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RECURSOS HUMANOS

RETROSPECTIVA
COMPLIANCE 2020
Como faz anualmente, a CENIBRA fechou 2020 com diversas ações visando reforçar os conceitos de Compliance e seu compromisso com os princípios éticos, morais
nas relações de trabalho e o respeito no atendimento
às leis e regulamentos aplicáveis na condução de seus
negócios.
Seja na realização de treinamentos com novos empregados, dentro Programa de Integração, ou nas reciclagens anuais para fixação e retenção do conhecimento,
o Compliance já faz parte do dia a dia dos empregados
na CENIBRA. Buscando atingir seus empregados, no ambiente industrial, florestal e agora no recém-implantado
Home Office, a CENIBRA realizou lives com renomados
palestrantes sobre os temas Compliance, Ética e Integridade, além de diversas divulgações, incluindo distribuição de brinde alusivo nas unidades Florestais, juntamente com uma Mensagem do Presidente.
Para alcançar os prestadores de serviços, fornecedores
e Comunidades, a CENIBRA divulgou a sua Política de
Compliance no portal E-Fornecedor, realizou treinamento com os representantes da unidade industrial e divul-

gou o Compliance nos jornais internos da Empresa e do
Instituto, além de releases destinados aos meios de comunicação dos municípios de sua área de atuação.
Alinhado a essas ações, em novembro de 2020, a CENIBRA
assinou o Termo de Adesão ao “Pacto Empresarial pela
Integridade e contra a Corrupção” do Instituto Ethos. Dessa forma, ela assumiu publicamente o seu compromisso
em favor da integridade no ambiente dos negócios. Entre
os compromissos expressos no texto, estão: vedação ao
suborno; contribuição transparente e lícita a campanhas
políticas; investigações abertas e transparentes e atuação
junto à cadeia produtiva.

PRÓ-ÉTICA
Paralelo a essa ação, a CENIBRA também se inscreveu
para participar do processo de seleção para obtenção do Selo Pró-Ética da CGU (Controladoria-Geral da
União), no qual, por meio de respostas a questionários
e evidências, terá o seu Programa de Compliance avaliado. As empresas inscritas passam por uma rigorosa
análise em relação ao seu programa de integridade. Ao
final, as que se enquadram nos critérios de avaliação são
premiadas e as demais recebem um relatório contendo
sugestões de melhorias.

ONDE POSSO REGISTRAR
UMA DENÚNCIA?
Utilize um dos canais de comunicação disponíveis para registrar a manifestação:
E-mail: denuncia@cenibra.com.br
Telefone: 0800 283 5199
Pessoalmente: diretamente à ouvidoria
(Auditoria Interna)
Carta: Carta para Auditoria Interna Caixa Postal 100, Belo Oriente/MG CEP 35196-972
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RECURSOS HUMANOS

GESTÃO ESTRATÉGICA
DE PESSOAS
O Programa de Gestão Estratégica de Pessoas (GEP) realizou em 2020 a seleção interna de um novo gerente do
Departamento de Colheita, Logística e Desenvolvimento
de Equipamento, Renato Lima Coura Junior, e um novo
gerente do Departamento de Silvicultura, Márcio de
Souza Reis. A sucessão foi realizada em razão de aposentadorias.
Ambos participaram de seleção com outros candidatos
internos que foram mapeados por meio da análise curricular, histórico na Empresa, avaliação técnica e comportamental e resultados anuais da Avaliação de Desempenho, instrumento que mapeia as competências e o que
deve ser desenvolvido para melhor eficácia conforme
a cultura organizacional. O Programa incluiu também
etapas de desenvolvimento organizacional, nas quais
os candidatos participam de programas de capacitação
como MBA, inglês, coaching e programas de liderança.
Com o GEP, a CENIBRA fortalece o processo sucessório,
desenvolve, reconhece e valoriza profissionais internos,
apoiada em uma liderança capacitada a gerar resultados
de sustentabilidade do negócio.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

dos empregados. Pensando nisso, a Universidade Corporativa CENIBRA (UCC) promoveu o treinamento Comunicação Assertiva e Assédio. O intuito foi incentivar o desenvolvimento de competências essenciais para superar
impasses e manter um bom relacionamento dentro da
equipe. Uma comunicação eficiente e respeitosa aperfeiçoa os resultados e contribui para a manutenção de uma
equipe criativa e de sucesso.
O treinamento abordou aspectos relevantes como mudanças na sociedade e cultura, relações de empatia, cooperação e subordinação e como lidar com situações de
bullying, assédio e discriminação. Na ocasião, participaram 50 empregados na modalidade on-line.
Já o treinamento Segurança da Informação, que é realizado mensalmente e acompanha o Programa de Integração para Recém-admitidos, conscientiza os usuários
quanto à importância de cada um na segurança da informação e orienta em relação ao primeiro acesso à rede
da CENIBRA.
Com este treinamento espera-se que o empregado obtenha conhecimento sobre as diretrizes da política de segurança da informação da Empresa, para que manuseie
as informações de forma segura.

