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CENIBRA DOA ITENS DE
SAÚDE PARA HOSPITAIS E
POSTOS DE SAÚDE
Por meio de um diagnóstico feito a partir do contato direto com prefeitos e secretários de Saúde, a CENIBRA realizou a compra de materiais e equipamentos necessários
à vacinação da população e ao tratamento de pacientes
da COVID-19. A adesão da Empresa à campanha Unidos
pela Vacina, liderada pela FIEMG, foi imediata e espontânea nos 54 municípios onde atua.

lar, pois mesmo após a vacinação, não podemos abaixar
a guarda. A luta contra o novo coronavírus é de toda
a sociedade. Cada um fazendo sua parte, com certeza,
será mais fácil superar este desafio”, afirmou.

Dentre os itens, se destacam: câmaras frias, freezers e
caixas térmicas para conservação ou manuseio de vacinas, bombas de infusão, aparelhos de pressão arterial,
cadeiras de rodas e macas para transporte de pacientes,
aventais, toucas e máscaras cirúrgicas, álcool em gel, EPIs
e materiais de limpeza.

Desde o início da pandemia, a CENIBRA implementou
diversas ações para garantir a saúde e a segurança dos
empregados e familiares. A partir destas medidas, a
Empresa garantiu um ambiente de trabalho saudável e
seguro para todos e manteve total apoio aos empregados contaminados pela COVID-19. Assim, a CENIBRA
tornou-se uma referência no enfrentamento ao novo
coronavírus. Apesar de todos os efeitos da pandemia
e de outros fatores negativos do mercado mundial, a
CENIBRA manteve as operações para abastecer as suas
demandas e, também, estabeleceu novo recorde de
produção, em 2020.

De acordo com o Diretor Industrial e Técnico, Júlio César Tôrres Ribeiro, a CENIBRA está engajada no apoio à
vacinação nos municípios. “Mundialmente, um dos poucos pontos de consenso é de que a vacinação é a nossa
maior esperança de controlar a pandemia. Digo contro-
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RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO
VIRTUAL
UCC GANHA MARCA E A PLATAFORMA EAD MAIS
INTERATIVA
O aperfeiçoamento das habilidades humanas, a evolução
das competências e a busca constante pelo conhecimento fazem parte da proposta da Universidade Corporativa
CENIBRA - UCC, alinhada à política de RH. A Gestão de
Educação, Treinamento e Desenvolvimento passou por
reformulação ano passado, e considerando as mudanças provocadas pela pandemia, foi elaborada uma nova
forma de aprendizagem e absorção do conhecimento,
utilizando o ambiente virtual e recursos tecnológicos.
Neste contexto, a CENIBRA lançou a marca da Universidade Corporativa CENIBRA - UCC e atualizou a plataforma de ensino EAD, que agora tem layout mais interativo e de fácil acesso. Com logotipo que faz referência à
tecnologia digital usando o pixel como elemento de sua

formação, a marca da UCC traz em sua essência e visual
a transformação na busca e formação do conhecimento.
Nos primeiros meses após seu lançamento, a UCC promoveu treinamentos, eventos virtuais e transmissões ao
vivo para capacitação dos empregados em diversos temas, como informática, comportamento e segurança.
Como benefício para o empregado, a plataforma permite acesso em qualquer lugar, com conceitos diversos
aplicáveis tanto na vida pessoal quanto profissional. “Por
meio de pequenas doses de conhecimento e com o apoio
da tecnologia fica bem mais fácil capacitar empregados
em um tempo menor”, destaca a analista de Recursos
Humanos Josiane Gonçalves Pereira.

