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motivados, com prazer e energia, e a partir desse pensamento se deu a escolha do tema desta edição.
A campanha se iniciou em janeiro, mas conta com atividades durante todo o ano. Ela objetiva orientar os empregados a buscarem ajuda quando necessário e apoiarem os colegas neste sentido, além de conversarem com
os superiores sobre suas necessidades emocionais e praticarem o autocuidado e a capacidade de se adaptar a
novas situações.

RECURSOS HUMANOS

MENTE SÃ,
CORPO SÃO
JANEIRO BRANCO
ORIENTA SOBRE SAÚDE
MENTAL
Com o tema “Quem cuida da mente, cuida da vida”, a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa da
CENIBRA lançou a campanha “Janeiro Branco”. A programação foi voltada para a promoção e prevenção de
problemas relacionados à saúde mental, objetivando a
melhoria da qualidade de vida dos empregados.
Organizações modernas acreditam que o capital mental é uma pauta sempre muito importante. Desta forma,
a CENIBRA almeja que seus empregados estejam saudáveis física e mentalmente para que possam trabalhar
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Para abrir a campanha, os empregados receberam, na
porta do restaurante, lacinhos na cor branca e um informativo com orientações sobre saúde. Além disso, foram
realizadas as seguintes atividades: plantão psicológico,
corrida rústica e almoço temático. Os empregados e
prestadores de serviço puderam assistir também à palestra “Ansiedade e Transtornos de Ansiedade”.
As palestras têm como objetivo auxiliar os empregados
a identificar os padrões de pensamentos desadaptativos,
regras e expectativas disfuncionais e estilos cognitivos
problemáticos, problemas como estresse, ansiedade e
depressão.
No total, 920 pessoas foram atingidas diretamente pela
campanha que ainda promoverá palestras sobre estresse, depressão e Síndrome de Burnout durante os próximos meses.
“Sabe-se que o sofrimento mental compromete a saúde do indivíduo, os comportamentos sociais, as relações
de trabalho, afetivas e financeiras. Com esta campanha,
queremos orientar as pessoas a reconhecerem problemas e incentivá-las a buscar ajuda de um profissional
especializado para um tratamento adequado, gerando
menos irritação e uma vida mais leve. Deve-se conhecer
para prevenir, e, ao menor sinal de alerta, procurar ajuda
do profissional qualificado”, explicou a analista de Recursos Humanos Sônia Aparecida Silva.
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RECURSOS HUMANOS

INCENTIVO À EDUCAÇÃO
CENIBRA DISTRIBUI MATERIAL ESCOLAR
PARA DEPENDENTES DOS EMPREGADOS
A escola é um lugar de socialização extremamente importante para o desenvolvimento das crianças e formação cidadã dos jovens. Como forma de incentivo à educação, a CENIBRA realizou a distribuição anual do kit de
material escolar para os filhos de seus empregados.
Foram contemplados alunos do Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Os kits foram montados de acordo com a
faixa escolar dos dependentes, sendo: 1º ao 5º ano, 6º
ao 9º ano e Ensino Médio.
No total, foram distribuídos 2.800 kits contendo cadernos, apontador, borracha, lápis, régua, cola, tesoura, canetas, lapiseira, estojo e pincel marca-texto.
“É um privilégio receber da Empresa um kit de material
escolar como esse. São materiais de excelente qualidade e escolhidos de forma criteriosa. Entendo que é uma
forma de incentivo à educação, pensando no futuro da
família e contribuindo para uma sociedade melhor”, destacou a analista de serviços administrativos Elaine de Fátima Moreira Souza Castro.
Quem também ficou muito satisfeita foi a supervisora
técnica de manutenção Wasty Dayane de Melo, mãe do
Murilo, de seis anos de idade. Para ela, além de ajudar no
orçamento, o benefício é uma forma de valorização do
empregado. “É gratificante a CENIBRA fazer parte deste

momento importante da nossa família. Esta ação é um
incentivo aos estudos e contribui para o crescimento e
formação dos nossos filhos”, contou.