Manter relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho é fundamental para a motivação e o desempenho
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JANEIRO BRANCO
CAMPANHA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DA
SAÚDE MENTAL
tal. Neste ano, o tema é “Pacto pela Saúde Mental: Todo
cuidado conta! Quem cuida da mente, cuida da vida”.
A campanha é uma ótima oportunidade para os empregados entenderem como problemas de natureza emocional afetam diretamente o desempenho no trabalho.
Colocando o tema em evidência e visando disseminar a
cultura da saúde mental na Empresa, foi promovida a live
Pacto pela Saúde Mental com o professor Dr. Leonardo
Machado, que é médico psiquiatra, mestre e doutor em
Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
da CENIBRA promoveu a campanha “Janeiro Branco”,
com o intuito de conscientizar os empregados sobre os
cuidados necessários para manter uma boa saúde men-

VOLTA ÀS
AULAS
Para a CENIBRA, a educação escolar
auxilia no desenvolvimento social,
aprimora habilidades e competências, além de ser fundamental para
a formação de valores e comportamentos. Especialmente em tempos
de pandemia, com tantas mudanças
na rotina escolar, os cadernos, lápis,
canetas, estojos e todos os itens presentes nos 2.722 kits distribuídos são
uma forma de apoio, valorização e
carinho aos jovens estudantes. Este
ano os alunos receberam também
uma mochila.
Para atender as necessidades dos dependentes dos empregados de todas
as regionais e de acordo com a faixa
4

Na live foram abordados temas atuais sobre a vida e
as relações pessoais e de trabalho em tempos de uma
pandemia que ameaça a vida de todos, e reforçou a
importância do acolhimento e respeito à subjetividade
humana. Incluindo orientações sobre os cuidados com
a saúde mental, como a prática regular de exercícios físicos, alimentar-se bem, evitar álcool e outras drogas,
ter um sono de qualidade e preservar relacionamentos
saudáveis. E procurar ajuda profissional ao perceber dificuldades em lidar com os sentimentos, emoções e as
próprias frustrações.

escolar, o Departamento de Recursos Humanos opta pela montagem
de três categorias de kit, do 1º ao 5º
Ano, do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
“Eu agradeço à CENIBRA pelo carinho e excelência demonstrados em
cada material escolar presenteado
aos meus filhos. Mais do que a ajuda
financeira, sinto-me bastante contente em ver a alegria dos meninos ao
receber os materiais, principalmente
os personalizados”, comenta o coordenador de Patrimônio Imobiliário, Rafael dos Santos Lorenzoni. O
observador florestal da Regional de
Guanhães Wesley Cristiano da Rocha também comemora ao perceber
a alegria da filha recebendo os presentes. “Nada é tão intenso na vida
como a felicidade de ver uma filha
feliz. É bom demais apreciar seu crescimento. Gratidão é a palavra certa
para definir o que eu sinto pela oportunidade de hoje!”, finaliza.

Wesley Cristiano e sua filha Marcela
Eduarda

NO CAMPO

FORMAÇÃO DE
OPERADORES
PROGRAMA GERA MÃO DE
OBRA PARA PROCESSO DE
COLHEITA MECANIZADA
Devido às particularidades topográficas da CENIBRA, é
essencial que os operadores, mesmo com experiência de
mercado, passem por um período de treinamento para
adequação às características das áreas da Empresa. A
partir dessa necessidade, surgiu o Programa de Formação para Operadores da Colheita.
A princípio, o Programa era voltado para bolsistas e qualificação de mão de obra local. Posteriormente, passou a
focar na capacitação interna e valorização dos empregados, dando perspectiva de crescimento profissional.
Guilherme Sá Silva foi um dos bolsistas que participou
do Programa e hoje é operador de máquinas do Depar-

tamento de Colheita Florestal. “Foi a melhor oportunidade que tive em minha vida, o curso é o mais completo
possível na área de operação de máquinas. Aprendemos
toda a parte teórica sobre elétrica, hidráulica, segurança e redução de impactos ambientais. Foram três meses
estudando a teoria, e outros seis a prática. A CENIBRA
preza muito pela natureza, por isso, fomos ensinados a
trabalhar sempre com segurança e qualidade”, comenta
o operador.

