CENIBRA VENCE PRÊMIO
DE TECNOLOGIA DIGITAL
A Empresa está entre as mais bem posicionadas para enfrentar os desafios do
mundo digital e contribuir para a criação de processos que resultem em mais
qualidade de serviços - Págs. 6 e 7
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RECURSOS HUMANOS

CENIBRA REFORÇA AS
PRÁTICAS DE COMPLIANCE,
ÉTICA E INTEGRIDADE
Durante todo o ano, a CENIBRA divulga a importância do
compliance e seu compromisso com os princípios éticos
e morais nas relações de trabalho e o respeito no atendimento às leis e regulamentos aplicáveis na condução de
seus negócios. Nesse mês de agosto, visando intensificar
essa prática, a Empresa adotou diversas ações visando a
reciclagem e a conscientização de seus empregados mediante treinamentos e a divulgação do compliance nas
unidades Industrial e Florestal.
Dentro do novo modelo, utilizando recursos tecnológicos no processo de treinamentos, foram realizadas lives
nos dias 18/08 e 25/08 com renomados palestrantes sobre o tema Compliance, Ética e Integridade. Os eventos
tiveram o objetivo de tratar o tema para públicos específicos, com focos em gestão e aspectos comportamentais.

nizacionais, o seu Canal de Ouvidoria e o novo modelo
de trabalho em home office na ótica dos pilares do compliance de prevenir, detectar e corrigir não conformidades, também foram abordados.
“A CENIBRA também promoveu a divulgação dos seus
valores: Verdade, Transparência, Justiça, Lealdade, Valorização, Responsabilidade, Integridade e Participação
por meio de mídias como outdoors e informativos no
restaurante na unidade Industrial, papel de parede nas
estações de trabalho e distribuição de um brinde alusivo
ao tema nas unidades Florestais, juntamente com uma
mensagem do Presidente reforçando o compromisso da
Empresa em sua Visão de Ser uma Empresa perene e admirada por todos.”, contou o especialista da Assessoria
de Governança Corporativa Flavio Silveira Furtado.

Na ocasião, assuntos como o a Identidade da CENIBRA,
seu Código de Conduta Ética, seus Instrumentos Orga-
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RECURSOS HUMANOS

CENIBRA PROMOVE
INTERAÇÃO POR MEIO
DE LIVES
A EMPRESA TEM REALIZADO DIVERSAS INICIATIVAS
POR MEIO DAS TRANSMISSÕES AO VIVO PARA OS
EMPREGADOS
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a CENIBRA
tem se adaptado e realizado seus programas e projetos de
forma virtual. Por meio de lives, a Empresa tem disponibilizado uma programação mensal com conteúdo apropriado de qualidade para os empregados.
Os principais objetivos das lives realizadas pela Empresa são: atualizar informações sobre a pandemia, riscos
de contaminação e maneiras de prevenção; trabalhar a
questão da saúde mental e equilíbrio emocional; dialogar sobre o home office e a gestão de liderança nesse
modelo.
Um dos pontos mais relevantes da transmissão ao vivo é
a possibilidade de interação com os usuários. De acordo
com a Analista de Recursos Humanos Sônia Aparecida
Silva, as lives têm sido bem recebidas pelos empregados. “Os temas são escolhidos de acordo com o programa de desenvolvimento, sendo os temas adequados
às necessidades que a pandemia nos trouxe. As lives
promovidas pela UCC - Universidade Corporativa CENIBRA, por exemplo, têm tido uma excelente adesão e
participação dos empregados. No Projeto Cegonha, que
oferece orientações sobre os cuidados com a gravidez e
o recém-nascido, parto, amamentação e vários outros
temas relacionados ao nascimento do bebê, as gestantes
participaram on-line e tiveram a oportunidade de interagir com o palestrante. Foi bem dinâmico e enriquecedor
para todos”, contou.

