25ª SIPAT INTEGRADA
DA CENIBRA
Semana traz informação, orientação e reforça que o Cuidado Ativo
deve ser uma presença constante e diária - Págs. 6 e 7

Mala Direta Postal
9912279551/2020/DR/MG
CENIBRA

Jornal da CENIBRA . Nº 380 . Ano 37 . Julho a Setembro/2021
CORREIOS

Mala Direta Postal
9912279551/2020/DR/MG
CENIBRA
CORREIOS

NA FÁBRICA

SEMANA DO
COMPLIANCE
INTENSIFICA OS
CONCEITOS E AS
PRÁTICAS
AÇÕES VISARAM RECICLAR O TEMA EM TODAS
AS ÁREAS DA EMPRESA
A aplicação do Compliance no ambiente corporativo é uma prática que
vem sendo fortalecida na CENIBRA,
estimulando a criação de um ambiente participativo, respeitoso e inclusivo.
São ações que buscam prevenir comportamentos e atitudes que possam
causar prejuízos materiais e à imagem
da Empresa. Alinhado às diretrizes
dos acionistas, ele deve fazer parte
do dia a dia dos empregados, da cultura da Empresa, de forma a prevenir
infrações e identificar desvios, corrigir
e bloquear situações inapropriadas e
proporcionar que a CENIBRA gerencie seus negócios de forma ética sustentável, segura e transparente.
Durante a Semana do Compliance,
realizada no período de 16 a 20 de
agosto e sob o tema “Fazer a coisa
certa do jeito certo”, os conceitos
do Programa de Compliance foram
reforçados com diversas atividades
para os empregados das unidades
Industrial e Florestal. As boas práticas são aplicáveis nas relações
internas e externas dos empregados com fornecedores, parceiros,
comunidades, poderes, públicos e
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demais partes interessadas. Foram
realizadas palestras por meio de
lives, distribuídos o paper Palavra
do Presidente reafirmando os compromissos da CENIBRA e a Cartilha
com a última revisão do Código de
Conduta Ética; exibido um vídeo
com o tema Compliance no restaurante e redes sociais; wallpaper nas
estações de trabalho; pop-ups diários com assuntos variados (pílulas
que também puderam ser divulgadas pelo WhatsApp); outdoor para
conscientização, entre outros.
As lives contaram com as participações do presidente do Instituto
Ethos, Caio Magri, abordando o
tema “Integridade nos Negócios”, e
da membra do Conselho Fiscal e de
Auditoria do acionista da CENIBRA,
Nobuko Otsuka, que palestrou para
as lideranças - diretores, assessores,
gerentes, coordenadores e especialistas - sobre o Código de Conduta
Corporativo e os Padrões de Comportamento do Grupo OJI.
“A busca pela manutenção e fortalecimento da crença de que a ver-

dade e a ética são valores essenciais
deve estar presente no nosso dia
a dia e em todas as atividades. O
Programa de Compliance somente
será efetivo quando todos se sentirem responsáveis por ele e com
a decisão de sempre fazer a coisa
certa do jeito certo!”, destaca o
Assessor de Governança Corporativa e Compliance Leader, Toshiki
Kurahashi.
A participação dos diretores endossou as ações, trabalhos e palestras
realizadas durante a Semana do
Compliance.
Estar em Compliance mostra
que os empregados dominam
os processos e procedimentos
implementados e executados. É
também estar em conformidade
com as obrigações legais da Empresa e com os padrões éticos de
conduta.
Na CENIBRA, ser Compliance é,
antes de tudo, um estado de espírito vigilante.
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QUALIDADE

MELHORIA
CONTÍNUA:
CRIATIVIDADE
E TALENTO
Como forma de reconhecimento pela participação no Programa de Sugestões CENIBRA (PSC), foram entregues brindes aos empregados que tiveram
propostas implementadas em 2020.
No total, foram 40 propostas implementadas em diversas áreas da Empresa,
contribuindo para a melhoria contínua dos processos. Abaixo, imagens da
entrega dos brindes aos empregados premiados pelo PSC.
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QUALIDADE

