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RECURSOS HUMANOS

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO GRATUITO
A pandemia do novo coronavírus exige atenção especial das empresas na preservação da saúde mental dos
empregados. A nova forma de trabalho pode causar
estresse e ansiedade em algumas pessoas. Por isso, os
cuidados com a saúde precisam ser redobrados neste
momento de incertezas.

A Empresa substituiu a psicoterapia presencial pelo atendimento por videochamada. Nesta modalidade, o empregado faz contato com a analista de Recursos Humanos,
que verifica o caso e agenda um horário de atendimento
com psicólogos conveniados com a Empresa e cadastrados no Conselho de Psicologia para atendimento on-line.

Para minimizar os impactos psíquicos na vida dos empregados, a CENIBRA tem oferecido atendimento psicológico on-line gratuito para aqueles que estão trabalhando
na modalidade home office. Também são contemplados
os que estão no grupo de risco ou sintomáticos.

Yara Aparecida, coordenadora de Desenvolvimento Organizacional da CENIBRA, explica que os atendimentos
não estão restritos a temas de âmbito corporativo. “Não
limitamos o assunto. Neste momento de pandemia, temos que trabalhar a saúde mental do trabalhador de
forma integrada aos cuidados dos profissionais especializados”, explica.
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RECURSOS HUMANOS

O COMPLIANCE NA
CONSCIÊNCIA DOS
EMPREGADOS DA CENIBRA
Estar em conformidade com as
obrigações legais da Empresa, com
a governança corporativa e com
padrões éticos de conduta é fundamental em todo negócio. A partir
do seu Programa de Compliance, a
CENIBRA realiza ações de divulgação e implantação de sua cultura,
alinhadas aos princípios que regem
a ética e a transparência de suas
atividades. Entre os benefícios do
programa estão a conscientização
e a educação dos empregados, prevenindo condutas e atitudes que
possam causar prejuízos materiais e
à imagem da Empresa.

formado por representantes gerentes com competências das áreas:
governança corporativa, jurídica,
auditoria interna, tecnologia da informação, meio ambiente e qualidade e relações com os investidores.

Diferentes recursos vêm sendo utilizados objetivando a fixação de uma
consciência em compliance nos empregados. Entre eles, peça teatral
e mais recentemente a história em
quadrinhos “Fazendo o certo sempre! Agindo em compliance”, com
foco na área florestal, abordando
questões importantes do compliance de uma forma mais simples e prática, adequada à rotina de trabalho.

De acordo com o assessor de Governança Corporativa e “Complian-

O comitê atua com o reforço do
compromisso com a ética, integridade e combate à corrupção, por meio
da continuidade dos treinamentos
de compliance, a revisão do mapeamento dos riscos corporativos e
a gestão integrada de metas, mais
consolidada e disseminada por toda
a Empresa.

ce Leader” Toshiki Kurahashi, durante o período de distanciamento
social, o compliance é de especial
relevância para reforçar mensagens
de integridade e ética, fornecendo
instrumentos adequados para que a
Empresa mantenha suas operações
e consiga adequar as suas normas
e contratos durante o ambiente da
crise. “A CENIBRA acredita que o
ambiente ético, de respeito, dentro
dos valores manifestados por suas
ações, e a divulgação do seu compromisso com uma postura de compliance são fatores de sucesso para
enfrentarmos esses momentos difíceis da pandemia e chegarmos mais
fortalecidos para o novo tempo que
irá surgir”, destacou.