“Os temas são
escolhidos de acordo
com o programa de
desenvolvimento, sendo
os temas adequados
às necessidades que a
pandemia nos trouxe.
As lives promovidas pela
UCC - Universidade
Corporativa CENIBRA,
por exemplo, têm tido
uma excelente adesão
e participação dos
empregados.”

As lives e palestras virtuais seguem um cronograma. Elas
são disponibilizadas por meio do aplicativo Teams e gravadas para acesso posterior dos empregados na plataforma aprender.cenibra.com.br. Ainda segundo Sônia,
“esse modelo tem sido desafiador e uma grande oportunidade de inovar e aprender”, destacou.
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NO CAMPO

SEMINÁRIO TÉCNICO
FLORESTAL
CENTENAS DE EMPREGADOS PARTICIPARAM
VIRTUALMENTE NOS DOIS DIAS DO EVENTO

A qualidade dos plantios da Empresa foi um dos temas abordados durante o Seminário.

Dialogar sobre o desenvolvimento das atividades ligadas
ao setor de florestas plantadas constitui-se uma prática
sustentável para a preservação dos recursos ambientais
e para inserção social. Atenta a esse cenário, a CENIBRA
realizou mais uma edição do Seminário Técnico Florestal.
Esta edição do Seminário foi realizada de forma totalmente virtual com a utilização da plataforma Teams e
contou com a participação de centenas de empregados
nos dois dias de transmissão.
O objetivo da Empresa foi disponibilizar aos seus empregados envolvidos nas atividades florestais uma fonte
de informação técnica com o intuito de conscientizá-los
acerca da qualidade das florestas da CENIBRA, garantindo a sustentabilidade econômica e ambiental dos processos florestais.
Já no primeiro dia de transmissão, a participação dos
empregados foi muito positiva e o Seminário ocorreu de
forma dinâmica e interativa.
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Por meio do Seminário é possível evidenciar o trabalho de
todos os empregados da Florestal, quando é apresentada
a qualidade das florestas, o que promove cada vez mais a
motivação e o engajamento. Com os resultados apresentados pela Pesquisa Florestal, é possível fazer as alterações necessárias para manter a qualidade das florestas e,
consequentemente, da celulose produzida pela Empresa.

MANEJO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS
A equipe de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal também atua na avaliação da qualidade de plantios jovens
no campo. “Com base nessa avaliação e no acompanhamento da produtividade final das florestas, ao longo
dos anos, é possível realizar o direcionamento de estudos e das ações para garantir o manejo sustentável das
florestas. Assim, a CENIBRA garante a manutenção ou
aumento da produtividade, bem como a busca por maior
eficiência no uso de recursos e na redução de custos”,
destacou o especialista Geraldo Magela Pereira Filho.

NA FÁBRICA

AINDA MAIS
SUSTENTÁVEL E BONITA
ÁREA INTERNA DA FÁBRICA TEM SUBSTITUÍDA A
ILUMINAÇÃO TRADICIONAL POR LED
A área interna da CENIBRA já conta
com iluminação LED. Diante das novidades tecnológicas mais sustentáveis e com menor impacto no meio
ambiente, foi realizado um planejamento para substituição das lâmpadas, proporcionando maior eficiência energética, redução de custos de
manutenção, melhor luminosidade e
principalmente segurança.
As substituições estão sendo realizadas de forma gradativa, por setores e reaproveitando as lâmpadas
retiradas de outros pontos estratégicos, até que todo o parque industrial seja atualizado.
Foram priorizadas as vias principais
devido ao maior fluxo de pessoas

e veículos, como também em posições onde as luminárias a LED se
apresentam mais seguras por serem
lâmpadas frias, evitando riscos de
incêndios.
De acordo com o Coordenador de
Manutenção Elétrica e Instrumental
Hosani Pierre de Souza, além de ser
uma alternativa sustentável, a mudança traz como benefícios menor
exposição dos empregados a riscos
de trabalho em altura, aumenta a
segurança dos ambientes, reduz o
consumo de energia e ainda melhora a estética da Fábrica. “Estamos entregando mais segurança e
eficiência na iluminação. A equipe
e o engenheiro Marcone Alves têm
realizado um excelente trabalho de