COLHEITA SEGURA E
SUSTENTÁVEL EM ÁREAS
TERRACEADAS
A técnica do terraceamento agrícola
consiste na conservação do solo de
terrenos irregulares, visando melhor
infiltração de água no solo e controle da erosão hídrica. Nas décadas de
70 e 80, foram construídos terraços
em alguns projetos da CENIBRA para
realizar testes de manejo e conservação de solos nos plantios de eucalipto. Na época, a colheita era realizada
com sistema semimecanizado (motosserra), o que permitia a colheita
nessas áreas.
Ao longo do tempo, realizar a colheita nessas áreas terraceadas
passou a ser um desafio após a
modernização e mecanização da
atividade. Isso porque os terraços
formam obstáculos no solo, impe-

dindo o deslocamento seguro das
máquinas. Antes da solução encontrada, foram realizados testes de colheita com sistema de torres de cabo
aéreo, porém os elevados custos da
operação levaram à descontinuidade dessa prática.

e perpendicular, o que permite a
movimentação segura dos equipamentos dentro dos próprios terraços
e sem interferência dos obstáculos.
Além de ser uma forma segura e
eficiente, o novo modelo proporcionou redução de custos.

Assim, um novo modelo de colheita foi elaborado em conjunto pelas
coordenações de Colheita Florestal,
Logística Florestal e Infraestrutura,
Manutenção e Desenvolvimento de
Equipamentos Florestais e Silvicultura de Nova Era. O primeiro teste
foi feito no projeto Garajau e Peixe
na região de Cocais, onde foram
construídos ramais de acesso (semelhante a estradas) com escavadeira
hidráulica no sentido da inclinação

“Após uma análise criteriosa da coordenação de Assistência à Saúde
Ocupacional e Segurança do Trabalho, realizamos o treinamento de
toda a equipe envolvida no processo
de colheita, garantindo a segurança e integridade dos empregados.
Posteriormente, aplicamos a mesma
técnica no projeto Minervino, na
região de Pompéu”, pontua o monitor florestal Elias de Moraes Silva.
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DESTAQUE

OSCAR DA
ECOLOGIA
CENIBRA FOI A GRANDE VENCEDORA
DO PRÊMIO HUGO WERNECK
Quando o assunto é incêndios florestais, a CENIBRA está
do lado da prevenção e do combate. E foram os investimentos nesse tema, com adoção de soluções tecnológicas que protegem a área florestal, que renderam o título
de “Melhor Empresa” do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza, considerado o Oscar
da Ecologia brasileira por ser a maior premiação do país
na área ambiental.
O tema deste ano foi “Tempos modernos em tempos
de pandemia”. Promovido pela Revista Ecológico, o prêmio também abordou o subtema “De Charles Chaplin
à Indústria 4.0”, no intuito de chamar a atenção para
o colapso ambiental que se avizinha desde a primeira
Revolução Industrial, mostrada pelo ator em “Tempos
Modernos”, até a tecnologia atual com a inteligência artificial e a biotecnologia. A premiação reconhece, divulga
e premia os melhores exemplos de gestão, revitalização e
preservação ambiental, bem como indicações de pessoas
e instituições dedicadas à causa da sustentabilidade em
todo o país.

Prêmio Hugo Werneck é referência nacional e
reconhece os melhores exemplos de dedicação à
sustentabilidade do país

