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RECURSOS HUMANOS

RESTAURANTES
REVITALIZADOS
NOVA AMBIENTAÇÃO TRAZ MAIS CONFORTO PARA
OS MOMENTOS DE REFEIÇÃO
Criar um ambiente agradável nos restaurantes é fundamental para o bem-estar dos empregados. Além da alimentação ter papel essencial na promoção da saúde e
da qualidade de vida, muitas atividades contam com ritmo de trabalho acelerado e o momento da alimentação
é quando deve ocorrer o descanso do corpo e da mente.
Para que o empregado possa desfrutar de um ambiente
convidativo e aconchegante, no momento das refeições,
foram revitalizados os restaurantes 1 e 2, da Fábrica e de
Cocais das Estrelas. Inspirada no estilo de terraços gourmet, a nova ambientação contou com pintura, mudanças na disposição de móveis e novos balcões - mesas e
cadeiras, também, serão substituídas. Essa revitalização
faz parte do processo de renovação de contrato com a
GR, prestadora de serviço de alimentação.

NOVIDADE NO CARDÁPIO

A etapa de produção das refeições, também, recebeu
mudanças e melhorias. Como a aquisição de fornos combinados inteligentes, que proporcionam refeições mais
saudáveis, e de outros equipamentos que trazem mais
qualidade, otimização e eficiência para os trabalhos, além
de oferecer mais segurança aos empregados da cozinha.

Além das linhas de refeição tradicionais, diariamente,
são ofertados pratos diferenciados com várias opções
de alimentação dentro do espaço do refeitório, como as
linhas Du Chef e Da Horta, com preparações a base de
vegetais, o prato Light e as refeições diversas como quebra de rotina.
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RECURSOS HUMANOS

INCENTIVO AOS ESTUDOS
Para a CENIBRA, a educação escolar auxilia no desenvolvimento social, aprimora habilidades e competências das
pessoas e é de fundamental importância na formação de
valores e comportamentos. Por meio dos estudos, adquire-se conhecimentos, cultura, e pode-se traçar objetivos
de vida.

“Há muitos sinônimos que definem um benefício, mas a
satisfação de ver meus filhos felizes ao receber os materiais, elogiando os cadernos e já identificando a logomarca da CENIBRA é muito mais que qualquer sinônimo. É,
verdadeiramente, um privilégio!”, descreve.

Atendendo às necessidades dos dependentes, de acordo com a faixa etária escolar, o Departamento de Recursos Humanos monta, anualmente, três categorias de
kit contendo cadernos, lápis, canetas, borracha e outros
itens que estarão presentes durante todo o ano, fazendo
parte da vida escolar e da formação de crianças e jovens.
Todos os dependentes de empregados que estão, devidamente, matriculados no 1º ao 5º ano e no 6º ao 9 ano
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio receberam o
benefício. Foram distribuídos 2.800 kits.
Pai de Arthur Franco Vieira, de 12 anos, e Isadora Franco
Vieira, de 7 anos, o analista de Controle Finanças, Luciano
Vieira Silva, destaca que os materiais são muito esperados.

O empregado Luciano Vieira comemora o recebimento dos materiais escolares com os filhos Arthur e Isadora

RECURSOS HUMANOS

SUPORTE E INFORMAÇÃO
NO PROJETO CEGONHA

Apesar de ser uma fase muito especial para a mulher e o parceiro, a gestação
gera dúvidas e preocupações. O segredo é o casal estar bem-informado para
passar por todos esses processos de maneira mais leve. Por isso, a CENIBRA
realiza o Projeto Cegonha, que reúne orientações e dicas úteis para uma
gestação tranquila e saudável, além de informações sobre os cuidados com
o bebê.
A Empresa tem como prioridades a saúde e a segurança dos empregados
e seus familiares. Neste ano, mais uma vez, em função da pandemia da covid-19, o Departamento de Recursos Humanos realizou de forma on-line o
Projeto Cegonha para os empregados da CENIBRA e da CENIBRA Logística.
No dia do evento, o(a) empregado(a) foi dispensado(a) do trabalho para participar junto com seu cônjuge, no conforto de sua casa.
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RECURSOS HUMANOS