“É um privilégio receber
da Empresa um kit de
material escolar como
esse. São materiais de
excelente qualidade
e escolhidos de forma
criteriosa. Entendo
que é uma forma de
incentivo à educação,
pensando no futuro da
família e contribuindo
para uma sociedade
melhor.”
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NO CAMPO

GESTÃO
COMPARTILHADA
SUPERVISORES DE SILVICULTURA ADOTAM O USO DO
POWER BI PARA GESTÃO DAS EQUIPES DE CAMPO
Para melhoria da gestão, as empresas constantemente
buscam formas mais eficientes e rápidas para análise
das informações e tomada de decisão. Uma dessas formas é buscar uma gestão compartilhada, permitindo
o acesso à informação a todas as pessoas envolvidas
no processo. Na CENIBRA, com o uso do Power BI, os
supervisores e líderes de silvicultura estão cada vez mais
integrados e conseguindo ainda mais eficiência em suas
atividades.
O Power BI é um sistema de gestão que possibilita
visualizações interativas de indicadores por meio da
transformação de dados coletados em campo em informações úteis, de rápido acesso e de fácil compreensão
para gestão do processo.
As vantagens desse sistema são muitas. Para o usuário,
garante mais agilidade nas informações e rapidez para
implementar ações. Para a Empresa, permite o mesmo
acesso à informação desde o campo até a alta direção,
com ganho de performance e, consequentemente,
oportunidade para a melhoria contínua dos resultados.
“A ferramenta tem conseguido aproximar mais o supervisor e o líder. A rapidez das ações a serem realizadas é um grande diferencial. Neste caso, a gestão passa
a ser diária, o que encurta caminhos e gera maiores
ganhos no processo”, disse o supervisor de silvicultura
Wanderson Carlos Mendes.
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“A ferramenta tem
conseguido aproximar
mais o supervisor
e o líder. A rapidez
das ações a serem
realizadas é um
grande diferencial.
Neste caso, a gestão
passa a ser diária, o
que encurta caminhos
e gera maiores ganhos
no processo.”

NO CAMPO

CENIBRA RENOVA FROTA DE
MÁQUINAS FLORESTAIS
Objetivando o contínuo aprimoramento de seu processo de colheita, a CENIBRA recentemente fez um novo
investimento em equipamentos do sistema Harvester.
Foram adquiridas 24 máquinas que serão utilizadas nas
regiões de Cocais e Rio Doce.
A aquisição contou com um rigoroso processo de escolha técnica e econômica para o alcance dos melhores
desempenhos em critérios de segurança, ambiental, produtividade e qualidade da madeira processada. Além da
melhor ergonomia para os operadores e técnicos de manutenção, baixo consumo de óleos lubrificantes e combustível foram rigorosamente avaliados para obtenção
da melhor relação custo-benefício.
As máquinas adquiridas foram 13 Harvesters modelo
Ergo 8x8 e 11 Forwarders modelo Elephant King 8x8.
Elas contam com as customizações necessárias e adequadas a uma realidade de operação severa vivenciada e
fundamentada na experiência de cinco anos de atividades nas regiões de Cocais e Rio Doce, significativamente
avaliadas e analisadas pelas equipes de engenharia da
empresa Ponsse e da CENIBRA.

ção preditiva, preventiva cronológica e de reparo emergencial para operação 24 horas/dia, 365 dias/ano.
“Com esta modalidade de serviços de manutenção com
o fabricante, a Empresa mantém a diretriz de obter agilidade na solução de problemas de origem de engenharia
e garante a aplicação das melhores técnicas de manutenção neste segmento ainda em evolução. Com os modelos Harvester e Forwarder customizados, a CENIBRA
mantém sua política de constante atualização de frota e
se consolida como referência nas operações mecanizadas em regiões de alto relevo”, explicou o especialista de
desenvolvimento Políbio Martins Nogueira.
O processo de renovação de frotas na Empresa
acontece a cada dois anos e tem como intuito principal atualizar os equipamentos por outros com
mais recursos tecnológicos, a fim de proporcionar
maior autonomia operacional, facilidade nas atividades de manutenção e obtenção do melhor desempenho em termos de produtividade.