PROJETO TRAZ
REFLEXÕES E
ORIENTAÇÃO
PARA GESTANTES
A CENIBRA tem como prioridade a saúde, a segurança
e o bem-estar do empregado e seus familiares. Dentro
desse cuidado e atenção em todas as fases da vida está o
Projeto Cegonha, que faz parte do Programa Qualidade
de Vida - Vivendo Melhor.
A analista de Sistemas do Departamento de Tecnologia
da Informação e Telecomunicação Núbia Mayra Reis
Cabral foi uma das participantes da edição on-line do
Projeto, realizada em maio. Empregados da CENIBRA
e CENIBRA Logística puderam participar. Núbia frisa a
competência com que os profissionais envolvidos no
evento esclareceram as mais diversas dúvidas. “Recebemos orientações técnicas e psicológicas, além de instruções sobre fonoaudiologia, odontologia, pediatria,
psicologia, pós-parto e o funcionamento do convênio

CENIBRA. Foi espetacular!”, celebra a analista. Para ela,
o ponto alto foi o envio de uma cesta no dia anterior.
“Foi muito bacana receber o acolhimento para o evento
já no dia anterior. O distanciamento provocado pela pandemia não foi capaz de nos fazer sentir sozinhos. Mesmo
distantes, houve integração, senso de pertencimento e
muita alegria.”
O analista de Comunicação da Assessoria de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais Gabriel Miranda também participou, e destaca que “graças ao plano
de saúde da CENIBRA, tivemos acesso aos melhores tratamentos e profissionais disponíveis na região e o nascimento da Bia foi como esperávamos. Agora, com o Projeto Cegonha, tivemos a chance de aprender ainda mais
sobre os cuidados que devemos ter com nossa filha”.
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RECURSOS HUMANOS

DE PAI PARA FILHO:
ORGULHO DE
TRABALHAR NA CENIBRA
Quanto vale completar 10 anos trabalhando em uma empresa? Para o
supervisor de Operação Florestal do
Departamento de Silvicultura e Fomento Florestal José Gomes Júnior,
vale muito. “Tenho um prazer e orgulho enormes de vestir a camisa
da CENIBRA. Sinto muita alegria e
satisfação em fazer o que eu gosto”, celebrou. Em maio, José Gomes
completou uma década de trabalho
na Empresa e recebeu homenagem
da esposa Émille e o filho Caio.
“Eu não queria que essa data passasse em branco, e como nosso filho Caio, de apenas três anos, já fala
que quer trabalhar na CENIBRA com
o pai, tive a ideia de confeccionar
um miniuniforme para homenageá-lo. Fiz essa surpresa levando nosso filho até a portaria da Empresa”,
conta Émille.

ação como esta manifesta o alinhamento dos valores, princípios e objetivos do empregado, passando de pai
para filho, garantindo a perenidade
da Empresa”, destaca o gerente do
Departamento de Recursos Humanos, Vander José Duque Saldanha.

HOMENAGEM PELO DIA
DO TRABALHADOR
O empregado é a força por trás da
CENIBRA. É cada profissional que
coloca em prática os valores da or-

ganização, que conquista os resultados e que inova. Exemplos como
o de José Gomes e sua família demonstram o sentimento de pertencimento que os empregados têm
em relação à CENIBRA. Isso aponta
que as estratégias de valorização do
trabalho surtem um efeito positivo
na Empresa.
A satisfação contínua dos empregados também foi demonstrada na
última Pesquisa de Clima e Engajamento, que apontou 89% de satisfação em trabalhar na CENIBRA.

José Gomes começou trabalhando
como monitor florestal no Departamento de Fomento na Regional
Nova Era, em 2011. “Sempre busquei fazer meu trabalho com dedicação, honestidade, qualidade e
transparência. Graças a esse esforço, à benção de Deus, ao apoio da
minha família e dos meus colegas
de trabalho, em 2017 fui promovido para o cargo atual. Durante todo
esse período tive a oportunidade de
participar de vários treinamentos
que a Empresa promove internamente, o que possibilitou que eu
evoluísse profissionalmente e pessoalmente.”
Segundo o supervisor, a oportunidade que a CENIBRA oferece de os
familiares conhecerem mais de perto o ambiente de trabalho, por meio
do programa Integração Família-Empresa, por exemplo, é de grande
relevância e torna as relações ainda
mais estreitas.
“É gratificante visualizar o nível de
engajamento do empregado. Uma
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José Gomes e seu filho Caio, uniformizados e felizes por fazerem parte da CENIBRA