CONECTADOS E
BEM-INFORMADOS
As lives foram uma solução criativa amplamente usada
no cenário pós-pandemia da covid-19. Essa tecnologia
também é aliada da CENIBRA, e está sendo usada de
maneira positiva para fomentar o conhecimento da comunidade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Empresa
preparou transmissões ao vivo que levaram aos empregados e à sociedade informações de qualidade, com as
presenças de profissionais especialistas, sobre os temas
“Janeiro Branco e saúde mental” e “O uso da tecnologia
e os impactos na saúde física e mental”. As palestras contaram com intérprete de língua de sinais - Libras.
A primeira transmissão, além da abertura feita pelo gerente de Recursos Humanos, Vander Saldanha, contou
com a participação do psiquiatra Luis Guilherme Labinas.
Na apresentação, o médico abordou temas importantes,
como saúde mental e transtornos mentais provocados
pelo uso de substâncias psicoativas (drogas lícitas e ilícitas), formas de evitá-los e tipos de tratamento para superar a dependência química.
Em fevereiro, foi a vez de abordar “O uso da tecnologia
e os impactos na saúde física e mental”, com as participações de dois especialistas: Dr. Leonardo Machado,
médico psiquiatra, e Dra. Alessandra Regina, médica ortopedista. A internet está presente no cotidiano dos indivíduos, e não há dúvidas de que disponibiliza recursos
que modificam o comportamento das pessoas. Porém,
apesar das facilidades que a tecnologia traz, é preciso
estar atento aos impactos emocionais e físicos causados
pelo uso ilimitado das telas.
A analista de Recursos Humanos, Sônia Aparecida Silva,
destaca o benefício de levar à comunidade relevantes e
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que promovem a qualidade de vida. “O ser humano é regido por emoções, que se manifestam em todas as áreas
da nossa vida. Dessa forma, ter conhecimento e controle
das suas emoções e dos seus sentimentos é essencial para
ter uma vida saudável e manter a sua saúde mental em
dia”, orienta.

JANEIRO BRANCO
A campanha é o momento em que a CENIBRA, por meio
do Programa Qualidade de Vida e em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), convida os empregados a refletirem sobre questões e necessidades relacionadas à saúde mental e ao controle
emocional. O objetivo é conscientizar, combater tabus,
mudar paradigmas e orientar as pessoas a respeito de
temas relacionados à vida, dentro e fora do ambiente de
trabalho.
Além da live para empregados e comunidade, outras
ações foram realizadas com o intuito de conscientizar sobre o tema. Laços brancos foram afixados em toda área
fabril e nos escritórios florestais; divulgação sobre a saúde
mental nas redes sociais da CENIBRA; distribuição de material educativo em wallpaper, outdoor, Circulando, cartilha, TV’s dos restaurantes, reuniões de segurança (Comitês de Segurança) com os empregados e as empresas
prestadoras de serviço.
Uma das ações de destaque foi o plantão psicológico,
quando os empregados tiveram atendimento gratuito
com uma psicóloga, no Centro de Saúde Ocupacional.

RECURSOS HUMANOS

CIÊNCIA DE DADOS
EMPREGADOS FAZEM ESPECIALIZAÇÃO QUE
FORNECE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA
TOMADAS DE DECISÃO
Com sua vasta disponibilidade de informações, a área de
ciências de dados ganhou notoriedade e ampliou, substancialmente, a capacidade computacional. Numa nova
perspectiva de negócios, que vai muito além do uso de
algoritmos para identificar problemas e auxiliar resoluções de maneira mais assertiva, a CENIBRA firmou parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
para disponibilizar o curso de pós-graduação em Ciências dos Dados a seus empregados.
O curso é composto por seis módulos e carga horária
total de 420 horas de aulas on-line. Todas as disciplinas
são ministradas por professores especialistas nas áreas
de conhecimento.
A especialização visa estimular o desenvolvimento de
competências, que incluem conhecimentos nas áreas de
gestão, economia, marketing, estatística, otimização,
simulação, modelagem, matemática e computação. Segundo a analista Florestal, Paula Ventura Silva Abreu,
“apesar de estar no início do curso, já tive a oportunidade de aprender técnicas que não havia estudado. Cada