Além da compra dos equipamentos, a CENIBRA adquiriu um contrato de prestação de serviços de manuten-
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DESTAQUE

CENIBRA PROMOVE AÇÕES
CONTRA O CORONAVÍRUS
Desde que a Covid-19 (coronavírus) tornou-se uma preocupação mundial, a CENIBRA vem adotando medidas
rigorosas para assegurar a saúde e a segurança dos empregados e de seus familiares, bem como das empresas
prestadoras de serviços. O início das ações de prevenção
foi em janeiro, quando a Empresa emitiu o primeiro comunicado sobre o assunto.
Sob a orientação de profissionais de saúde e com o apoio
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa,
a Empresa tem realizado campanhas educativas de esclarecimento e divulgado dicas de prevenção à doença,
por meio de informativos eletrônicos e materiais gráficos,
como outdoors, banners e cartazes.
A Empresa dispõe ainda de um comitê para analisar as
informações sobre a pandemia e fornecer subsídios para
a tomada de decisões estratégicas que permitem o funcionamento das atividades operacionais com segurança.
Além de restringir o acesso de visitantes a todas as suas
unidades, A CENIBRA tem realizado a higienização cons-
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tante dos locais de trabalho e dos veículos de transporte
de passageiros, disponibilizado álcool em gel na entrada
dos prédios e nos setores de trabalho e colocado de quarentena os empregados que viajaram de férias recentemente, apresentaram sintomas gripais ou tenham idade
igual ou superior a 60 anos.
Os estagiários e jovens aprendizes foram liberados do
trabalho até o dia 30 de abril. Além disso, os empregados receberam a orientação para cancelar as viagens
a trabalho e evitar deslocamentos, dando prioridade a
reuniões on-line, com utilização de recursos de comunicação como Skype, Whatsapp, telefone, e-mail, entre
outros.
Além da recomendação de utilizar copos individuais e
mantê-los higienizados, foi proposto que os departamentos estejam sempre com as janelas abertas para melhor ventilação do ambiente.
Foram feitas ainda marcações no chão para que os empregados fiquem a uma distância segura dos demais colegas nos locais onde há grande fluxo de pessoas. Outra
ação é a utilização de uma câmera termográfica capaz
de identificar se a pessoa está com a temperatura corporal alta. Também foi ampliado o número de lavatórios
para as mãos.

tação dos ônibus em 50% da capacidade, deixando um
empregado por assento; os trabalhadores da silvicultura
foram distribuídos respeitando a distância mínima exigida de 20 m; na atividade de colheita, os operadores
trabalham em máquinas, isoladamente, numa distância
mínima de 70 m uma da outra; foi disponibilizado também álcool em gel na entrada dos prédios e frentes de
trabalho entre outras ações de prevenção.
A CENIBRA tem feito reuniões diárias para avaliação e
atualização das informações relacionadas à Covid-19 no
Brasil e no mundo, de forma a possibilitar, se necessário,
a adoção de novas medidas. Tem mantido, ainda, contato direto com os municípios, com o objetivo de participar
e contribuir para a prevenção e solução dos problemas
ocorridos.
Neste sentido, a Empresa reafirma seu compromisso de
zelar pela saúde e segurança dos empregados e familiares e de adotar todas as precauções recomendadas pelas
organizações de saúde e autoridades públicas.
A celulose é uma grande aliada dos cidadãos e do poder
público para a manutenção da saúde e da segurança da
população. Sua falta pode comprometer a tomada de
medidas sanitárias essenciais no combate à propagação
da Covid-19 (coronavírus).
Os produtos fabricados a partir da matéria-prima fornecida pela CENIBRA são utilizados em hospitais, consultórios médicos, postos de saúde, fábricas de medicamentos e de alimentos. São exemplos desses produtos:
papéis higiênicos, papéis-toalha, lenços umedecidos,
fraldas descartáveis, bulas de remédio, receituários e formulários médicos, entre outros. A celulose, inclusive, é
um dos insumos usados nas máscaras cirúrgicas.
Por isso, a Empresa trabalha para não deixar faltar insumos para a fabricação de produtos que, uma vez em falta,
podem comprometer a qualidade de vida da população.

Todas as empresas prestadoras de serviços foram orientadas e têm adotado medidas alinhadas com as ações de
prevenção da CENIBRA.