AUDITORIAS REMOTAS
CENIBRA ALCANÇA ÊXITO EM PROCESSOS
DE CERTIFICAÇÕES
Em junho e agosto, a CENIBRA passou por um processo de auditoria
de manutenção das Normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015, respectivamente, nas quais foi recomendada a manutenção dos certificados.
Essas certificações atestam a maturidade dos processos da CENIBRA e
sua conformidade com os requisitos
normativos.
Ambas foram realizadas de forma
remota, em virtude das restrições
impostas pela pandemia da COVID-19. Por isso, a infraestrutura
disponibilizada pela equipe de TI e o
apoio da equipe técnica do SIG permitiram que as equipes auditadas
demonstrassem de forma tranquila

sua rotina, compartilhando informações e promovendo a logística
dos empregados de campo, possibilitando a realização de chamadas
de vídeo para verificação das atividades em tempo real.

qualidade confiável por um laboratório. Este é o papel da ISO/IEC
17025, promover a confiança na
operação de laboratórios e garantir
que eles operem em conformidade
e que sejam capazes de gerar resultados válidos.

CERTIFICAÇÃO ISO 17025

Em julho de 2008, a CENIBRA conquistou a certificação para o Laboratório de Meio Ambiente, sendo
a primeira empresa do ramo a ser
certificada. Em um esforço conjunto, durante estes 13 anos a certificação vem sendo mantida e renovada
com auditorias que ocorrem a cada
dois anos. Ano passado, foi mantido
o certificado, trazendo segurança e
confiança aos processos da CENIBRA.

Imagine um produto que precisa comprovar sua eficiência. Para
evidenciar esse desempenho, é
necessário um teste realizado por
laboratório confiável. Agora, pense em uma estação de tratamento
de água ou de esgoto que precise
atender a requisitos sanitário e legais e que seja exigido ensaio de

RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA SELECIONA
ESTAGIÁRIOS VIA
RECRUTAMENTO VIRTUAL
Atrair talentos dos mais diferentes perfis e que tragam
diversidade de perspectivas é uma premissa do Programa
Profissional do Futuro Estágio da CENIBRA. Os novos selecionados iniciaram suas atividades práticas na Empresa
nos meses de julho e agosto atendendo vagas dos processos Industrial e Florestal, para os cursos de nível técnico e de graduação em áreas como engenharias, administração, ciências contábeis, mecânica, química e elétrica.
Em virtude da pandemia, o processo seletivo foi reestruturado com a inserção de uma nova plataforma externa
de seleção 100% on-line. Nela, os candidatos fizeram as
etapas de inscrição, testes de raciocínio lógico, Fit Cultural e alinhamento com a cultura CENIBRA; gravação de
vídeo de apresentação; entrevistas com RH e os gestores
das vagas. “Este ano os candidatos foram analisados e
ranqueados conforme o desempenho em cada etapa por
meio de um software de inteligência artificial”, pontua
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a analista de Recursos Humanos Lidiane Mendes Nazareno. O candidato também pôde acompanhar seu desempenho ao longo do processo seletivo e ter os resultados
de provas realizadas, além dos feedbacks e oportunidades que venham a surgir em vagas futuras.
A estagiária do Departamento de Silvicultura e Fomento
Florestal, Gabriela Augusto Alves, destaca que estagiar
na CENIBRA sempre foi uma grande aspiração em sua
vida. “Ingressei no estágio com grandes expectativas e,
já no primeiro mês, percebi que essas expectativas foram
superadas. Todos os colegas de trabalho foram muito
acolhedores e se prontificaram para auxiliar na minha
adaptação. Estou cercada por profissionais incríveis e
pessoas inspiradoras. Estou tendo a oportunidade de colocar meus conhecimentos acadêmicos em prática e de
expandir meus horizontes, a partir do aprendizado de
novas ferramentas e novos processos.”