nova disciplina amplia os horizontes e agrega muito conhecimento.”
A analista destaca, também, que, por ser uma área multidisciplinar, a ciência de dados combina habilidades de
diferentes áreas e emprega técnicas, como modelagem,
inteligência artificial, programação e machine learning,
para extrair informações de uma base de dados de forma mais eficiente. “A especialização está sendo uma
grande oportunidade de ampliação dos conhecimentos
técnicos a serem empregados no trabalho. Com esses
conhecimentos aplicados ao uso das novas tecnologias,
será possível automatizar rotinas e gerar informações
sólidas, melhorando o processo de tomada de decisão.
Estou muito feliz com essa oportunidade de crescimento
profissional oferecida pela CENIBRA”, finaliza.
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NOVOS
INVESTIMENTOS
NA FÁBRICA
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INICIA FASE
NA LAVAGEM DE POLPA MARROM
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A tecnologia permite uma série de evoluções na indústria.
Atenta a essas oportunidades de progresso e ciente de que
é preciso manter a competitividade, a CENIBRA elaborou
o Programa de Modernização que vem sendo executado
nos últimos anos. A partir do diagnóstico detalhado, elaborado por empresas especializadas, foram identificadas
várias oportunidades que vão contribuir para a redução de
custos e a melhoria de qualidade da celulose, de aspectos
ambientais e de segurança.
No processo de produção de celulose, as madeiras recebidas de florestas são transformadas em cavacos, que alimentam o digestor para a extração das fibras. Elas passam
pelo processo de lavagem e branqueamento, em vários
estágios. Após branqueadas, passam pela máquina de secagem e se transformam, como produto final, no fardo de
celulose.
Algumas das unidades de produção foram modernizadas,
recentemente, como o Picador 7, a Secagem do lodo biológico e o Branqueamento 3. No momento, o programa
vai investir em nova planta de lavagem de polpa marrom,
que é a etapa do processo em que ocorre a “limpeza da
celulose” por meio da separação das fibras do licor preto.
A previsão para início de operação do projeto é na parada
geral, em setembro de 2023.
A nova planta de lavagem de polpa marrom será constituída de quatro prensas desaguadoras e um reator de
oxigênio com capacidade de produção, já adequada ao
projeto de aumento de produção da Fábrica, em mais cem
mil toneladas por ano, que irá ocorrer no futuro.
Além dos benefícios de produção, haverá melhor desempenho ambiental da unidade, com o aumento da qualidade do efluente nos aspectos de cor e de DQO (demanda
química de oxigênio). Em consequência, a troca dos equipamentos vai possibilitar a redução de produtos químicos
no branqueamento.
Além disso, a atualização dos equipamentos está alinhada à visão sustentável da Empresa. Com máquinas mais
modernas, a Fábrica ganha sustentabilidade operacional,
economia de água, redução de custos e conservação do
padrão de segurança e das condições de trabalho para os
empregados.
O especialista da Assessoria Industrial e Técnica, Flávio
Marcelo Correia, destaca que a CENIBRA valoriza a modernização de seus ativos e pontua que os investimentos vão
manter a Empresa atualizada tecnologicamente. “Isso traz
estabilidade ao processo de produção, competitividade no
mercado e sustentabilidade à Empresa como um todo.