NA FÁBRICA

BUSCA POR
RESULTADOS CADA
VEZ MELHORES
A melhoria contínua faz parte da cultura da CENIBRA,
envolve a Empresa por completo e todos os empregados podem sugerir melhorias em atividades com potencial para resultados. Até então, a Empresa possuía vários
programas com esse perfil (Seminário de Melhoria DT,
CCQ e PSC). Recentemente, por meio de uma reestruturação, foi elaborado o PMCI (Programa de Melhoria
Contínua e Inovação), que centraliza sugestões, ideias e
projetos que estão sendo executados na CENIBRA.
O PMCI, aplicável a todos os processos e Unidades Organizacionais da Empresa, visa estruturar ideias em projetos, associados às dimensões estratégicas, contribuir
com a gestão para resultados por meio de ideias aprovadas do Sistema Banco de Ideias CENIBRA - SBIC e proje-

PROGRAMA DE
MELHORIA CONTÍNUA
E INOVAÇÃO

tos desenvolvidos e aprovados pelos Grupos de Melhoria
Contínua e Inovação - GMCI, formados por empregados
voluntários ou designados pelo gestor.
O PMCI trouxe como destaque o papel do mentor e o
conceito de “portfólio de projetos”. Os mentores são
formados por profissionais selecionados que atuarão
como facilitadores. Eles serão responsáveis por compartilhar conhecimento, facilitar a comunicação no time e
promover as orientações necessárias. Os mentores passarão por uma trilha de formação continuada na UCC
– Universidade Corporativa CENIBRA. Já no contexto de
“portfólio de projetos”, o Programa centraliza um conjunto de melhorias e inovação gerenciado de forma setorial e corporativa.

AUDITORIAS FLORESTAIS
VERIFICAÇÕES DE DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL
As certificações florestais que a CENIBRA possui atestam que suas operações florestais são ambientalmente
adequadas, socialmente benéficas e economicamente
viáveis nas áreas onde atua. Os selos FSC® e CERFLOR
possuem padrões distintos e garantem ao consumidor
a origem do produto de base florestal. Estes selos são
exigidos pela maioria dos clientes da CENIBRA.
Desde 2005, a Empresa possui as duas modalidades de
certificação: Manejo Florestal e Cadeia de Custódia. A
certificação de Manejo Florestal (FM) compreende todas
as atividades desde o planejamento até a colheita da madeira. Já a Cadeia de Custódia (CoC) inicia no transporte
da madeira até a Fábrica e encerra-se quando a celulose
é entregue ao cliente.

As equipes de supervisão florestal tiveram um papel fundamental nas auditorias, promovendo a logística dos
empregados de campo para entrevistas com os auditores
nos escritórios das regionais. As equipes de apoio (saúde
e segurança, planejamento, relações institucionais, pesquisa e RH) deram o suporte necessário no envio dos
documentos solicitados pelos auditores. “A manutenção
dos certificados só foi possível graças à dedicação e empenho dos profissionais da CENIBRA, que não medem esforços para manter o atendimento aos padrões do FSC®
e CERFLOR”, avalia Valério Frossard, analista ambiental
do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.

Em março e abril, a CENIBRA passou pela recertificação
da Cadeia de Custódia e prorrogação do certificado de
Manejo Florestal por mais um ano. O Imaflora, certificador que verifica se a Empresa está apta a usar as logos
ou declarações certificadas em seus produtos, realizou
as verificações. Ambas as auditorias foram realizadas de
forma remota devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19.
Licença número: FSC-C008495