RECURSOS HUMANOS

A SAÚDE MENTAL
NA PANDEMIA
Viver em tempos de pandemia é encarar desafios diários.
E os cuidados a serem tomados não podem ser somente
com o corpo, mas também com a mente. É natural sentir
um turbilhão de emoções, afinal esta é uma realidade
que ninguém esperava viver. E não se trata apenas do
medo da doença, há a adaptação do trabalho para dentro de casa, a vida social prejudicada, o isolamento, a
incerteza de quando tudo isso vai passar.
Para lidar com tudo isso, alguns hábitos podem ajudar
a conservar a mente e o corpo saudáveis, como manter
as rotinas de casa, do trabalho e de lazer organizadas.
Defina horários para realizar as atividades profissionais
e pessoais. Cuidar do sono e seguir uma alimentação
adequada e saudável também são partes das recomen-

dações que ajudam a preservar a saúde mental. Manter
o contato com amigos e familiares por telefone e chamadas de vídeo está incluso nesse cuidado.
Uma das desvantagens de estar há muito tempo restrito
em casa é que o corpo se movimenta menos, já que não
há necessidade de deslocamento. Uma forma de suprir
essa necessidade do movimento e evitar dores é fazer
alongamentos e exercícios de relaxamento que podem
ser realizados em casa, sem a necessidade de muito espaço. Outra atividade útil é a dança, que incentiva a criatividade e ajuda a melhorar a autoestima. Além disso, a prática é divertida e prazerosa, sendo uma ótima alternativa
para esse período porque dançar não exige que você saia
de casa. É só escolher uma música e se jogar no ritmo!

BOAS PRÁTICAS

BOAS
PRÁTICAS
NA REUNIÃO
VIRTUAL
Outra grande mudança que a pandemia trouxe foi a
adição das reuniões on-line na rotina. Pensando em engajamento, comprometimento, superação de barreiras,
bem-estar físico e mental dos empregados, a Diretoria da
CENIBRA apresenta algumas recomendações para essa
nova realidade.

RECOMENDAÇÕES

• Realizar reuniões considerando o tempo desejável de
uma e no máximo duas horas;

• Realizar intervalo de 15 minutos entre as reuniões;
• Manter a câmera aberta, quando possível.

A Escolha um local confortável, silencioso, sem circulação de pessoas e com boa luminosidade;
A Escolha uma roupa adequada para participar da reunião;
A Ingresse com antecedência na reunião virtual, utilizando o link do convite;
A Aproveite para testar o áudio (volume), o microfone
e a câmera (foco), antes da reunião;
A Organize os materiais que poderão ser utilizados durante a reunião;
A Mantenha a seu lado uma garrafa com água;
A Cumprimente os participantes;
A Mantenha seu microfone desligado quando alguém
estiver falando;
A Quando for fazer perguntas ou comentários, levante
a mão ou dirija-se ao organizador da reunião;
A Caso você não consiga visualizar a apresentação em
tela compartilhada, comunique o fato;
A Se a conexão for interrompida ou travar, feche o
aplicativo e entre novamente na sala de reunião, usando
o mesmo link do convite;
A Desligue a câmera caso necessite sair temporariamente e comunique via chat;
A Mantenha a concentração no conteúdo que está
sendo apresentado, evitando o uso de celular ou outros
dispositivos durante a reunião;
A Exponha suas considerações de forma objetiva e respeitando os temas da reunião.
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CUIDADO ATIVO
25ª SIPAT INTEGRADA INCENTIVA A CONSCIÊNCIA E
DEMONSTRA A IMPORTÂNCIA DO ATO DE CUIDAR
Cuidado Ativo: cuidar de si, cuidar do outro, deixar que
cuidem de você. Essa ferramenta é o princípio básico da
preservação e valorização da vida no ambiente de trabalho e para evitar acidentes. Ela tem no diálogo seu
principal meio de disseminação para que seja criada uma
cultura de segurança e cuidado mútuo entre as pessoas. Bem como estimula que cada empregado cuide do
próprio bem-estar e zele pela vida de seus colegas de
trabalho.
Com muita informação, orientações e lembrando que o
cuidado deve ser uma presença constante e diária, a 25ª
SIPAT Integrada da CENIBRA e Empresas Prestadoras de
Serviço foi realizada em dois momentos: em agosto para
os empregados da Florestal e em setembro para os da
Fábrica.
A responsabilidade de zerar acidentes, cuidar e valorizar
a vida é dever de todos. Ciente do seu papel na preservação da saúde e segurança, a CENIBRA oferece aos empregados condições de trabalho adequadas, treinamentos,
equipamentos e locais seguros para a execução de suas
atividades. Em contrapartida, os empregados são responsáveis por trabalhar cumprindo as exigências, normas e
itens de segurança indicados e disponibilizados pela Empresa, bem como cuidar de si mesmo e dos outros, evitando se expor em situações de risco.
Além de reduzir índices, o cuidado ativo foca em preservar
a vida humana. O “olhar pelo outro” reforça que, assim
como você, ele também é importante para muitas outras
pessoas que o aguardam fora do ambiente de trabalho.
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DESTAQUE EM SAÚDE E SEGURANÇA
O destaque em saúde e segurança é um referencial de
conduta. Neste sentido, para este ano, com o objetivo de
intensificar a integração dos empregados com os exem-