Equipe do Grupo de Trabalho para Modernização e Aumento da Capacidade de Produção, no fechamento do contrato entre a CENIBRA
e o fornecedor

“EFETIVAR UMA OBRA
DESSA MAGNITUDE E
MANTER AS ATIVIDADES
DE PRODUÇÃO EM
DIA SERÃO DESAFIOS
QUE CUMPRIREMOS
COM O APOIO DOS
DEPARTAMENTOS E
DOS EMPREGADOS
ENVOLVIDOS NOS
PROCESSOS.”
Outro grande benefício da atualização tecnológica da
planta é a redução de manutenção, com melhor disponibilidade dos equipamentos para operação”, descreve.
Anderson Leris, coordenador técnico do GT (Grupo de
Trabalho para Modernização e Aumento da Capacidade
de Produção), esclarece que um dos desafios será conciliar a execução das obras com a manutenção da operação
da Fábrica, simultaneamente. Importante ressaltar que os
novos equipamentos possuem muitas interfaces entre as
áreas da obra e da Fábrica. “Efetivar uma obra dessa magnitude e manter as atividades de produção em dia serão
desafios que cumpriremos com o apoio dos departamentos e dos empregados envolvidos nos processos”, afirma.
Além da equipe GT, o projeto teve contribuições relevantes
da Fábrica, da Coordenação de Compra de Serviços, Materiais e Equipamentos, da Assessoria Técnica do Diretor-Presidente e do Departamento de Controle de Finanças.
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SEGURANÇA

PREVENÇÃO
E COMBATE A INCÊNDIO
REGIONAL REALIZA SIMULADO DE EMERGÊNCIA NO
PÁTIO DE MADEIRA, EM VIRGINÓPOLIS
Em atendimento aos requisitos legais do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Sistema
Integrado de Gestão de Segurança do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Ambiental, foi realizado, no fim de 2021,
um simulado de emergência de grande magnitude no
Pátio de Madeira da CENIBRA, em Virginópolis. O evento
seguiu os critérios estabelecidos pelas normas de segurança e de qualidade, que garantem que as atividades de
seu processo produtivo respeitem o meio ambiente e o
bem-estar coletivo.
Durante a ocorrência, foram acionadas e testadas diversas situações que devem ser executadas no caso de um
incêndio real, tais como a evacuação de pessoal, o acionamento da comunicação de emergência e da Brigada
de Incêndio daquela unidade e o contato com o Corpo
de Bombeiros.
Segundo o 2º Sargento Bombeiro Militar, Jalmir Genésio
Vieira Gonçalves, que comandou as ações de combate
a incêndio e rescaldo, “foi uma excelente oportunidade
para compartilhar experiências e técnicas com os brigadistas orgânicos, além do estreitamento na relação entre
Corpo de Bombeiros e CENIBRA”. Para Ricardo de Oliveira, monitor florestal que atuou como facilitador do Plano
de Respostas a Emergência Florestal e líder da Brigada,
“o apoio dos bombeiros militares orientando os brigadistas proporcionou a segurança de todo pessoal envolvido
diretamente com a ocorrência. Agradeço a oportunidade
de participação”.
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Embora tenham sido evidenciadas oportunidades de melhorias, o engenheiro de Segurança do Trabalho, Jovâne
Rocha, comemora o sucesso do evento e destaca o suporte das coordenações e a atuação integrada dos bombeiros e da Brigada de Incêndio. “A estrutura disponibilizada para testar a prevenção e o combate a incêndio e
os tempos de respostas rápidas em relação à evacuação
da área, além do encontro de brigadistas, da atuação da
Central de Monitoramento (CFTV) e da chegada dos
bombeiros militares conforme o planejado, foram excelentes”, avalia.

ORGANIZAÇÃO
Antes do simulado, a CENIBRA comunicou aos órgãos
públicos, como a Prefeitura Municipal de Virginópolis, os
comandos das Polícias Militares Ambiental e Rodoviária
e, principalmente, a comunidade vizinha ao local, para
evitar transtornos e impactos negativos desnecessários.
O evento contou com a participação de uma equipe
multidisciplinar e o apoio das Coordenações de Logística Florestal e Infraestrutura, de Assistência à Saúde e
Segurança do Trabalho, de Silvicultura da Regional de
Guanhães, de Meio Ambiente, de Administração de Segurança Patrimonial, de Fomento Florestal, e de Comunicação Corporativa e Relação com a Comunidade, além
do Comando do Pelotão Operacional do CBMMG de São
João Evangelista.