Licença número: FSC-C021201
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ALIMENTE-SE
MELHOR,
MOVIMENTE-SE
E VIVA BEM
Diante do cenário criado pela pandemia, a CENIBRA
tem redobrado seus esforços e adaptado suas práticas
de promoção da saúde e prevenção de doenças. Nesse contexto, a Semana da Saúde foi realizada de forma
on-line e teve como objetivo principal reduzir o comportamento sedentário e estimular a adoção de um estilo
de vida saudável, aliando a prática de exercícios físicos
à alimentação balanceada rica em nutrientes. A Semana
ofereceu uma programação diversificada e proporcionou
aos participantes a realização de atividades em casa e
com o apoio da família.
A primeira live teve o tema “Cuidar Bem da Saúde e
Viver com Qualidade” e foi ministrada pelo médico gerontólogo e epidemiologista Alexandre Kalache. Pioneiro no estudo das questões do envelhecimento, Kalache
destaca que o mundo está cada vez mais envelhecido e,
por isso, os cuidados com a saúde ganham ainda mais
importância.
Na abertura da transmissão ao vivo, o Diretor-Presidente
da CENIBRA, Kazuhiko Kamada, ressaltou que o principal objetivo da Semana da Saúde é melhorar a qualidade
de vida dos empregados. “Ao adotar um estilo de vida
saudável, estamos fazendo a diferença na promoção da
saúde e prevenção de doenças, aliando dieta alimentar
adequada, à prática de exercícios físicos e à adoção de
comportamentos saudáveis, essenciais para nos manter
motivados”, explicou.
O Diretor Industrial e Técnico da CENIBRA, Júlio César
Tôrres Ribeiro, também participou da live e reforçou a
mensagem sobre a importância de manter a boa forma.
“A perseverança nesse objetivo de perder peso não é
simples. Ela tem que se tornar algo que esteja agregado
ao nosso dia a dia, para que possamos sentir os benefícios e ficar orgulhoso dos resultados obtidos”, disse.
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MEXENDO O CORPO
Para incentivar a prática de atividade física e reduzir o
sedentarismo, a CENIBRA lançou o “Desafio Viva Bem”.
A ação é composta por lives e série de vídeos com exercícios físicos leves e moderados e temas relacionados à
saúde ministrados por uma educadora física. Ao final,
os participantes que alcançarem um desempenho de
destaque concorrerão a prêmios. Os vídeos estão disponíveis nas redes sociais da Empresa, e assim o público
em geral pode participar das atividades e melhorar a
própria saúde.
Os trabalhadores florestais também estão tendo acesso a
exercícios físicos por meio da ginástica laboral. Dessa forma, eles trabalham o sistema cardiovascular e a postura.

MAIS AÇÕES
Iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em parceria com o setor de saúde ocupacional
da CENIBRA e CENIBRA Logística, a Semana da Saúde
condensou ações educativas e materiais informativos, de
forma impressa e on-line.
Outros temas abordados foram a prática do mindfulness
para redução do estresse e orientações sobre hipertensão, diabetes, tabaco e álcool, exibido na TV dos restaurantes. Durante toda a Semana um cardápio especial
foi oferecido nos restaurantes da Empresa com opções
variadas, saudáveis e saborosas.
Os empregados da área Florestal receberam uma programação especial e informativa com diversos temas, como
alerta sobre os cuidados no manuseio dos alimentos e
dicas de alimentação saudável.