Outra ação importante está sendo
o treinamento e-learning, uma modalidade de ensino a distância, realizado para todos os empregados
que têm acesso direto a estações
computadorizadas de trabalho.
Também merece destaque a revisão
do Código de Conduta Ética, com o
objetivo de adequar às práticas de
compliance já implantadas na Empresa por meio dos seus instrumentos normativos.
A Empresa ainda conta com um comitê de compliance e gestão de riscos que apoia a Diretoria Colegiada
na aplicação das estratégias e diretrizes voltadas à promoção da cultura de controles internos, mitigação
de riscos e adequação às normas e
legislações aplicáveis. Esse comitê é
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COMUNIDADE

CENIBRA DOA
PULVERIZADORES A
MUNICÍPIOS DE SUA ÁREA
DE ATUAÇÃO
Para reduzir a disseminação do novo coronavírus nos
municípios de sua área de atuação, a CENIBRA doou pulverizadores que são utilizados na desinfecção de espaços
públicos e unidades de saúde. Os equipamentos foram
entregues a prefeitos, secretários e profissionais da área.
A desinfecção de ambientes é uma forma eficiente de
prevenção e controle da Covid-19 e outros patógenos
causados por fungos, bactérias e vírus. Praças, pontos de
ônibus, hospitais, postos de saúde e lugares onde ocorrem aglomerações estão entre os locais em que os equipamentos são utilizados com frequência.

Quase 30 municípios foram contemplados pela CENIBRA
com a doação dos pulverizadores.
Além das doações dos equipamentos, a Empresa já doou
aos municípios frascos de álcool em gel (70%) e produtos de higiene e limpeza.

Durante as entregas, representantes da Empresa instruíram os servidores municipais sobre como manusear os
pulverizadores de maneira segura e realizaram demonstrações públicas de utilização dos equipamentos, que estão
preparados para armazenar produtos químicos usados na
desinfecção de ambientes, como peróxido de hidrogênio
e hipoclorito de sódio (água sanitária). A CENIBRA também doou o produto desinfetante.
Adquiridos no comércio local, dois modelos de pulverizadores foram doados pela Empresa: a gasolina, maior e
mais potente, ideal para ambientes externos, e o elétrico, mais leve e versátil, próprio para ambientes internos.
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Os municípios receberam da CENIBRA pulverizadores e álcool em
gel para se prevenirem da Covid-19

NO CAMPO

MOBILIDADE DOS
CONTROLES DE QUALIDADE
PROJETO GARANTE ACESSO ÁGIL ÀS INFORMAÇÕES
COLETADAS EM CAMPO E PROMOVE MELHORIAS
NA EMPRESA
Para avaliar a qualidade das atividades e processos florestais é essencial que os dados coletados em campo
cheguem o quanto antes aos responsáveis, possibilitando
uma rápida ação para mitigar possíveis perdas ou minimizar os efeitos da má qualidade. Atenta a esse cenário
e às inovações tecnológicas dos últimos anos, a CENIBRA
implantou o projeto de mobilidade para a coleta das informações de qualidade das atividades de campo.

dos no campo, dependendo apenas da disponibilidade de
rede para envio. Tivemos ainda diminuição de demanda
administrativa para lançamento dos dados, redução de
erros no lançamento, automatização dos cálculos, diminuição de extravio de formulários do campo para o escritório das Regionais, além de georreferenciamento das informações coletadas, entre outras”, contou o analista de
pesquisa e desenvolvimento Tiago Guilherme de Araujo.

O projeto foi desenvolvido pela área de Qualidade Florestal com o apoio das áreas da Tecnologia da Informação e
Geoprocessamento. Os formulários foram criados e revisados sob demanda de cada processo, sendo avaliadas as
atividades desenvolvidas no viveiro de mudas, na silvicultura e na colheita, até se chegar à qualidade da madeira.

Ainda segundo o analista, a gestão da qualidade passa
a ser diária, possibilitando maiores ganhos e redução de
perdas. “Os dados coletados são disponibilizados diretamente na plataforma de gestão Power Bi, o que permite
melhor visualização e maior detalhamento dos relatórios”, explicou.

Após a criação dos formulários, foi instalado um aplicativo
nos dispositivos móveis disponíveis para os empregados
responsáveis pela realização do controle de qualidade.