NO CAMPO

SUBSOLAGEM NA
REGENERAÇÃO
PRÁTICA MELHORA AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO SOLO
PARA A PRODUÇÃO DE FLORESTA E A MANUTENÇÃO
DOS CURSOS D’ÁGUA
Durante o ciclo de produção das plantações há, cada vez
mais, tráfego de máquinas, devido à mecanização das atividades agrícolas e silviculturais. Principalmente, no momento de colheita, é comum que a presença dessas máquinas cause, gradativamente, a compactação do solo.
Esta compactação, por sua vez, representa uma barreira
para as raízes fazendo com que a planta tenha seu crescimento limitado e a produtividade seja reduzida tanto
nas de plantio quanto nas de regeneração (condução da
brotação das plantas após a colheita).
Além disso, a compactação dificulta a infiltração da água
da chuva no solo, o que facilita a erosão, pois a água
“ganha velocidade” e arrasta partículas do solo, que perde sua camada mais rica de nutrientes. Essa situação faz
com que haja necessidade, cada vez mais, de adubo. Há
ainda casos em que parte desse solo é levado para as
estradas, dificultando o tráfego, ou até mesmo para os
cursos d’água, causando o assoreamento de lagoas e rios.

anual não era subsolado e o desafio era implantar essa
técnica nas áreas.
Por ser uma prática inovadora no setor florestal, inicialmente, a Empresa realizou testes operacionais para validação das melhores práticas a serem adotadas, como
a implantação do intervalo de entrada na área para não
danificar as brotações e não comprometer a sobrevivência da planta, que afetam a produtividade.
Atualmente, 15% da área manejada por regeneração
estão sendo subsoladas, e este percentual irá para 20%
neste ano. O planejamento é aumentar, gradualmente, o
tamanho de área subsolada na regeneração, ajustando os
recursos necessários e colhendo os frutos econômicos, ambientais e sociais que essa prática oferece no médio prazo.

Outro ponto de atenção é nos períodos chuvosos, quando o lençol freático no subsolo deveria ser recarregado.
Nessas áreas compactadas ocorrem uma recarga menor e
o excesso de água, que escoa pela superfície, vai para os
cursos d’água, causando cheias com potenciais de enchentes. Em contrapartida, na época de seca há redução
do volume de água ou até de nascentes e cursos d´água,
por não haver água suficiente nos lençóis freáticos.

A SUBSOLAGEM
Para reverter esse cenário, a CENIBRA realiza a subsolagem em áreas a serem plantadas. Esta é uma das técnicas
mais eficazes para viabilizar o aumento da infiltração de
água em grande escala e melhorar a condição física do
solo para o crescimento das raízes, por romper ou quebrar as camadas compactadas formadas no solo. Porém,
em áreas de regeneração, essa prática não era utilizada e,
consequentemente, não se colhia os benefícios de reversão da compactação do solo e de aumento da infiltração
de água.
Considerando-se que, aproximadamente, 40% das áreas manejadas pela CENIBRA são conduzidas à brotação
de plantas após a colheita, parte significativa do manejo

Área de regeneração recebe técnica de subsolagem
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MEIO AMBIENTE

PRESERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
Plantar florestas e manter áreas preservadas em bom
estado de conservação, incluindo todos os componentes ambientais (fauna, flora, recursos hídricos, relações
ecológicas e evolutivas), são questões fundamentais
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 atividades operacionais. Programas de monitoramento e de conservação da água, do solo, da fauna
e da flora são desenvolvidos em parcerias 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 CENIBRA, composto por mais de
105 mil hectares de matas nativas.
Dentre os programas desenvolvidos, destaca-se o Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna.
Desenvolvido desde 2003, o programa já possibilitou o
registro de 397 espécies de aves, 69 de mamíferos, 36
de répteis, 42 de anfíbios e 36 espécies de peixes presentes nas áreas da Empresa. Desses totais, 31 espécies
de aves, 18 de mamíferos, 1 de réptil e 5 de peixes encontram-se em listagens oficiais de espécies ameaçadas
de extinção na natureza.
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 (Callithrix flaviceps),
que tem como principais objetivos a realização do levantamento populacional, os estudos sobre comportamento, hábito alimentar e uso de habitat, os levanta-
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mento das principais ameaças à espécie e as ações de
manejo necessárias à conservação do sagui-da-serra.
“A presença dessas populações nas áreas preservadas
pela CENIBRA evidencia que as práticas de manejo adotadas pela Empresa permitem que espécies da fauna
silvestre brasileira, sobretudo, aquelas consideradas dependentes florestais, possam cumprir seu ciclo biológico, garantindo a manutenção de populações viáveis’’,
avalia Edson Valgas de Paiva, biólogo e especialista do
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.
O sagui-da-serra é uma espécie de primata endêmica
e restrita a um trecho pequeno de Mata Atlântica na
região Sudeste do Brasil, e, por isso, é uma espécie naturalmente rara. A espécie é considerada ameaçada de
extinção nos níveis estadual (Minas Gerais), nacional e
mundial.
Segundo o professor e pesquisador da UFV, Fabiano
Rodrigues Melo, os trabalhos empreendidos para salvar
essa espécie da extinção são enormes e muito importantes. “A parceria com a CENIBRA é muito frutífera
porque, com o monitoramento, detectamos como está
a situação das populações de sagui-da-serra na região
de Ipaba, na Fazenda Macedônia. Ressalto que um dos
desafios dessa espécie é a presença de saguis invasores,
que acabam hibridando com o sagui nativo e deterioram a diversidade genética desta espécie parental, o
que prejudica muito a sua presença na Mata Atlântica.
Na região que estamos estudando, identificamos poucos híbridos, o que demonstra a qualidade das matas
da CENIBRA que protegem muito bem as populações
de sagui-da-serra. Outra boa notícia é que as populações, além de muito saudáveis, são abundantes. Isso é
essencial para a manutenção da espécie a longo prazo”, afirma.

MEIO AMBIENTE

CONSERVAÇÃO DE
MANANCIAIS DE ÁGUA
PROJETO DA CENIBRA POSSIBILITA A INSTALAÇÃO DE
200 FOSSAS SÉPTICAS NA BACIA DO RIO DOCE

O modelo de fossa séptica adotado no projeto trata até 500 litros
de esgoto doméstico por dia

Alan Santana Ferreira Toledo recebeu uma das 200 fossas sépticas
distribuídas

A qualidade da água é um dos aspectos mais importantes para a manutenção da saúde das pessoas. Ela está
diretamente associada à disseminação de doenças, por
ser um insumo que transporta microrganismos patogênicos para além das fronteiras de propriedades, municípios e estados.

A primeira fase ocorreu em 2019 e contemplou 100 propriedades rurais de Peçanha, em território caracterizado
pelo Programa de Disponibilidade de Água do Rio Doce
(PDA Doce), elaborado pela Agência de Águas da Bacia
do Rio Doce, como de alta vulnerabilidade para o abastecimento humano. Por esta razão, foi escolhido para receber as fossas sépticas, notadamente, porque a escassez
hídrica que afeta a região há anos concentra e agrava a
poluição lançada pelas propriedades rurais.