GESTÃO DA SAÚDE
Em janeiro de 2021, a CENIBRA iniciou um trabalho
diferenciado de gestão da saúde no qual o médico do
trabalho dr. Jadson Pereira Dias assumiu o cargo de especialista em gestão de saúde da Empresa. A proposta é
ampliar os cuidados com a saúde e conhecer melhor as
demandas para traçar novos projetos com foco na promoção da saúde física e mental, priorizando sempre o
bem-estar dos empregados.
“Entende-se que ao fazer um trabalho de promoção de
saúde, o empregado será incentivado a adotar condutas
saudáveis e automaticamente irá influenciar sua família
de modo positivo. Assim, o núcleo familiar fica instigado a mudar os hábitos, cuidar melhor da alimentação e
adotar uma atividade física regular”, pontua dr. Jadson.
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PROJETO DE EMPREGADO
CONQUISTA PATENTE
A CENIBRA mantém programas que incentivam a participação dos empregados na melhoria dos processos a
partir de sugestões e novas ideias. Recentemente, um
projeto enviado pelo operador de caldeira biomassa Robson Teixeira da Costa, que foi premiado pelo PSC (Programa de Sugestão CENIBRA) em 2004, recebeu a carta
de patente.
A ideia do projeto patenteado foi proporcionar mais eficiência no processo de lavagem do equipamento “Aquecedor de Licor Preto de Contato Indireto”, presente nas
caldeiras de recuperação química.
Como resultados das mudanças implementadas pelo
projeto, foi possível lavar o aquecedor com redução de
praticamente todo o vapor de aquecimento, diminuição
de 92% na quantidade de efluente gerado e de 50% no
tempo gasto para lavá-lo, tornando o equipamento mais
disponível para o processo.
“Fico feliz por ver a concretização do processo de patente de um projeto de minha autoria. A implantação dele
foi importante em virtude dos ganhos econômico e ambiental. Além da redução do custo operacional, possibilitou também a redução expressiva no consumo de água.
É gratificante ver os resultados para a sustentabilidade
da Empresa”, comemora Robson.

O operador de caldeira Robson
Teixeira da Costa e o coordenador
de Recuperação e Utilidades, Virgílio
Duarte Procópio
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A partir desta patente, o governo autoriza o inventor,
neste caso o empregado Robson Costa, tornando-o
público e reconhece esta novidade cedendo o monopólio da invenção por um período limitado e para um
determinado país. A patente garante que a invenção
estará protegida contra explorações indevidas, principalmente por empresas do mesmo segmento.
Para o coordenador de Recuperação e Utilidades, Virgílio Duarte Procópio, “é importante mais uma vez parabenizar o empregado e destacar sua relevância para
a melhoria contínua dos processos da CENBIRA, o que
possibilita ganhos expressivos para a organização”.

NO CAMPO

TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS
PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA
NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE
A escassez hídrica que vem ocorrendo há vários anos no Sudeste
brasileiro tem reduzido significativamente a disponibilidade de água
para abastecimento humano, para
processos industriais e para a agropecuária. Na bacia hidrográfica do
Rio Doce essa escassez vem sendo
agravada pelo estado atual de degradação da bacia.
O aspecto mais marcante dessa degradação refere-se à alta compactação dos solos, fato que impede a infiltração de água das chuvas, amplia
o escoamento superficial e provoca
erosões e assoreamentos dos rios, o
que reduz a fertilidade dos solos. O
excesso de escoamento superficial é
causador de desequilíbrios na bacia
do Rio Doce, como enchentes na
estação chuvosa e escassez pronunciada de água na estação seca.
Consciente desse grave problema, a
CENIBRA vem investindo para am-

pliar a infiltração de água no solo
em suas propriedades e faz isso por
meio da subsolagem, técnica realizada com uso de trator agrícola e
um implemento denominado subsolador. Trata-se de uma técnica
simples, por meio da qual o solo é
cortado numa profundidade de cerca de 60 centímetros, em linha perpendicular à declividade do terreno,
abrindo sulcos que permitem a infiltração da água no solo no momento
das chuvas.
Além de adotar essa técnica em
suas propriedades, a CENIBRA vem
desenvolvendo, desde 2019, o Projeto Subsolagem, que difunde a
técnica de subsolagem como estratégia para promover a conservação
do solo, da água e da capacidade
produtiva das propriedades rurais
inseridas na bacia do Rio Doce.
O Projeto já possibilitou a realização
de mais de 4 mil hectares de sub-