adequação da iluminação da Fábrica, que, além dos benefícios nas
questões de segurança e sustentabilidade, promove uma melhoria estética considerável. A Fábrica, vista
da BR, está muito mais bonita!”,
explicou.
“É uma satisfação ver que o trabalho que vem sendo realizado tem
proporcionado mais segurança tanto na execução de atividades quanto
no aspecto patrimonial da Empresa.
Certamente, a Fábrica também está
mais bonita”, afirma o engenheiro
técnico em manutenção Marcone
Alves de Oliveira.
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DESTAQUE

CENIBRA
RECEBE
PRÊMIO
“EMPRESA
MAIS DIGITAL
2020”

A CENIBRA foi a vencedora do prêmio “Empresa Mais
Digital 2020”, na categoria “Indústria”. A premiação
analisa quais são as empresas mais bem posicionadas
para enfrentar os desafios do mundo digital e contribuir
para a criação de processos que resultem em mais qualidade de serviços. A CENIBRA se destacou por adotar
medidas tecnológicas que protegem a área florestal.
Neste ano, o reconhecimento das ganhadoras foi diferente por conta da pandemia da Covid-19. As visitas às
finalistas, que nos últimos anos aconteceram presencialmente, se restringiram a videoconferências. Mesmo
assim foi possível conhecer um pouco das práticas de
cada uma das seis escolhidas e saber como elas se reinventaram durante esse período em que a maioria dos
profissionais teve que trabalhar de casa.
Em conversa com o Plus Digital Institute, empresa responsável pela condução do processo de avaliação e premiação, os executivos da CENIBRA explicaram que as
soluções de Tecnologia da Informação (TI) para proteção
às áreas de plantio e de preservação permanente utilizam câmeras de alta definição dotadas de processamento digital com solução de Inteligência Artificial (IA), que
permite monitorar as áreas e diagnosticar com precisão
a ocorrência de eventuais focos de incêndios e outras
ações de inspeção nas florestas.
A solução de IA ajudou a atingir um percentual de acerto
na detecção de incêndios florestais acima de 95%. “No
ano passado, houve um momento crítico de incêndios
florestais. Nós estimamos que a implantação dessa IA
com a possibilidade de detecção precoce de focos de
fogo/fumaça conseguiu reduzir em pelo menos 5% os
incêndios. Como consequência, reduziu-se a necessidade de combate ao fogo realizado pelas brigadas de incêndio, sempre um trabalho muito desgastante e muitas
vezes em horários inoportunos”, conta Ronaldo Neves
Ribeiro, gerente de TI.
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“A máquina florestal
está a 200 quilômetros
da CENIBRA. Trocamos
informações via satélite
e a monitoramos pelo
sistema de gestão
corporativa”.

“O nosso plano de produção de celulose está sendo executado conforme o planejamento inicial. Nas florestas,
tivemos que reduzir cerca de três meses de plantios em
função das restrições de segurança, mas isso não afetou
e nem afetará o andamento da Fábrica. O que é plantado hoje será colhido nos próximos sete anos. Até lá, teremos tempo para recuperar”, esclarece Júlio César Tôrres
Ribeiro, Diretor Industrial e Técnico.
Já uma grande quantidade de profissionais da área administrativa está trabalhando em casa (home office) graças
às recentes ferramentas tecnológicas adotadas pela Empresa que permitem visualizar, tanto por quem está na
Fábrica como por quem está em casa, o processo produtivo em tempo real, as estatísticas do processo, as metas
por operador, a média das últimas horas da produção e
os dados dinâmicos que apontam a função da operação
do dia.
“Virar a chave foi bastante rápido e tivemos tempo reduzido de adaptação. Fiquei surpreso com a velocidade que
aconteceu”, conta Júlio. No entanto, ele esclarece que
não é possível operar a Fábrica remotamente por conta
de decisões de segurança, mas que consegue supervisionar todo o processo.