“FOI GRATIFICANTE
RECEBER ESTA
HOMENAGEM. SER
RECONHECIDO COMO
UMA PESSOA QUE
PREZA PELA SAÚDE E
SEGURANÇA REFORÇA
MEU COMPROMISSO
EM CUIDAR DA MINHA
SAÚDE E DA MINHA
SEGURANÇA...”

plos de segurança das respectivas áreas, além dos empregados da Fábrica e Florestal, a novidade é que cada
coordenação do setor administrativo pôde indicar um
representante. No caso da Florestal, foi indicado um empregado por equipe de atividade.
Entre os critérios para escolha dos destaques foi não ter
registro de acidente de trabalho e notificação de segurança nos últimos cinco anos ou, em caso de acidente,
não tenha a responsabilidade exclusiva; utilização correta e conservação de EPI; participação e assiduidade nas
Reuniões e Treinamentos de Segurança e nos DDS, entre
outros. Para valorização e reconhecimento, esses empregados foram homenageados com uma placa e tiveram
seus nomes divulgados nas redes sociais da CENIBRA.
Ivan de Oliveira atua como analista de Recursos Humanos no setor de Benefícios Saúde da Empresa, e foi um
empregado destaque. “Foi gratificante receber esta homenagem. Ser reconhecido como uma pessoa que preza
pela saúde e segurança reforça meu compromisso em
cuidar da minha saúde e da minha segurança, compartilhando o cuidado com meus colegas de trabalho, e levar
este conceito de cuidado para com a minha família, que
é o meu bem mais precioso.”

cológica na Dimensão do Cuidado Ativo”. Fechando a Semana, a palestra “Atitude, Cuidado Ativo e seu impacto
na Saúde e Segurança do Trabalhador”.
As lives contaram também com a presença on-line de familiares nas aberturas diárias. Com mensagens de agradecimento e reconhecimento ao valor do trabalhador
para a família, eles ressaltaram a importância da Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho frisando
que é essencial trabalhar de acordo com as regras e normas de segurança a fim de evitar acidentes e voltar bem
para casa. Salientaram ainda a necessidade de manter o
distanciamento social, usar máscara, álcool e lavar frequentemente as mãos para evitar a contaminação pelo
coronavírus.
A proposta da SIPAT foi amplamente atendida, no sentido de intensificar informações sobre promoção de
saúde e prevenção de doenças, relevância do cuidado
com a saúde em todas as suas dimensões, com foco na
mental e a segurança psicológica no ambiente de trabalho, viver uma vida com propósito e trabalhar de forma
segura e saudável.