solagem em áreas de pastagens em
propriedades de terceiros sediadas
no manancial do Rio da Prata, que
é fonte importante para o abastecimento dos municípios de São
Domingos do Prata e Nova Era e
nos mananciais responsáveis pelo
abastecimento dos municípios de
Sabinópolis, Peçanha e Periquito.
Nesses três municípios, o Projeto
conta com a parceria das prefeituras
municipais.
De acordo com Sebastião Tomas
Carvalho, especialista em meio ambiente da CENIBRA, “a subsolagem
na pastagem é uma alternativa viável para o produtor rural, pois além
de aumentar a disponibilidade de
água no período de estiagem, contribui para aumento da produtividade e não apresenta riscos para o
rebanho”. No longo prazo, a expectativa é que esta técnica seja adotada na escala de toda a bacia do
Rio Doce.
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NO CAMPO

DIREÇÃO SEGURA
SENSOR MONITORA O ESTADO DE FADIGA E
ATENÇÃO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO
As falhas humanas são as maiores causas de acidentes
no trânsito. Assim, o uso de tecnologias que ajam nos
comportamentos de risco se torna um importante aliado.
Este é o caso do sensor de fadiga. A solução, que detecta
padrões de comportamento, analisa os movimentos do
veículo e avalia o desempenho do motorista na direção,
está instalada em todos os caminhões de transporte de
madeira própria da CENIBRA de todas as regionais. Os algoritmos de reconhecimento de padrões detectam comportamentos inadequados e geram alertas.
“Além de uma ferramenta tecnológica inovadora, o sensor de fadiga é uma forma eficaz de proteger a vida dos
motoristas e terceiros. Prova disso é que após sua instalação, a ocorrência de acidentes relacionados a sono foi
reduzida a praticamente zero”, esclarece o especialista
da Coordenação de Logística Florestal e Infraestrutura
Cristian Moreira Castro.
O sensor analisa o comportamento do motorista, combinando informações sobre os movimentos do automóvel,
a estrada e o nível de atenção do condutor. Alertas em
tempo real são enviados a ele diretamente na cabine do
veículo, caso seja necessário. Estes alertas chegam também a um centro de controle que, a partir das informações, pode empregar ações imediatas para a resolução
do problema. O equipamento funciona durante o dia e à
10

noite, em qualquer condição climática, com uso de óculos escuros ou de grau.
Por meio de uma câmera de monitoramento instalada
no painel do caminhão, o sistema avalia os olhos do condutor, e caso ocorra o fechamento de suas pálpebras serão emitidos alertas cuja intensidade aumenta de acordo
com o grau de fadiga detectado.

OS SENSORES SÃO CAPAZES DE DETECTAR

•
•
•
•
•
•
•

Bocejo;
Atenção na condução;
Uso do celular;
Uso de cigarro;
Horários e locais em que ocorrem mais desvios;
Manuseio de rádio e objetos (tudo que tira a atenção na estrada);
Obstrução do equipamento ou ausência do condutor com o automóvel em movimento.

Em caso de sonolência ou cansaço é solicitado que o
condutor pare o veículo em local seguro para realizar
estimulação e neutralizar o efeito da fadiga. Caso essa
condição persista, ele é orientado a parar em local seguro e encerrar a viagem.

NO CAMPO

RENOVAÇÃO NA FROTA
DA COLHEITA
MAIS SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE
OPERACIONAL
A cada ciclo de 30.000 horas operadas, ou de seis anos, a
CENIBRA renova sua frota de harvesters e forwarders de
modo a garantir o máximo rendimento nas operações de
colheita florestal. Durante todo o ciclo de uso, as equipes
de engenharia de desenvolvimento avaliam os resultados
de aplicação dos equipamentos comparando-os com os
dados de especificação. Ao mesmo tempo, as equipes de
manutenção e operação avaliam os desempenhos e demandas e registram itens que precisam ser corrigidos em
futuras frotas, de forma que os equipamentos possam ser
mantidos com rendimento máximo.
Em cada oportunidade de renovação da frota são verificados quais produtos disponíveis no mercado melhor auxiliarão a CENIBRA no objetivo de garantir sustentabilidade em seus processos. Em equipamentos pesados como
os usados na colheita florestal, há premissas básicas e
relevantes que devem ser consideradas, como menor
consumo de combustíveis e lubrificantes, produtividade,
ergonomia para o operador e acessos seguros e adequados para os técnicos de manutenção.
Na renovação deste ano, a CENIBRA adquiriu 24 equipamentos harvester e forwarder da marca finlandesa Ponsse. Os equipamentos contam com sistemas automáticos
ou semiautomáticos de auxílio ao operador, excepcional