Troféu recebido como prêmio Empresa Mais Digital

“A máquina florestal está a 200 quilômetros da CENIBRA.
Trocamos informações via satélite e a monitoramos pelo
sistema de gestão corporativa. Nossa ferramenta de Business Intelligence (BI) recebe esses dados, combina com
outras variáveis e coloca na mão do gestor, de forma
gráfica, indicadores de desempenho que facilitam a visualização e contribuem para a velocidade das tomadas de
decisões”, explica o gerente de TI.
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NA FÁBRICA

FIRMES NO
COMBATE À
PANDEMIA
Reafirmando o compromisso de zelar pela saúde e segurança dos empregados e familiares, as ações de prevenção ao novo coronavírus continuam fortes na CENIBRA.
O uso de máscara é obrigatório para todos. Foram
demarcados todos os pontos de acesso para garantir
distanciamento, implantado dispense de álcool em gel
70% em todos os acessos aos prédios, restaurantes,
painéis, portarias e ônibus, a taxa de ocupação foi limitada a 50% no transporte coletivo e a higienização
entre itinerários dos veículos de uso coletivo tem sido
constante.

higienização de maçanetas e corrimãos com desinfetante hospitalar; higienização das carretas de insumos antes
do acesso à Fábrica; medição de temperatura nos acessos às portarias, transporte coletivo e restaurantes; implantação de mão e contramão para pedestres durante
fluxo nas ruas principais da Fábrica; agilização do serviço
de recepção por meio de formulário eletrônico para entrevista dos visitantes, entre outras ações.

Além dessas medidas, a Empresa destaca outras, como:
demarcação de poltronas para garantir distanciamento
interno; monitoramento da obediência às diretrizes com
relação aos cuidados recomendados; taxa de ocupação
dos refeitórios em 50% da capacidade; biombos instalados nas mesas para garantir o isolamento das pessoas
durante as refeições; isolamento no balcão de alimentação; pedal para servir molhos, suco e água nos refeitórios e em todos os bebedouros disponíveis; higienização
constantes das mesas e assentos, controlando o uso e a
higienização por meio de um cartão nas cores verde e
vermelha para direcionar os empregados para as mesas
limpas e as que necessitam higienização; implantados
pedais para servir café em vários pontos; tapetes sanitizantes na entrada dos prédios e painéis de operação;
túneis de desinfeção em vários corredores de acesso à
Fábrica e Regionais; limpeza predial e industrial em horário diferenciado; desinfecção por meio de vaporizadores;

A Empresa conta também com o apoio do Instituto
CENIBRA na capacitação das comunidades da área de
atuação quanto à utilização de equipamentos de desinfecção por meio de vaporizadores, além de investir em
materiais educativos para a conscientização dos empregados e da população em geral.
“A resposta dos empregados está excelente. Todos
estão muito conscientes com as medidas adotadas. A
Empresa está atuando na conscientização por meio de
lives, banners, outdoors, cartazes, boletins, vídeos e
orientação dos gestores e líderes. Com muita sabedoria, trabalho em equipe, engajamento, inovação, quebra
de paradigmas e muita determinação, entendendo que
o mundo mudou de forma abrupta; cabe a nós buscar
a adaptação de forma rápida e consciente”, destaca o
Coordenador Administrativo de Segurança Empresarial
Edson Freire de Paula.