Para os organizadores do Prêmio, a CENIBRA vem utilizando com êxito as medidas tecnológicas para proteger,
de maneira inovadora, seus mais de 131 mil hectares de
florestas de eucalipto e mais de 105 mil hectares de florestas nativas do bioma Mata Atlântica, que são destinadas exclusivamente à conservação da biodiversidade e dos
recursos naturais. A Empresa criou uma Central de Monitoramento e instalou câmeras de alta definição, dotadas
de processamento digital, em 35 torres posicionadas em
pontos estratégicos dos 54 municípios da sua área de atuação, a fim de detectar e combater com precisão e agilidade os focos de incêndios florestais nas áreas onde atua.
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DETECÇÃO PRECOCE
Operando 24 horas por dia, a Central monitora on-line,
via circuito fechado de televisão (CFTV), toda a sua extensa área florestal, podendo diagnosticar, em tempo real e
de forma precisa, a ocorrência de quaisquer novos focos
de incêndios florestais. Além disso, com o uso de Inteligência Artificial (IA), a Empresa consegue identificar focos
que o ser humano não consegue diagnosticar. A solução
de IA ajudou a atingir um percentual de acerto na detecção de incêndios florestais acima de 95%.
“As tecnologias têm sido fundamentais para melhorar os
resultados das empresas modernas. Neste caso, a Inteligência Artificial, associada com outas tecnologias, possibilitou o aumento da eficiência na detecção de incêndios
florestais e, consequentemente, a redução da fadiga do
ser humano na observação das imagens, com a possibilidade de combate aos focos de incêndios ainda no seu
início”, explica Ronaldo Neves Ribeiro, gerente de TI da
CENIBRA.
Outro ganho positivo proporcionado pelo monitoramento é a possibilidade de identificar ataques de insetos,
como o do percevejo bronzeado que muda a coloração
da vegetação, facilitando a identificação da área atingida
por pragas.
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A ferramenta trouxe ainda benefícios em segurança,
pois a equipe de campo passou a ter informações mais
precisas, para atuar, assim, de maneira mais adequada
na contenção, quando necessário. “Além da proteção
patrimonial e do meio ambiente combatendo incêndios,
outras oportunidades estão sendo identificadas com o
uso do sistema. Usamos a ferramenta, por exemplo, para
demonstrar a efetividade do trabalho de conservação.
Atualmente, ao observar as florestas com ferramentas
de registro de imagem conseguimos identificar várias espécies em risco de extinção”, explica o coordenador de
Meio Ambiente, Jacinto Moreira Lana.

NA FÁBRICA

UMA PARADA
GERAL
ESPECIAL
Grandes desafios são naturais em um evento com a
grandeza da Parada Geral. Soma-se a isso o cenário de
pandemia, elevando assim os cuidados com a segurança e saúde ocupacional, o que torna a Parada de 2021
singular.

medidas de prevenção à Covid-19, como adequação da
estrutura dos restaurantes, medição de temperatura etc.
Entre as ações para reforçar os protocolos definidos, estão a distribuição de um folder com informações sobre
prevenção, sintomas e transmissão.
No setor de saúde, o quadro de empregados da área
foi ampliado para proporcionar um atendimento mais
ágil; o container da saúde foi disponibilizado para realizar atendimentos mais próximos às áreas de trabalho;
a Casa de Hóspedes foi adaptada para testes rápidos da
Covid; procedimentos de entrada na Fábrica são realizados diariamente e plantão aos finais de semana com
presença de médicos.

Neste ano, serão desenvolvidas 17.500 ações envolvendo
diretamente cerca de 4.500 empregados, 47 empresas e
11.150 equipamentos. As atividades na Linha 1 serão
executadas entre os dias 1º e 12 de março, e da Linha
2 entre os dias 14 e 23. “Estrategicamente, reduzimos
algumas atividades para diminuir o número de empregados presentes na Fábrica”, pontua o engenheiro Marcelo
Augusto Ferreira.
Como destaques estão a Manutenção Geral do Gerador
2 e a inspeção em Caldeiras e Vasos de Pressão para
atendimento dos requisitos legais e conformidade à Norma Regulamentadora NR-13. A área de engenharia, por
sua vez, aproveita o período para implantação de diversas melhorias abrangendo as especialidades de mecânica, elétrica/instrumentação e civil.

MOVIMENTO PELA SAÚDE E SEGURANÇA
A segurança dos trabalhadores não é apenas uma prioridade, mas um valor essencial. Esse valor esteve presente
desde o início do planejamento da Parada Geral, tendo
como objetivo a preservação da saúde e integridade física dos empregados próprios e terceiros durante a execução dos trabalhos.
Durante o desenvolvimento de todas as atividades na
CENIBRA, incluindo a Parada, estão sendo adotadas as