PROGRAMAÇÃO
Utilizando o tema do evento foram preparadas, com formato lúdico, intervenções teatrais nas frentes de trabalho no campo respeitando o protocolo de biossegurança
contra a COVID-19, com a finalidade de conscientizar
os empregados sobre a relevância das práticas seguras e
saudáveis no trabalho. Foram realizadas 86 turmas para
atender todos os empregados da Florestal.
Para os empregados da Fábrica foram realizadas lives com
diferentes temas relacionados à saúde e segurança. Os assuntos foram “Dimensões atuais do Cuidado Ativo numa
releitura da parábola do Bom Samaritano”, “O Cuidado
Ativo e a Importância de Gerenciar e Controlar os Riscos
para a Saúde e Segurança do Trabalhador”, “O Impacto
dos Transtornos Mentais na Saúde do Trabalhador e qual
tratamento adequado?” e “O Impacto da Segurança Psi-

Intervenção teatral ensina sobre o tema de forma lúdica

Orientações destacam que o cuidado ativo deve ser presença
constante no dia a dia

Empregados da Regional de Guanhães participam das atividades
da SIPAT
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RECURSOS HUMANOS

NOVIDADES NOS
RESTAURANTES
MUDANÇAS VISAM A SATISFAÇÃO DOS EMPREGADOS
Por se tratar de alimentação em grande escala, o esforço
para garantir a segurança alimentar, as necessidades nutricionais, satisfazer as expectativas dos clientes, além de
seguir os cuidados preventivos quanto à COVID-19, são
constantes nos restaurantes da CENIBRA.
Diversas mudanças e adaptações foram realizadas na
cozinha e no refeitório: simplificações, reduções no cardápio, refeições porcionadas, pedais para servir os condimentos líquidos, separação da equipe operacional da
cozinha, higienização das mãos, distanciamento e instalação de biombos nas mesas, dentre outras ações.
Recentemente, foi realizado o retorno dos serviços de
alimentação. “Agora que já estamos adaptados a essa
nova rotina de cuidados no preparo de refeições, revisitamos nosso planejamento e atendimento a fim de
trazer satisfação e um ambiente mais agradável para o
empregado em seu horário de refeição”, ressalta a analista de Serviços Administrativos Elaine de Fátima Moreira
Souza Castro.

NOVO CONTRATO
Em julho foi inciado um novo contrato no serviço de alimentação e, desde então, muitas mudanças foram realizadas e outras ainda serão feitas. Como os restaurantes
da Fábrica, que agora oferecem mais opções de saladas
e sobremesas – como a gelatina, que agora é uma opção
8

diária – e preparações mais elaboradas para os pratos
proteicos e guarnições.
Além da linha tradicional, pensando na promoção de
saúde dos empregados, o balcão Dieta agora conta diariamente com um tipo de alimento funcional: chia, gergelim, linhaça. O alimento funcional produz efeito benéfico à saúde, além de suas funções nutricionais básicas.
Para o lanche, o recheio proteico do sanduiche será o
hamburguer gourmet.
O Restaurante de Cocais das Estrelas contará com melhorias no serviço. Os escopos do cardápio do almoço e
jantar são semelhantes aos oferecidos no Restaurante 1
da Fábrica.

FOCO NA SATISFAÇÃO
Desde setembro, está disponibilizado um link para que os
empregados realizem uma pesquisa de satisfação após o
atendimento nos restaurantes. É simples e rápido! Procure um local onde esteja disponibilizado o QR Code ou
o link e não deixe de contribuir para a melhoria contínua.
A partir dos resultados e sugestões recebidas, novas estratégias serão traçadas para otimizar o serviço e buscar
a satisfação dos empregados.