Em todos os locais de acesso, os empregados contam com ações preventivas ao novo coronavírus
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MEIO AMBIENTE

RECERTIFICAÇÃO
ISO 9001:2015
CENIBRA ALCANÇA ÊXITO EM PROCESSO DE
AUDITORIA REALIZADO DE FORMA REMOTA
No início do mês de junho a CENIBRA passou por um
processo de auditoria da Norma ISO 9001:2015. O resultado foi positivo: a Empresa foi recomendada para a
recertificação e recebeu um certificado com validade por
mais três anos. Pela primeira vez o processo foi realizado
de forma remota, o que exigiu da equipe auditada e dos
auditores uma atenção especial.
Como preparação, foi feito um checklist em cada processo a ser auditado contendo as informações necessárias, antecipando possíveis demandas decorrentes do
processo de auditoria; digitalização de documentos físicos; contingenciamento de recursos de TI disponibilização de pessoal qualificado para suporte; reunião com os
responsáveis pelos processos auditados para avaliação/
definição das ferramentas de Tecnologia da Informação
necessárias para o atendimento aos requisitos da Norma
de forma remota, entre outras ações.
Para a lisura do processo, disponibilidade e confiança
das informações, a equipe do Sistema Integrado de Gestão - SIG realizou um alinhamento com os auditores e
testes nas plataformas de comunicação. “O alinhamento

realizado e os testes das plataformas foram fundamentais para o sucesso da auditoria, assim como o profissionalismo, comprometimento e espírito de cooperação
da equipe auditada, que não mediu esforços para que
tudo fosse realizado conforme planejado. O resultado da
auditoria demonstrou que a CENIBRA está muito madura
e preparada em termos de gestão da qualidade e que a
equipe tem total domínio dos processos de forma presencial e remota”, destacou o Coordenador de Monitoramento e Pesquisa Leonardo Souza de Caux.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SIG
A Empresa promove a gestão integrada da Qualidade,
do Meio Ambiente, da Segurança e Saúde Ocupacional
por meio do Sistema Integrado de Gestão. São efetuadas
auditorias internas de conformidade legal, auditorias externas por certificadoras e análise crítica pela alta direção
do SIG, composta por gerentes representando os processos florestal, industrial e administrativo, e pelo Diretor
Industrial e Técnico.
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MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
Registrado recentemente pela primeira vez na área da CENIBRA, o
gato-do-mato-pequeno (Leopardus
guttulus) até há pouco tempo era
considerado uma subespécie de Leopardus tigrinus, mas estudo recente,
comparando o material genético de
populações de gatos-do-mato das
regiões sul da Mata Atlântica e de
populações do Nordeste brasileiro,
demonstrou que se trata de espécies distintas. O Leopardus guttulus
é o segundo, junto com Leopardus
tigrinus, menor gato silvestre da
América do Sul, com tamanho semelhante ao de um gato doméstico.
Assim como ocorre com os demais
gatos silvestres, é uma espécie pouco estudada. Os dados demonstram
ser um animal solitário, de hábitos
diurnos e noturnos, que se alimenta de pequenos roedores, lagartos e
pequenas aves. A espécie é considerada ameaçada de extinção em nível
nacional e mundial, sendo classifica-

da na categoria Vulnerável pelo IBAMA e pela IUCN - União Internacional para Conservação da Natureza.
“Além do Leopardus guttulus, outras seis espécies de felinos silvestres
já foram registradas nas áreas da
CENIBRA. As presenças dessas es-

pécies são favorecidas pelas técnicas
de manejo praticadas pela Empresa
e evidenciam a qualidade ambiental
das suas propriedades”, avalia o biólogo e especialista do Departamento
de Meio Ambiente e Qualidade da
CENIBRA Edson Valgas.