VANTAGENS DO PROJETO
“Antes da implantação do projeto, os dados eram coletados em formulários de papel, posteriormente lançados
no sistema e somente depois eram gerados relatórios.
Esse fluxo demorava cerca de 30 dias, o que poderia gerar prejuízos, pois teriam que ser feitas ações corretivas e
preventivas no processo. Após a implantação do projeto,
conseguimos o acesso quase imediato aos dados coleta-

O controle de qualidade é importante para a Empresa identificar se uma atividade, um produto ou
toda a produção atende às especificações de qualidade exigidas, permitindo, desta forma, uma comparação com um padrão de qualidade preestabelecido em procedimentos, recomendações técnicas
ou no mercado.
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DESTAQUE

CENIBRA SEGUE
FIRME COM AS
MEDIDAS DE
PREVENÇÃO À
COVID-19
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Diante da pandemia do novo coronavírus, a CENIBRA
tem se atentado a todas as medidas de prevenção para
garantir a saúde e o bem-estar de seus empregados e familiares. Diversas ações foram intensificadas e já fazem
parte do cotidiano da Empresa.
Além das recomendações de distanciamento social, higienização constante das mãos, do uso obrigatório de
máscara, entre muitas outras medidas, diariamente, os
empregados são atualizados com informações e recomendações das autoridades e órgãos competentes, bem
como recebem orientações de comportamento seguro
dentro e fora da Empresa.
Outra iniciativa foi o fornecimento de um bloco de anotações de contatos que o empregado teve nos últimos dias,
cujo objetivo é rastrear pessoas em situação de possível
contágio.

Cabine de desinfecção na chegada e saída do expediente dos
empregados

ORIENTAÇÕES AOS EMPREGADOS
Para minimizar os riscos de contaminação pela Covid-19,
a CENIBRA reforçou os cuidados que os empregados devem ter durante os recessos e feriados, ressaltando a
importância do isolamento social e do uso de máscaras
nas saídas necessárias.
Em virtude do fechamento de grande parte das lojas e
redução de pessoas em circulação, a Empresa orientou
também com relação aos possíveis roubos ou assaltos,
alertando os empregados a estarem atentos a movimentos estranhos nas ruas e proximidades das casas.
Orientações financeiras também estão sendo compartilhadas aos empregados, neste momento que exige
maiores cuidados com relação a investimentos e gastos
desnecessários.
Para zelar pela segurança dos empregados que preferem o deslocamento por carros próprios, a Empresa tem
orientado com relação ao uso da máscara em situações
de carona e às medidas de segurança no trânsito.

Foram colocadas divisórias nas mesas do restaurante para evitar
contato entre os empregados

As medidas de prevenção ao novo coronavírus já fazem parte do
dia a dia dos empregados

Uso de máscara e distanciamento físico também nos transportes
coletivos
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NO CAMPO

REGIONAIS FLORESTAIS
INTENSIFICAM PREVENÇÃO
AO NOVO CORONAVÍRUS
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a CENIBRA reafirma seu compromisso de zelar pela saúde e segurança
dos empregados e familiares adotando diversas medidas
de prevenção recomendadas pelas organizações de saúde
e autoridades públicas. Em todas as atividades dos processos de silvicultura, colheita, transporte e infraestrutura,
das Regionais Florestais, as ações foram intensificadas.
De acordo com coordenador de silvicultura Márcio de
Souza Reis, a estratégia da Empresa é manter as operações, que são atividades essenciais, da forma mais segura possível para os empregados, sempre sustentando
um diálogo diário sobre a importância do cumprimento
das medidas de prevenção. “Além de reforçar continuamente junto aos empregados a importância da adoção
de práticas seguras, criamos ferramentas para monitorar e
acompanhar a realização dessas ações pelas equipes operacionais e de apoio, de forma a garantir o cumprimento
das medidas preventivas e preservar a saúde de nossos
funcionários”, contou.
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AÇÕES
Entre as ações adotadas estão: a desinfecção diária de veículos e das áreas de vivência no campo; construção de túnel de desinfecção, uso de termômetros em todas as frentes de serviços; disponibilização de álcool em gel e sabão
nos veículos de transporte de pessoal; orientação aos motoristas de veículos leves para manterem janelas abertas
ou semiabertas para a circulação de ar; recomendação aos
empregados a utilizarem máscara; redução da capacidade
de ocupação dos veículos de transporte para 50%, visando garantir afastamento de passageiros; intensificação da
higienização nos ônibus e micro-ônibus; aumento da frota de veículos para manter distância entre os passageiros;
higienização constante dos equipamentos das atividades
florestais; disponibilização de hipoclorito de sódio diluído
em água para limpeza dos comandos das máquinas, assentos, entre outros. Todas as empresas prestadoras de
serviço da área florestal também estão adotando ações
para prevenção ao novo coronavírus.