RECORDE DE PRODUÇÃO
Em 2020, as equipes da CENIBRA conquistaram um
grande feito: foram produzidas 50.394 toneladas a mais
do que em 2019. O resultado foi possível em virtude do
planejamento da campanha de 2020/2021 considerando
uma duração de 15 meses (anteriormente as campanhas
duravam 12 meses). Foram planejadas paradas bimestrais
e estratégicas que permitiram a realização de atividades
de manutenção e limpeza parcial dos principais equipamentos operacionais, como caldeiras de recuperação e
digestores. Outro fator determinante para esse aumento
de produção foi a ausência da Parada Geral em 2020.
“O desafio de uma campanha mais longa era grande,
mas foi enfrentado com profissionalismo, competência
e dedicação das equipes dos Departamentos Técnico e
Manutenção e de Fabricação, concretizando no recorde
a excelência dessas equipes”, comemora o gerente do
Departamento de Fabricação, Leandro Dalvi.
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BOAS PRÁTICAS
TECNOLÓGICAS
A implementação das tecnologias emergentes da Indústria 4.0 é bastante relevante para as empresas por promover ganhos, sustentabilidade, inovação tecnológica
e geração de novos modelos de negócio. Este e outros
temas relacionados à automação industrial são o foco
dos debates promovidos pela Sociedade Internacional de
Automação (ISA), associação profissional sem fins lucrativos de engenheiros, técnicos e gestores envolvidos em
automação industrial. Presente em mais de 180 países,
a ISA possui mais de 40.000 profissionais em território
nacional, divididos em 14 distritos.
Em 2020, o engenheiro de Manutenção Flávio Hirotaka Mine, da coordenação de Manutenção Elétrica e
Instrumentação da CENIBRA, ingressou na associação
com o objetivo de aprimorar o conhecimento e fazer networking. Flávio participou da criação de um grupo de
trabalho com vários profissionais do setor de Celulose e
Papel que irá elaborar, de maneira voluntária, um Plano
Diretor de Digitalização para auxiliar as empresas na jornada pela Transformação Digital. Nesta iniciativa, o engenheiro foi convidado para gerir, na gestão 2021, o cargo de Diretor Papel e Celulose na ISA Seção Campinas.

Flávio Mine compõe diretoria da ISA Seção Campinas
Flávio destaca que estando na ISA, tem-se o contato com
diversos profissionais de todo o mundo e a possibilidade
de compartilhar cases e experiências que trazem maior
assertividade e sucesso na implementação dessas tecnologias na CENIBRA. “As vantagens e oportunidades são
muitas. Obtemos conhecimento técnico, desenvolvemos
habilidades, trocamos experiências e compartilhamos
com grandes especialistas mundiais. Além disso, temos
acesso privilegiado às últimas atualizações das normas
internacionais e participamos de seminários e cursos de
capacitação, por exemplo”, pontua.
O trabalho desenvolvido pelos profissionais na ISA é voluntário. “No trabalho voluntário, doamos nosso tempo,
mão de obra e talento para as causas que defendemos
para o bem maior”, finaliza Flávio Mine.

PORTOCEL

RECORDE MUNDIAL
PORTOCEL EMBARCA 39.048 TONELADAS DE
CELULOSE EM 24 HORAS DE OPERAÇÃO
O dia 23 de fevereiro entrou para
os registros como um feito histórico em Portocel: foram embarcadas
39.048 toneladas em 24 horas. Essa
quantidade nunca foi registrada em
outro porto do mundo que movimenta celulose. O navio que alcançou esta produtividade recorde foi
o M/V Osakana. A melhor marca
até então também era de Portocel
e foi conquistada em 2006, com o
embarque de 35.000 toneladas em
navio também especializado em
produtos florestais.
“Alcançamos um marco histórico
que muito se deve ao potencial de
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nossas equipes e parceiros e à contínua busca por modernização. Os
navios que recebemos não mudaram muito nos últimos anos, mas
aperfeiçoamos continuamente nossas equipes, modernizamos a infraestrutura portuária e contamos com

parceiros dedicados, com os quais
construímos alianças genuínas, entre eles os sindicatos que representam a mão de obra avulsa”, destaca
Alexandre Billot Mori, gerente executivo de Operações Portuárias de
Portocel.

MEIO AMBIENTE

ANÁLISES QUÍMICAS
NOVAS TÉCNICAS ANALÍTICAS A FAVOR DO
MONITORAMENTO DE PROCESSO E MEIO AMBIENTE
O monitoramento ambiental requer constante acompanhamento tanto da evolução das normas e dos requisitos
legais quanto das tecnologias empregadas. Para realizar
esses controles, o trabalho executado pela coordenação de Monitoramento, Pesquisa e Assistência Técnica a
Clientes em seus laboratórios está amparado pela certificação na ISO 17.025, além de uma estreita e contínua
conexão com o Sistema Integrado de Gestão (SIG).
Os especialistas, analistas e técnicos dessa coordenação
buscam constantemente desenvolver técnicas que otimizam as operações e reduzam custos. Recentemente, a
equipe desenvolveu internamente uma nova rotina de
análises em laboratórios para monitorar alguns compostos químicos de interesse da indústria de celulose e que
são utilizados na área florestal para combate de pragas
agrícolas e formigas, por exemplo.
Essas novas rotinas de análises visam suprir demandas
ambientais e industriais e, por serem feitas internamente, reduzem os custos em relação à contratação.