NO CAMPO

PREVENÇÃO NA DIREÇÃO
COMPORTAMENTO ADEQUADO AJUDA A EVITAR
ACIDENTES
Muito se fala sobre a direção defensiva, mas para que
o condutor chegue ao seu destino sem enfrentar riscos
ou imprevistos, existe outro conceito que é essencial e
que mantém a segurança no trânsito: a direção preventiva. O termo refere-se a um conjunto de ações que o
motorista pode praticar para melhorar o trânsito como
um todo. Conhecimento, atenção, previsão e comportamento adequado são tão importantes quanto a habilidade e a ação.
Para reforçar a compreensão sobre a direção preventiva, a CENIBRA promoveu uma série de atividades que
orientaram e sensibilizaram os observadores florestais a
adotarem condutas responsáveis no trânsito. De modo
que percebam o risco e protejam a vida.
O curso, que formou 56 profissionais, contou com carga
horária de 7 horas e foi elaborado para informar e chamar a atenção sobre a segurança no trânsito por meio
de conceitos técnicos e mudança de comportamento.
Foram apresentadas situações do cotidiano para que os
participantes percebessem, na prática, a importância da
mudança de comportamento para um trânsito mais seguro.
A palestra principal teve como tema “Acidentes ou situações evitáveis?”. O tema é relevante porque os dados
comprovam que 95% dos chamados “acidentes”, na
verdade, não são acidentes, mas sim situações evitáveis.

Sendo o trânsito um espaço de convivência social, o
comportamento humano faz toda a diferença para evitar essas situações de conflitos.
Os observadores florestais também aprenderam sobre
a importância da manutenção preventiva, os perigos
e riscos das vias não pavimentadas e como colocar em
prática a direção preventiva nesse tipo de via.
As aulas tiveram a participação de profissional especialista em Direção Preventiva, Engenharia de Segurança
do Trabalho e Psicologia da Saúde Ocupacional.
Para todos os empregados que utilizam veículo da Empresa, foi realizada uma live sobre o tema.

CONFIRA ALGUMAS ATITUDES
DA DIREÇÃO PREVENTIVA:
• Manter uma distância segura;
• Evitar freadas bruscas;
• Tomar cuidado ao transitar em vias não pavimentadas;
• Ser gentil no trânsito e praticar a cordialidade;
• Não dirigir quando estiver com sono ou cansado;
• Ter autocontrole.
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NO CAMPO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
EM PARCERIA COM PREFEITURAS, CENIBRA REALIZA
MANUTENÇÕES EM VIAS RURAIS
O estado de conservação das estradas rurais influi diretamente no custo do transporte, no meio ambiente, na
qualidade de vida dos moradores da região e no turismo.
Trechos de estradas ruins causam danos aos veículos e,
às vezes, até impossibilitam o tráfego. Pensando nisso,
e ciente da relevância socioeconômica que sua atuação
representa para os municípios localizados em sua área
de abrangência, a CENIBRA firmou convênios com prefeituras de algumas cidades da sua área de atuação para
melhorar as condições de trafegabilidade nas estradas
municipais não pavimentadas e compartilhadas. As cidades que já receberam as obras são Santana do Paraíso,
Ipaba, Naque e Marliéria.
O convênio trata-se do fornecimento pela prefeitura de
agregado siderúrgico, material produzido por siderúrgicas no processo de transformação da escória de aciaria,
para ser usado no revestimento primário de estrada, e
da disponibilização de equipamentos e mão de obra pela
CENIBRA. Desde 2015, quando começou o projeto, a
Empresa já recuperou mais de 50 km de estradas. Além
das manutenções, a Empresa executa as adaptações necessárias para melhorar a trafegabilidade. “Constante-
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mente a CENIBRA procura exercer sua responsabilidade
social para contribuir, de maneira prática, para a melhoria
da qualidade de vida das comunidades”, comenta o especialista de Infraestrutura Emanuel Machado Siqueira.
A conservação do bom estado das estradas traz ganhos
ambientais expressivos, como o controle de erosão e perda de solo, a recuperação das áreas marginais às estradas e a diminuição do assoreamento de córregos e rios.
Para a CENIBRA e todos que usam as estradas para transporte, os benefícios também são muitos, com destaque
para o consumo de combustível, que diminui, e a melhor
preservação dos veículos. Por fim, essas manutenções
impactam de forma positiva, especialmente, a vida dos
moradores rurais e o seu desenvolvimento.
A utilização do agregado siderúrgico dá melhor suporte
na estrada, independentemente das condições climáticas. Além disso, sua aplicação proporciona a oportunidade de reciclagem de um material que, com aplicação
inadequada, pode representar um passivo ambiental, no
que diz respeito ao descarte, ao mesmo tempo que proporciona uma economia financeira.