Considerando as condições da Bacia do Rio Doce, a
poluição das águas superficiais é um problema grave,
sobretudo, na área rural, onde não há serviços de captação, tratamento e fornecimento de água potável. Nessas
condições, a poluição da água gerada em propriedades
rurais é transferida para propriedades e comunidades
localizadas à jusante, o que agrava os riscos de contaminação das populações por uma grande diversidade de
doenças.
Neste contexto, contribuir para a melhoria dessas condições é uma questão estratégica, pois a saúde das pessoas afeta todo o tecido social, incluindo os aspectos econômicos, pois a diminuição de gastos com doenças gera
possibilidades de aumentar investimentos na prevenção
da saúde, na educação e na criação de oportunidades
de geração de trabalho e renda.
Com a percepção de que esse tema é importante para
sua atuação, a CENIBRA criou o Projeto Fossas Sépticas.
Desenvolvido entre 2019 e 2021, possibilitou a doação
e a instalação de 200 fossas sépticas, beneficiando diretamente 200 famílias residentes em propriedades rurais
sediadas em municípios de atuação da Empresa.

Já a segunda fase ocorreu nos anos de 2020 e 2021 e
beneficiou outras 100 propriedades rurais participantes
do Programa de Fomento Florestal, desenvolvido pela
CENIBRA, e distribuídas em 28 municípios de atuação
da Empresa. Além dos benefícios gerados na melhoria
da saúde e do bem-estar dos produtores rurais, o projeto contribuiu para promover a adequação ambiental das
propriedades aos requisitos de legislação ambiental e às
normas de certificação florestal.
“O modelo de fossa séptica adotada no projeto é uma
estação compacta de tratamento de esgoto doméstico,
composta por reator e filtro anaeróbio unificados, com
capacidade para tratar, adequadamente, até 500 litros
de esgoto doméstico por dia. Esse equipamento tem capacidade de remoção de até 80% da carga poluidora
dos esgotos domésticos, resultando em um efluente de
baixo potencial poluidor, que é devolvido ao meio ambiente”, explica Edson Valgas de Paiva, especialista máster do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.
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CENIBRA: A
ÉTICA ESTÁ
EM NOSSO
DNA
O Dia da Ética é comemorado no Brasil em 2 de maio.
A CENIBRA reconhece a ética como importante pilar
para fortalecer e garantir a prática da integridade nas
empresas. Atualmente, esse tema está em destaque nas
pautas corporativas, porém, na CENIBRA, ele faz parte
da formação da organização e é abordado, desde 2003,
por meio do seu Código de Conduta Ética, quando se
identificou a importância de formalizar e divulgar o entendimento do conceito de ética para a Empresa.
Datas comemorativas, como essa, são oportunidades de
reflexão sobre os valores aplicados no cotidiano e que
devem nortear as ações e as tomadas de decisões na Empresa. “Na CENIBRA, entendemos que a credibilidade de

uma empresa é o reflexo da conduta ética de seus profissionais, por meio da prática efetiva de valores como
integridade, honestidade, transparência, participação,
qualidade e respeito”, enfatiza o Diretor Comercial, Jun
Yoshino.
A Diretoria, por meio do Código de Conduta Ética da
CENIBRA, também destaca: “Acreditamos que o entendimento, a reflexão e a aplicação do Código e dos
demais instrumentos a ele associados são fundamentais
para gerar valor à Empresa e aos seus profissionais, permitindo que alcancemos padrões morais cada vez mais
elevados, alinhados às melhores práticas de governança
corporativa.”

MEIO AMBIENTE

BIODIVERSIDADE NAS
ÁREAS DA CENIBRA
A anta (Tapirus terrestris) é o maior mamífero terrestre
brasileiro, apresentando cerca de 2 metros de comprimento e pesando até 300 kg. De hábito, preferencialmente, crepuscular e noturno, esses animais estão sempre associados a áreas úmidas e florestadas.
Percorrem grandes áreas demarcando um território e
são solitários, exceto no período reprodutivo. Sua dieta
consiste, principalmente, de folhas de plantas situadas
próximas à água, consumindo, também, pasto, brotos e
frutos que caem das árvores.
Em Minas Gerais, a anta encontra-se em perigo de extinção, principalmente, devido à destruição das florestas
e à pressão de caça. A espécie está presente e é frequentemente observada nas propriedades da CENIBRA,
graças à qualidade ambiental das áreas preservadas pela
Empresa.
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Anta registrada em uma das propriedades da CENIBRA

