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Cidadania: Investimento
em cultura esporte e saúde
O ano de 2016 foi significativamente
relevante no que diz respeito ao Investimento Social Corporativo da CENIBRA.
A destinação estratégica de recursos da
empresa (financeiros, humanos, técnicos
ou gerenciais) para os projetos sociais,
ambientais, culturais e esportivos de benefício público configura o que é considerado
o Investimento Social Corporativo.
A eficiência das ações e projetos é constatada quando há geração de valor para todos
os envolvidos: iniciativa privada, pública e
sociedade civil. Apenas para projetos culturais, via Lei Federal de Incentivo à Cultural,
a Empresa destinou R$ 1.110.289,88; Para
a inclusão social via projetos esportivos, por
meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte,
foram destinados R$ 394.438,00. Já o
Fundo para a Infância e Adolescência (FIA)
contou com a destinação de R$ 266.305,82
por parte da CENIBRA e R$ 74.967,66 por
parte dos empregados. O Fundo do Idoso
recebeu R$ 266.305,82.

A Empresa contribuiu para a Unidade
de Cuidados Paliativos e Unidade de
Oncologia da Fundação São Francisco
Xavier (FSFX - Ipatinga). Foram destinados
R$ 331.826,41 no ano passado, por
meio do Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon). A CENIBRA
aprimorou o relacionamento institucional
baseado no diálogo ético, transparente e
integrado com poder público e comunidades. Para isso, renovou parcerias e firmou
novos compromissos apoiando iniciativas
que promovam o desenvolvimento a partir
da economia criativa e inclusiva, vocação
sociocultural das comunidades, ações
educativas, projetos culturais e esportivos.
Os integrantes de projetos sociais participaram de eventos estaduais de empreendedorismo e artesanato. O Instituto promoveu
ainda a capacitação dos projetos com o
foco em fortalecimento da economia social,
organização das entidades, aprimoramento
de linha de produção, busca de novos

mercados. A manutenção de parcerias possibilitou melhorias aos projetos de agricultura familiar, apicultura, artesanato, horta
comunitária, panificação e capacitação de
Conselhos Municipais de defesa dos direitos
das Crianças e Adolescentes, bem como da
pessoa idosa. O ano também foi marcado
pela continuidade das obras e pela criação
de uma agenda de eventos de interatividade, promoção da cidadania e valorização
cultural no Parque Multifuncional de Belo
Oriente, construído pela CENIBRA em
parceria com o poder público.
O relacionamento positivo com as comunidades, também acontece por meio de
doações, intervenções de infraestrutura
e contatos com lideranças, dentre outras
demandas. Em 2016, o Investimento
Social Corporativo da CENIBRA atingiu um
público de aproximadamente 60.000 pessoas com projetos socioambientais e culturais, melhoria em infraestrutura pública e
apoio a iniciativas das comunidades.
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Fique por dentro de tudo que está
acontecendo na sua comunidade

Ação e Cidadania – O projeto Ação e Cidadania

atendeu nos últimos meses as comunidades de Cordeiro de
Minas, São José dos Cocais, Ipaba do Paraíso, Bom Jesus do
Galho, Vale Verde, Boa Vista, Santana do Barro, Divinolândia
de Minas, Santa Rita e Estiva em Peçanha e Pedrosos em
Coroaci. Foram realizadas as seguintes atividades: Palestra
sobre Higiene Corporal; Doação de kits odontológicos, aplica
ção de flúor e palestra sobre escovação; Aferição de pressão
arterial; Corte de cabelo; Limpeza de pele/facial; Atividades
recreativas diversas com Equipe Próspera: Contação de
história, mágico, atletismo, voleibolão, slackline, desenhos e
outras intervenções; Palestra sobre Meio Ambiente (preserva
ção, incêndios florestais) pela Polícia Militar de Minas Gerais.
O Projeto oferece atendimento nas áreas de saúde, educação,
cidadania, cooperação social e entretenimento infantil.

Biodiversidade

– O trabalho de monitoramento
da fauna realizado por amostragens em campo, abrangendo
cinco regiões (Belo Oriente, Ipaba, Cocais, Santa Bárbara
e Sabinópolis) identificou 360 espécies de aves e 40 de
mamíferos de médio e grande porte presentes nas áreas da
CENIBRA. Desses, 15 espécies de aves e 12 de mamíferos
constam em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção.
Os estudos revelaram ainda uma composição de espécies
predominantemente de hábito florestal, o que comprova a
alta qualidade ambiental das áreas da empresa. Os resultados
apresentados até o momento evidenciam a importância da
silvicultura do eucalipto para a manutenção da biodiversidade.

Cultura

– O Instituto CENIBRA também apoiou o Projeto
Turandot, adaptado da ópera homônima que ganhou encenação
teatral recheada com canto e comédias sob a maestria da Cia
Katarriso. Espetáculo apresentado em Governador Valadares e
Ipatinga.

Décadas

– No final de 2016, uma solenidade marcou
duas décadas do Projeto de Educação Ambiental Escola de
Diretor-Presidente Naohiro Doi
Diretor Industrial e Técnico Róbinson Félix
Diretor Comercial Kazuhiro Yoshida
Coord. de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais
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Vida. Foi apresentado um histórico da iniciativa, os principais
resultados, bem como homenageados os pioneiros.