Baixada da Coruja - Estrada municipal de Santana do Paraíso

Estrada municipal de Coronel Fabriciano

Estrada municipal de Ipaba

Ribeirão da Onça - Estrada municipal de Marliéria

PORTOCEL

INICIATIVA DA PORTOCEL
COMBATE VIOLÊNCIA E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Iniciativa da Portocel cria ações de prevenção e enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e
adolescentes. O Agente do Bem é promovido pela Portocel em parceria com a Childhood Brasil. O programa
foi tema de um seminário on-line, que contou com o
apoio da Prefeitura de Aracruz e reuniu representantes
do setor público e privado, como a vice-governadora do
Espírito Santo, Jacqueline Moraes, e o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho.
Durante o evento, o gerente executivo de Operações
Portuárias da Portocel, Alexandre Billot Mori, salientou
que o programa marca o início de uma jornada. “Esta-

mos comprometidos com essa causa e vamos buscar ampliar cada vez mais o engajamento em relação ao tema”,
salientou ele.
Aracruz é o primeiro município do Espírito Santo a contar
com uma lei de prevenção e enfrentamento a esse tipo
de violência. A aprovação da Lei Municipal n.º 4.325, em
setembro de 2020, deu origem à implantação do Plano
Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes com Fluxos e Protocolos de Atendimento, que foi construído pela Comissão Municipal de
Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes com o apoio da Portocel e da Childhood Brasil.

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
O sagui-da-serra (Callithrix flaviceps) é uma pequena espécie de primata brasileira, endêmica restrita a um trecho pequeno de Mata Atlântica do Sudeste do Brasil,
considerada criticamente ameaçada de extinção pela
Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Vive em
grupos familiares compostos por uma média de cinco a
20 indivíduos e se alimenta de frutos, insetos e pequenos
vertebrados, exsudados de plantas (goma, seiva, látex),
fungos e sementes.

as práticas de manejo adotadas pela Empresa, refletidas
na qualidade ambiental de suas áreas, permitem que espécies da fauna silvestre brasileira, sobretudo daquelas
consideradas dependentes florestais, possam cumprir
seu ciclo ecológico, garantindo a manutenção de populações nativas viáveis.

Por meio de uma parceria estabelecida com o Centro
de Conservação dos Saguis-da-serra, sediado na Universidade Federal de Viçosa (CCSS-UFV), a CENIBRA vem
desenvolvendo desde 2020 o Projeto de Monitoramento
e Conservação do Sagui-da-serra. O projeto tem como
principais objetivos a realização do levantamento populacional; estudos sobre comportamento, hábito alimentar
e uso de habitat; levantamento das principais ameaças
à espécie e ações de manejo necessárias à conservação
da espécie.
A identificação e observação continuada de populações
do sagui-da-serra nas áreas da CENIBRA evidencia que

Sagui-da-serra (Callithrix flaviceps )
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UMA ÚNICA
CHAMA
PÕE A VIDA
EM JOGO!
NÃO FAÇA
QUEIMADAS!
NÃO USE FOGO PARA LIMPAR
TERRENOS. ELE PODE SE ESPALHAR
RÁPIDO MATANDO ANIMAIS,
DESTRUINDO FLORESTAS, ESCOLAS
E HOSPITAIS. PROVOCAR
QUEIMADAS É CRIME!
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EM CASO DE INCÊNDIOS, LIGUE

0800 283 1291
WHATSAPP

31 97354-3333