Casal de gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) registrado na RPPN Fazenda Macedônia pelo empregado Roney Assis Souza, biólogo e analista ambiental do Departamento
de Meio Ambiente e Qualidade

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE
MONITORADA
RIQUEZA DE ESPÉCIES DA FAUNA NAS ÁREAS DA
CENIBRA É FRUTO DO BOM MANEJO PRATICADO
PELA EMPRESA
Plantar florestas e manter áreas preservadas em bom
estado de conservação, incluindo todos os componentes ambientais (fauna, flora, recursos hídricos, relações
ecológicas e evolutivas), é uma questão fundamental
para a CENIBRA.
Neste sentido, a Empresa desenvolve uma série de ações
para monitorar parâmetros ambientais que sirvam como
indicadores de qualidade para avaliar e acompanhar suas
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atividades operacionais. 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.

Dentre os programas desenvolvidos destaca-se o de
monitoramento da fauna. Desenvolvido desde 2003, o
programa já possibilitou o registro de 389 espécies de
aves e 69 de mamíferos presentes nas áreas da CENIBRA. Desses totais, 28 espécies de aves e 15 espécies
de mamíferos encontram-se em listas oficiais de ameaçadas de extinção. Esses resultados evidenciam a alta
qualidade ambiental das áreas da CENIBRA, proporcionada pelas técnicas de manejo florestal sustentáveis
praticadas pela Empresa.

de extinção. A maioria dessas espécies foi registrada na
mata ciliar do Rio Doce.

“A diversidade de biótopos, sejam florestais, campestres ou ambientes aquáticos presentes nas propriedades
da CENIBRA, oferece importantes recursos alimentares
para a fauna em geral. A presença de locais disponíveis
para abrigo, nidificação, reprodução e dessedentação
contribui para a riqueza faunística observada nas áreas
da Empresa”, avalia Edson Valgas, biólogo e especialista
do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.

Neste contexto, as áreas de preservação permanente
(APPs) do Rio Doce desempenham uma função ambiental de extrema importância para a conservação da biodiversidade na região do entorno do PERD, pois, além
de fornecer alimento e abrigo para a fauna, permitem o
fluxo gênico de espécies da fauna e da flora. “Esses serviços ecossistêmicos prestados pelas APPs só são possíveis
quando essas áreas estão devidamente preservadas e
isentas de intervenções humanas”, conclui Edson Valgas.

Esses resultados evidenciam a contribuição da silvicultura
do eucalipto para a manutenção da biodiversidade. Além
dos aspectos positivos relacionados à conservação do
solo e da água, as florestas de eucalipto têm funcionado
como uma matriz permeável entre os corredores formados pelos remanescentes de vegetação nativa, permitindo a interação e o fluxo gênico das espécies da fauna.

REGIÃO DO ENTORNO DO
PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE
As propriedades da CENIBRA situadas no entorno do
Parque Estadual do Rio Doce - PERD são consideradas
especiais para a Empresa. Além de serem limítrofes ao
maior fragmento de Mata Atlântica do estado de Minas
Gerais, são banhadas por um recurso hídrico de alta relevância, o Rio Doce, e por dezenas de lagos naturais que
compõem o sistema lacustre do médio Rio Doce.
Somente na região do entorno do PERD, onde estão as
propriedades Lagoa Bonita, Lagoa Perdida e Lagoa do
Jacinto, a CENIBRA já registrou a presença de 250 espécies de aves e 37 espécies de mamíferos, das quais 12
espécies de aves e 13 de mamíferos estão ameaçadas

Onça-parda registrada nas áreas da CENIBRA
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Café c/ Design

QUANDO O FOGO ESTÁ
POR TODOS OS LADOS,
A VIDA FICA SEM SAÍDA
DE QUE LADO VOCÊ ESTÁ?
Além dos prejuízos à fauna, flora e ao solo, os incêndios florestais
trazem graves problemas sociais, econômicos e de saúde pública.
Quanto mais incêndios, mais poluição do ar, mais erosão do solo,
mais nascentes secando, mais doenças, menos alimentos e água
pura, menos biodiversidade e menos beleza no planeta. Escolha
sempre o lado da vida! Proteja a natureza!

EM CASO DE INCÊNDIOS, LIGUE

0800 283 1291
WHATSAPP

31 97354-3333
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