As equipes da Florestal estão atualizadas com relação às
diretrizes definidas pela CENIBRA de combate ao coronavírus, e 50% dos analistas florestais e técnicos administrativos estão em home office.
Os cuidados também estão sendo realizados durante as
reuniões de Diálogo Semanal de Segurança - DSS e de
Diálogo Diário de Segurança - DDS, evitando aglomerações e mantendo a distância de dois metros entre os
empregados.
Outra medida adotada é a utilização de uma caderneta de
anotação de contatos que o empregado teve nos últimos
dias, cujo objetivo é rastrear pessoas em situação de possível contágio.

Higienização constante das mãos durante o expediente

TRABALHO EM EQUIPE
O coordenador de Colheita Florestal Bruno Ricardo Fernandes, destaca o engajamento dos empregados no cumprimento das ações de prevenção do coronavírus. “Os
empregados da CENIBRA abraçaram a causa e vêm apresentando ótimos resultados para este desafio. Contamos
diariamente com todos na busca de cumprir as metas estabelecidas pela Empresa para evitar o contágio”, destacou.
Ainda segundo Bruno, o trabalho em equipe neste momento de crise, basicamente, se resume no cuidado ativo.
“Uma prática que já difundimos no valor de segurança do
trabalho é o lema: eu cuido de você e você cuida de mim.
E para o desafio da Covid-19 não é diferente! A equipe
deve estar engajada em fazer as coisas da forma correta
e recomendada. E neste ponto o trabalho em equipe é
essencial para o resultado positivo”, explicou.

O distanciamento físico continua como uma das ações adotadas
em campo para prevenção da Covid-19
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SEGURANÇA

NOVO MARCO
CENIBRA REGISTRA MAIS DE
MIL DIAS SEM ACIDENTES CPT
A saúde e a segurança dos empregados e familiares sempre serão os principais valores para a CENIBRA. No mês
de maio, a Empresa conquistou a marca histórica de mil
dias sem acidentes Com Perda de Tempo (CPT), no Processo Industrial, com empregados próprios. O resultado
demonstra a dedicação e o comprometimento de todos
os empregados.
Para a CENIBRA, alguns fatores foram fundamentais para
a conquista: engajamento e comprometimento das lideranças; disciplina operacional; direcionamento organizacional; consciência individual e prática do cuidado ativo.
Em comunicado aos empregados, a Diretoria da Empresa ressaltou que de nada adiantariam os investimentos,
recursos, normas e procedimentos ou disponibilização
de EPIs se os empregados não entendessem a segurança
como valor e se comprometessem de verdade com a proteção da vida em busca dos melhores resultados.
Para o gerente do Departamento Técnico de Manutenção e presidente da Comissão Interna de Prevenção de
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Acidentes - Cipa, Carlos Fernando Soares Fernandes,
além da promoção de um ambiente seguro, outros fatores foram fundamentais para o alcance do resultado: “o
estímulo do interesse pela segurança e do cuidado ativo;
a comunicação da segurança; a melhora na percepção
de risco dos empregados; a promoção da prevenção na
Organização; a humanização da segurança; o comportamento seguro; o clima organizacional; a maturidade da
Empresa em relação à segurança, levantamento de riscos
e diagnóstico organizacional de segurança”, contou.
Carlos reforça ainda a importância do trabalho em equipe quando o assunto é segurança. “O trabalho em equipe promove melhorias e desenvolve a cultura da segurança na Empresa - o cuidado ativo, além do respeito
e percepção em cuidar da segurança do outro, aumentando a ideia de ‘pertencimento’ dos empregados neste
processo”, reforçou.