Monitoramento de compostos químicos utilizando cromatografia

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
O Irerê (Dendrocygna viduata) é uma espécie de marreca
silvestre encontrada em diversos corpos d’água ao longo
de uma distribuição, que vai da Argentina até a América
Central, e curiosamente também ocorre na África Ocidental. Assim como outros marrecos, alimenta-se basicamente de plantas submersas e gramíneas nas margens
dos lagos, mas também come invertebrados aquáticos,
pequenos peixes e girinos.

O Irerê está presente em todas as regiões de atuação da
CENIBRA. Sua presença nas áreas da Empresa é favorecida pela existência de inúmeros lagos e cursos d’água devidamente preservados e com alta qualidade ambiental.

É mais ativo nos crepúsculos e à noite, e chega a formar
bandos de várias dezenas de indivíduos, principalmente
durante as migrações sazonais que realiza no sul do país.
Constrói seu ninho no chão, camuflado entre a vegetação. A postura é em média de 10 ovos e a incubação
pode ter a participação do macho, que também se envolve na criação dos filhotes.
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MEIO AMBIENTE

MENOS INCÊNDIOS
FLORESTAIS
2020 TEM A MENOR OCORRÊNCIA DE ÁREA
QUEIMADA DOS ÚLTIMOS ANOS
Incêndio florestal é o fogo fora de controle em qualquer
tipo de vegetação, seja em plantações, em pastos ou
áreas de mata nativa. Causam danos à fauna, à flora e
ao solo, além de impactos sociais, econômicos e de saúde pública. Para reduzir os danos, a CENIBRA atua em
duas linhas principais: prevenção e combate, investindo
na adoção de recursos que aumentam a eficiência da
detecção do foco de incêndio e em estratégias para garantir mais agilidade na sua eliminação. Como resultado
desses esforços, em 2020 houve diminuição considerável no número de queimadas nas áreas da Empresa.
Uma das ferramentas de prevenção e combate a incêndios, é a Central de Monitoramento, que funciona 24
horas por dia e conta com diversas câmeras e um sistema moderno de detecção automática de fumaça. A inovação do sistema rendeu à CENIBRA o título de “Melhor
Empresa” do Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade
& Amor à Natureza, conforme destacado na matéria de
capa desta edição do Fibra.
O Grupo de Trabalho de Incêndios Florestais, formado
por profissionais de diversos departamentos, é outra
frente dedicada à prevenção. O grupo ajuda a elaborar e
implementar ações de melhorias que minimizam a ocorrência de incêndios, como o mapeamento dos pontos
críticos de incêndio e a divisão das áreas em blocos estratégicos de prevenção e combate.
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Outra ação realizada anualmente é a campanha de
conscientização veiculada nas comunidades da área de
atuação da CENIBRA, trazendo à tona as problemáticas enfrentadas nos últimos anos. O objetivo é alertar
a população sobre os impactos do fogo e incentivar a
mudança de comportamento quanto à necessidade de
evitar queimadas.
No período seco, quando a ocorrência de chuvas é menor, o clima quente e a presença de vegetação seca favorecem a ocorrência de focos e aumentam a proporção dos incêndios. Por isso, a CENIBRA realiza ações
preventivas e intensifica os cuidados durante essa fase
mais crítica. As regionais fazem simulados para testar a
eficiência da detecção e combate a incêndios, a fim de
identificar oportunidades de melhorias. A manutenção
de aceiros e estradas também é reforçada para garantir
agilidade e segurança no deslocamento das equipes e
reduzir o risco de que incêndios iniciados em áreas de
terceiros atinjam as áreas próprias.
Incêndios causam danos irreversíveis à natureza, pois
ameaçam a vida dos animais e das matas nativas. Além
de prejudicar o meio ambiente e causar danos à saúde,
provocar incêndio é crime. A pena aos infratores pode
chegar a quatro anos de reclusão, além de pagamento
de multa. Utilizar fogo para limpeza de lote ou queima
de lixo também é crime ambiental, e qualquer descuido
pode virar um incêndio.