condição ergonômica para sua operação, sistemas de
auxílio para evitar capotamento e tombamento, sistema
de supressão de incêndio, telemetria e software de georreferenciamento. Do ponto de vista da manutenção e
conservação do ativo, os equipamentos contribuirão para
a garantia operacional e contam com componentes para
aplicação em operações severas na região de Cocais.
Além da aquisição técnica, a CENIBRA contratou o próprio fabricante para realizar os processos de manutenção,
garantindo, assim, um suporte adequado. O que, segundo o engenheiro especialista Polibio Martins, da Coordenação de Manutenção, é positivo. “Para a equipe de
manutenção local, essa aquisição garante a aplicação das
melhores técnicas desenvolvidas pelo próprio fabricante
para conservação do equipamento, além da continuidade
do uso das melhores práticas desenvolvidas nas demandas da CENIBRA e daquelas recomendadas pela manutenção de classe mundial.”
Já o especialista Bruno Garuzzi, da Coordenação de Colheita, destaca que os equipamentos adquiridos significam mais conforto operacional, desempenho superior na
produtividade e menores custos relativos aos materiais
consumíveis, como combustível e materiais de corte. “Esses fatores são muito importantes para enfrentar o desafio diário de colher madeira em uma região de alto relevo
e com uma das operações mais severas do mundo.”
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PORTOCEL

PROMOÇÃO E
CONSTRUÇÃO
DA CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL
PORTOCEL PREMIA ALUNOS E
ESCOLAS EM CONCURSO
A educação ambiental é um processo fundamental para
a formação de uma consciência crítica acerca dos problemas ambientais. Conscientes de que se trata de uma
ferramenta para a mudança de comportamento, anualmente a Portocel realiza o Concurso Escolar Ambiental,
iniciativa do Programa de Educação Ambiental (PEA). O
desafio foi estimular a implementação de práticas socioambientais por meio de projetos desenvolvidos durante o isolamento social, além de trabalhar de forma
lúdica a preservação ambiental, despertando, assim,

mudanças de hábito e uma relação mais harmoniosa
com o planeta.
Duas escolas de Barra do Riacho - Aracruz, Espírito Santo, foram escolhidas e receberam uma TV como premiação: EMEF Zenília Varzem Ribeiro (Ensino Fundamental),
com o projeto “Meio ambiente: conectando e reciclando”, e o CMEI Vovó Jandira (Educação Infantil), com o
projeto “Preservar também é coisa de criança: recicle
hoje, use amanhã”.

MEIO AMBIENTE

MAÇARICO-SOLITÁRIO
(TRINGA SOLITARIA)
O maçarico-solitário é uma espécie de ave migratória
que se reproduz na América do Norte, migrando durante o inverno para a região compreendida entre o México
e a Argentina, incluindo todas as regiões do Brasil. Sua
presença no país é, portanto, temporária. Habita locais à
beira d’água doce, margens lamacentas de rios e lagos
e alimenta-se de pequenos invertebrados que encontra
sob a água rasa. Normalmente encontrado solitário, às
vezes em dois ou três indivíduos espalhados, mas nunca
em grupos.
Os mais de 105 mil hectares de áreas de vegetação nativa preservadas pela CENIBRA contribuem para a conservação das aves migratórias, que necessitam de ambientes preservados por onde passam durante sua rota
de migração. Ao longo do percurso, as aves migratórias
desempenham importantes funções nos ecossistemas e
contribuem ativamente para o equilíbrio ambiental.
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