AÇÕES NA ÁREA FLORESTAL
Assim como tem feito na Fábrica, a CENIBRA adotou
para as atividades da área florestal todos os cuidados
para prevenção do coronavírus.
Os empregados foram orientados a não realizar viagens
fora da região de atuação e nem receber visitantes; foram dispensados, sem prejuízo financeiro, os empregados com sintomas gripais; foi realizada a redução da lo-
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nico, cartilha informativa contendo diretrizes da metodologia do teletrabalho e dicas para alcançar e manter a
produtividade.

HOME OFFICE
Um projeto adotado pela Empresa que merece destaque
é o home office (teletrabalho). Ele está em funcionamento e as equipes operacionais estão atuando em escala de
revezamento, o que permite reduzir o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo pela metade e evita
aglomerações nos restaurantes.
Para o projeto tornar-se possível, a CENIBRA ofereceu
todo o suporte necessário ao empregado: orientação
para a utilização dos recursos disponíveis, suporte téc-
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A especialista em cargos e salários da Empresa, Monica Aparecida Ferraz Moreira - que está trabalhando em
home office -, explica àqueles que também estão neste
modelo de trabalho que é importante criar um ambiente adequado, visando manter o foco, um local livre de
distrações, organizado e ergonômico, estabelecer uma
rotina de trabalho e evitar distrações.
Ela avalia de forma positiva a iniciativa da Empresa:
“Essa medida é extremamente importante! No contexto atualmente vivido, em um momento de incertezas, o
teletrabalho minimiza os impactos em nossas atividades
garantindo a sua continuidade, mantendo a produtividade e resguardando o bem-estar dos empregados e seus
familiares. A Tecnologia da Informação mostra-se forte
aliada, ao viabilizar a flexibilidade da realização do trabalho, independentemente do local. Assim, o teletrabalho
ganha cada vez mais espaço, transformando as tradicionais relações laborais”, contou.

PREVINA-SE DE MANEIRA
SIMPLES CONTRA O
CORONAVÍRUS

Lave bem
as mãos e
unhas

Use álcool 70
antes de tocar
olhos, nariz e
boca

Ao tossir ou
espirrar use o
cotovelo

Use máscaras
em caso de
sintomas
(febre, dor de
garganta, tosse
e coriza)

Mantenha
distância de
pessoas
espirrando ou
tossindo

Limpe sempre
seus objetos
com álcool

Caso
apresente os
sintomas,
evite sair de
casa

Caso necessite,
use lenços
descartáveis

Informe-se
antes de passar
informações
incorretas

Evite lugares
com muitas
pessoas

Evite
cumprimentos
como beijos no
rosto e apertos
de mãos
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NO CAMPO

CONSERVAÇÃO DO SOLO:
UMA PRÁTICA DO DIA A DIA
DA CENIBRA
O solo é a base da produção de alimentos e fibras para consumo. Tem
a função de sustentar construções
e estradas, é a casa de muitos organismos, fornece materiais para
construção, cicla nutrientes, sequestra CO2 da atmosfera contribuindo
para reduzir o efeito estufa, purifica
e armazena água, entre outras. Se
nas áreas de cultivo ele não for bem
manejado ou estiver degradado, vários prejuízos podem ocorrer. Para
um bom manejo do solo, a CENIBRA
adota diversas técnicas em seu processo de produção de madeira.
Entre as ações adotadas pela Empresa
estão: o plantio durante todo o ano,
adubação equilibrada e controle de
plantas daninhas, proporcionando
um rápido estabelecimento do plantio
e evitando que o solo fique desprotegido de cobertura vegetal, responsável pela redução do impacto direto
da chuva e redução do escoamento
da água; não é permitida a queima
como prática de limpeza de área; na
colheita, são levadas apenas a madeira para a Fábrica, deixando no campo as folhas, galhos e a casca para
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que o resíduo sirva de nutrientes e
de cobertura do solo; é proibida a
catação de resíduos nas áreas, pois
eles são importantes como fonte de
nutrientes e para a conservação do
solo e água; o tráfego das máquinas é realizado em cima do próprio
resíduo da colheita, principalmente
a casca.
Em relação à construção e manutenção de estradas não pavimentadas,

a CENIBRA segue o procedimento
operacional voltado para a conservação do solo e água, e a trafegabilidade das estradas.
Outra excelente prática conservacionista é o preparo mecanizado do
solo, com a subsolagem no sentido
contrário ao escoamento da água,
pois além de reduzir o potencial de
erosão das áreas de plantio, ajuda
a reverter a compactação do solo.
Essa prática possibilita a infiltração
da água da chuva e o abastecimento do lençol freático.

