiras de três clones (de baixa, média e elevada densidade
básica), coletadas na mesma idade em cinco diferentes
regiões: Bocaiúva, Belo Oriente e Guanhães, em Minas
Gerais; Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul; e Telêmaco Borba, no Paraná. Os locais foram selecionados buscando representar um gradiente de estresse ambiental,
variando de locais com baixo nível de estresse (com temperaturas amenas, precipitação pluviométrica elevada e
bem distribuída) até locais com elevado nível de estresse
ambiental (caracterizados por temperaturas mais elevadas, precipitações pluviométricas mais baixas e mais concentradas).
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RESULTADOS
Os eucaliptos plantados nos locais com menor nível de
estresse ambiental (maior disponibilidade de água e menores temperaturas), quando comparados aos plantados
nos locais com elevado nível de estresse (menor disponibilidade de água e maiores temperaturas), apresentaram
características diferentes. A madeira produzida nos locais
de menor estresse ambiental apresentou menor densidade básica, menor teor de extrativos e maior proporção
de lignina mais facilmente extraível (maior relação S/G).
Essas características refletem na performance de várias
etapas do processo de produção de celulose, tais como:
quanto melhor o ambiente, menor o consumo específico de madeira - CE (o que significa a necessidade de
um menor volume de madeira para produzir 1,0 tonelada de celulose) e maior rendimento depurado - RD,
com aumento de 10,5%. Além disso, houve um menor
gasto de reagentes, tanto no cozimento, com menor álcali efetivo (redução de 13,5%), como no processo de
branqueamento, com menor consumo de dióxido (redução de 24,4%). A qualidade do produto foi melhor,
com aumento da viscosidade em 6,7% e da alvura em
17,6%. Esses resultados são importantes na definição
das estratégias de abastecimento e na seleção de novas
áreas para plantio.

MEIO AMBIENTE

REDE DE
PERCEPÇÃO DE ODOR

ÚLTIMO ENCONTRO DO ANO CONTOU COM
APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA
Em 2019, a Rede de Percepção de Odor (RPO) da CENIBRA
completou 20 anos. Ela é formada por voluntários capacitados que registram e transmitem informações sobre a
qualidade do ar no entorno da Fábrica, localizada em Belo
Oriente. Esta é uma iniciativa da Empresa para acompanhar, manter e promover a melhoria contínua no sistema
de gestão ambiental dos odores gerados pela produção
de celulose. O planejamento para 2020 foi apresentado
na última reunião do ano.

vorecida inclusive pela Rede. É fato que a existência e
manutenção da RPO continua sendo muito importante
para a CENIBRA, por consolidar excelentes indicadores
da qualidade ambiental e do relacionamento com a comunidade”, explicou Cleuber Rodrigues, especialista em
meio ambiente.

A RPO é formada por 27 moradores de comunidades vizinhas à CENIBRA, em um raio de 42 quilômetros. Além
dos voluntários, a Rede é composta por empregados da
Empresa, responsáveis pela recepção, tratamento de dados, elaboração de respostas à comunidade e agências
ambientais, estação meteorológica automatizada e equipamentos para a criação de modelos computacionais.

Ao final da reunião, os voluntários assistiram a uma
apresentação musical da Orquestra Luthier, projeto patrocinado pela CENIBRA que tem como objetivo ensinar
a crianças e jovens em vulnerabilidade social como construir e tocar instrumentos musicais. As violas são fabricadas a partir da madeira de eucalipto, doada pelo Instituto
CENIBRA. A iniciativa é exemplo da aplicabilidade dos
recursos florestais renováveis em ações de desenvolvimento social.

ATUAÇÃO
Ao perceber qualquer tipo de odor na atmosfera, o voluntário entra em contato com a Empresa por telefone
ou e-mail, informando data, hora e intensidade do odor.
As informações processadas geram indicadores de qualidade ambiental, que fornecem subsídios para tomada
de decisão sobre os investimentos e melhorias do processo industrial.

VIOLAS DE EUCALIPTO

Em 13 anos de atividade, o Projeto Luthier já acolheu
mais de 3.000 crianças, adolescentes e jovens, dos municípios de Barão de Cocais, Antônio Dias, Catas Altas,
Nova União e Ferros.

“Há alguns anos, temos verificado que as incidências registradas pela comunidade vêm diminuindo por causa
de mudanças na própria estratégia de produção, cada
vez mais com a percepção sustentável do negócio, e a
implantação de projetos para redução das emissões, fa15

RESPONSABILIDADE SOCIAL

INSTITUTO CENIBRA:
CAPACITAÇÃO SOCIAL
A CENIBRA transforma árvores plantadas em celulose,
gerando e distribuindo riquezas de forma sustentável.
Mas a Empresa faz muito mais que isso. Ela é ciente
da sua responsabilidade e papel social, de sua capacidade de transformação de vidas e histórias, de forma a melhorar a qualidade de vida das comunidades
ao seu entorno. Por acreditar que toda empresa deve
ter uma maior atuação no âmbito coletivo, sendo
responsável por mudanças que levem ao bem-estar
coletivo, o Instituto CENIBRA trabalha, desde 2002, o
desenvolvimento integrado, promovendo a cidadania
da população.
Para ampliar ainda mais sua atuação social, a Empresa promoveu o curso “Projetos de Intervenção Social
e Metodologia de Planejamento e Acompanhamento
dos Programas e Projetos da CENIBRA”, para a capacitação dos empregados da Comunicação Corporativa,
Relações Institucionais e Instituto CENIBRA. O curso foi
realizado de setembro de 2018 a outubro de 2019, em
quatro módulos, com 12 encontros mensais, totalizando 48 horas de treinamento para a equipe.

Equipes da Comunicação Corporativa, Relações Institucionais e
Instituto CENIBRA participaram do curso

CAPACITAÇÃO
O objetivo do curso foi a capacitação da equipe da área
social sobre planejamento, políticas públicas e análise
do desenho dos projetos de intervenção do Instituto
CENIBRA nas comunidades em que a Empresa está presente, além da experimentação de métodos de planejamento e acompanhamento dos programas e projetos.

MEIO AMBIENTE

CAXINGUELÊ
O caxinguelê (Guerlinguetus ingrami) é uma espécie de esquilo que
mede cerca de 20 cm de comprimento. Vivem sozinhos ou em pares
e podem viver até 15 anos. A fêmea
fica prenha uma vez por ano e tem
de um a dois filhotes. Além das copas altas, o caxinguelê escolhe locais onde exista vegetação de idade
avançada, para que haja ocos nas
árvores, onde habitam, reproduzem-se, guardam os filhotes e estocam
comida.
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