PORTOCEL

MOTIVOS PARA COMEMORAR
PORTOCEL BATE RECORDE DE VOLUME EMBARCADO
Mesmo com as dificuldades vividas em meio à pandemia, o mês de março foi mais que especial para a equipe
da Portocel, que atingiu o recorde de 585 mil toneladas
de celulose no mês, embarcando 1.153.134 toneladas
do produto.

AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

A marca alcançada deve-se à cultura de alto desempenho e comprometimento da equipe, que, neste tempo
de pandemia, se adequou e montou um completo modelo operacional de contingência, garantindo as entregas e atendimento aos clientes e acionistas.

Com relação às ações de prevenção ao coronavírus,
Arnaldo conta sobre o envolvimento dos empregados
do porto. “Todos estamos muito engajados nas ações
estabelecidas em nosso protocolo de combate ao coronavírus. Mantemos um canal aberto para que possamos
alcançar todas as áreas da Empresa. É muito satisfatório
observar o cuidado que todos, inclusive parceiros e sindicatos dos trabalhadores avulsos, estão tendo de forma
individual e coletiva”, disse.

De acordo com o gerente de Operações Portuárias, Arnaldo Abi Zaid Miranda, vários fatores foram essenciais para
o alcance do recorde. “Tudo o que construímos até hoje
foi pautado por uma relação de confiança com nossos
acionistas, e isso sempre trouxe para nós um clima extremamente agradável. A parceria com o Ogmo, a sinergia
de nossa equipe de planejamento com a operação, bem
como a capacidade de resiliência de nossa equipe foram
fundamentais para esse resultado”, contou.

Referência mundial em produtividade e competitividade,
Portocel é um dos únicos terminais do Brasil integrado a
diferentes modais de transporte - rodoviário, ferroviário,
tuboviário (dutos), marítimo de longo curso e cabotagem.
Localizado em Barra do Riacho, Aracruz (ES), Portocel é
considerado um dos portos mais eficientes e produtivos
do mundo na movimentação de celulose, respondendo
por 60% das exportações do produto no Brasil.

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
Também conhecido como tamanduá-colete, é um mamífero arborícola, solitário, de hábitos que podem ser tanto
diurnos quanto noturnos e que pode chegar a até 105
cm de comprimento. Possui longas garras nas patas anteriores e caminha apoiando o peso sobre os pulsos dos
membros anteriores.

são totalmente compatíveis com a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

Apesar de ter um olfato apurado, o tamanduá-mirim possui audição e visão precárias. É um dos animais com maior
índice de atropelamento em estradas e rodovias. Seus
principais predadores são os felinos de médio e grande
porte, como a jaguatirica, onça-parda e onça-pintada.
Encontrado na maioria das vezes em bordas de florestas, esta espécie se alimenta preferencialmente de
formigas e cupins, cumprindo um papel importante no
controle natural desses insetos e no equilíbrio ecossistêmico. O tamanduá-mirim pode ser encontrado nas
áreas da CENIBRA em todas as regiões de sua atuação.
Essa presença é favorecida pelas técnicas de manejo
praticadas pela Empresa, cujas atividades operacionais

Tamanduá-mirim registrado pelo observador florestal Gilmar
Ferreira da Silva - Regional Rio Doce
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NOSSO FUTURO ESTÁ
PRESENTE EM CADA AÇÃO
A capacidade de se reinventar é o que nos torna únicos. Em tempos tão difíceis, é preciso entender que cada um
é protagonista para um recomeço. Cada passo é importante para a vida de todos. Durante esta pandemia, a
CENIBRA tem se atentado a cada detalhe. Diversas ações de prevenção ao novo coronavírus fazem parte do dia
a dia da Empresa, como lavar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações e higienizar os ambientes de trabalho.
Todos os empregados e parceiros devem cumprir as orientações de prevenção, agindo com empenho, integridade, honestidade e ética. A CENIBRA acredita na colaboração de todos, dentro e fora da Empresa, para vencermos
este desafio.

www.cenibra.com.br
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