VOCÊ SABIA?
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO definiu o dia 5 de
dezembro como o Dia Mundial
do Solo. A data é uma forma de
chamar a atenção da população para o tema e demonstrar
a preocupação com a conservação do solo. Em 2019, o tema
foi “Pare a erosão dos solos,
salve nosso planeta”.

PORTOCEL

PORTOCEL
INTENSIFICA
AÇÕES CONTRA
O CORONAVÍRUS
compartilhadas as recomendações adotadas pelas empresas contratadas e reportados os casos sintomáticos suspeitos ou confirmados de coronavírus, inclusive as agências;
foi implantado o sistema home office para os empregados
das áreas que podem atuar remotamente; disponibilizado
álcool em gel nas áreas, entre outras ações preventivas.
Para maior segurança estão sendo verificadas também as
implementações de outros protocolos em demais portos/
terminais do Brasil.

O CORONAVÍRUS
Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, coronavírus é uma família de vírus que provocam infecções
respiratórias que podem ser desde um resfriado comum
até doenças mais severas. O novo coronavírus causa a doença chamada Covid-19. Trata-se de uma doença infecciosa da qual ainda não temos imunidade.

Visando a saúde, segurança e bem-estar dos empregados, em Portocel, o comitê de crise implementou diversos
monitoramentos e planos de ação preventivos e de contingência contra o coronavírus.
O Terminal está realizando diariamente o acompanhamento das informações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde - OMS.
Como forma de prevenção, foram afixados quadros de
avisos em locais específicos com instruções sobre as medidas de prevenção do coronavírus; está sendo aferida a
temperatura das pessoas que acessam o Terminal; nos
refeitórios está sendo monitorado o espaçamento mínimo exigido de segurança entre as pessoas; foi suspenso
o uso do bafômetro na entrada do Terminal (sendo adotadas outras medidas de monitoramento); foi decretada
quarentena obrigatória de 15 dias para os empregados
oriundos de viagens internacionais ou nos casos de contato confirmado com pessoas contaminadas; estão sendo

Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço
e tosse seca. Houve alguns relatos de sintomas gastrointestinais (náusea, vômito e diarreia). Algumas pessoas
podem também apresentar dores musculares, congestão
nasal, coriza e dor de garganta. Esses sintomas podem
aparecer de dois a 14 dias após a exposição.
Pacientes com sintomas leves, como febre e tosse seca, e
que não apresentam sintomas respiratórios como falta de
ar devem ser tratados em casa, evitando exposição desnecessária e a saturação do sistema de saúde, que só deve
ser procurado em caso de falta de ar.
A transmissão do coronavírus pode ocorrer por meio de
gotículas de saliva ou muco, expelidos pela boca ou narinas. O contágio ocorre também ao tocar objetos contaminados, aperto de mãos ou compartilhamento de objetos.
Na maioria das vezes é evidente se uma pessoa está doente, mas já houve relatos de portadores do vírus ainda sem
sintomas aparentes e que já podiam transmitir a doença.
Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, deve-se manter uma distância de pelo menos um metro da
pessoa com sintomas evidentes.
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MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
Majestosamente pousado num galho, o gavião-pato
(Spizaetus melanoleucus) possui uma visão acutíssima, nada escapa a seus olhos de águia. É um dos
maiores rapinantes do Brasil e um especialista na captura de aves. Apresenta garras enormes para perfurar
as presas, atravessando a camada de penas. A coloração amarela dos olhos e pés se destaca em meio à
plumagem alvinegra, e os tarsos emplumados completam a composição. Quando em voo, a região ventral alva o camufla contra o céu claro e o dorso negro
o camufla contra a mata escura.
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Considerada um dos grandes predadores no mundo
das aves, a espécie pode ser observada nas matas de
vegetação nativa preservadas pela CENIBRA na região
conhecida como Ponte Perdida, próxima ao distrito de
Revés do Belém - município de Bom Jesus do Galho.
Esta é uma constatação de que o manejo florestal praticado pela Empresa é um grande aliado da conservação da biodiversidade!