Empoderamento

– Propiciar às mulheres
reflexões a respeito do autoconhecimento, promover o resgate
do respeito próprio e elevar a autoestima, definir objetivos,
resgatar os sonhos, estes foram alguns dos objetivos do
treinamento motivacional para a valorização da mulher que
reuniu mais de 180 empregadas de Santa Bárbara e Nova Era.

Interferências

– O projeto Interferências Cênicas,
idealizado e capitaneado por Ricardo Maia Xavier durante
seis anos, retornou aos trabalhos em parceria com o Instituto
CENIBRA, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A iniciativa
promove cursos, minicursos e apresentação de espetáculos nas
áreas da dança e teatro, além de montagens decorrentes dos
cursos realizados. No encerramento do ano, uma mostra cultural
foi apresentadano Parque Multifuncional de Belo Oriente.

Na TV

– Representantes de projetos de parceria com
o Instituto CENIBRA participam toda semana do Programa
Negócios Já, da TV Cultura Vale do Aço. O programa aborda a
importância das parcerias e atividades realizadas. As entrevistas
estão também disponíveis no Youtube (Canal da CENIBRA).

Parceria – A CENIBRA, em parceria com a Prefeitura

Municipal de Açucena, viabilizou a reforma e adequação de
equipamentos e infraestrutura da sala da Unidade Municipal
de Cadastramento de imóveis rurais, do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em Açucena. A
iniciativa contribuirá para a agilidade e qualidade dos serviços
de regularização fundiária na região. Além dos impostos
que recolhe e dos empregos que gera, a CENIBRA ainda
desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis
de qualidade de vida das populações vizinhas, bem como
busca contribuir com o poder público no fortalecimento das
respectivas instituições.
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Cultura no Bugre
O Projeto Recriando Vidas com arte e Cultura encerrou 2016
com resultados satisfatórios, no que diz respeito a transformar a
vida de jovens por meio do aprendizado musical. Realizado com
moradores da comunidade de São Sebastião, em Bugre, o projeto
proporciona aos jovens aulas de violão, violino, piano, teclado,
instrumentos de sopro, bateria e fanfarra. “O Projeto é ótimo,
através dele minha filha Nicole aprendeu a ter mais compromisso.
Além disso, ela já toca muito bem os instrumentos” afirma Juscélia
de Oliveira Rezende, mãe da aluna Nicole Oliveira. Para o pai do
aluno Pedro Silva, “o projeto na modalidade de violino despertou
em meu filho mais responsabilidade e concentração em todos os
afazeres” analisa Nilson Augusto da Silva. O Instituto CENIBRA
firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Bugre para
contribuir com a capacitação de crianças para a formação musical
no município. A iniciativa promove a inclusão social a partir da
música. A estimativa é que são contempladas aproximadamente
50 crianças.

Sucesso – Fruto do Esforço
A Unidade de Integração Empresa Comunidade –UNIECO em
Peçanha (MG) é um centro de vivência e educação ambiental. O
objetivo é conscientizar as comunidades com relação às questões
ambientais contemporâneas, a importância ambiental, social
e econômica de uma empresa de base florestal, bem como aos
aspectos técnicos e ambientais da cultura do eucalipto e suas
utilidades como matéria-prima para uma série de produtos
presentes no dia-a-dia. Além disso, o espaço tem se tornado um
importante espaço de apoio para estudantes da região.

Um exemplo é a estudante Izailda Barbosa dos Santos, agrônoma
recém-formada pela Universidade Federal de Viçosa, que agora
também é estudante de mestrado nos Estados Unidos, com
bolsa concedida por universidade americana. Izailda é natural
de Peçanha, onde morou até concluir o ensino fundamental e se
mudar para São João Evangelista, onde cursou o ensino médio
no Instituto Federal. Ela foi aprovada para o mestrado na área de

Fitopatologia, na Auburn University (EUA). Além disso, foi também
aprovada para o mestrado em Entomologia na UFV.
Nascida em maio de 1991, Izailda é filha de José Geraldo Pinto
dos Santos e Terezinha Barbosa dos Santos. Começou a utilizar o
espaço Unieco em 2005, com empréstimos de revistas e livros de
literatura. Em 2010 passou a frequentar quase diariamente, pois
havia se formado no IFMG - São João Evangelista - Curso Técnico
Agrícola, estava desempregada e queria estudar para prestar
vestibular. Assim, passou a frequentar para ter acesso aos livros
didáticos, e assim passava horas no local estudando.
Na Unieco, Izailda também deu aulas particulares; para complementar
a renda, pois os pais residem na zona rural e ela morava na cidade
com uma irmã. Izailda prestou vestibular para o IFMG (São João
Evangelista) e UFV (Viçosa) vindo a optar por Viçosa porque lá
oferecia alojamento para estudantes do Curso Superior.
Sobre o acesso e a permanência no ensino superior no Brasil,
a peçanhense, acredita que um dos fatores limitantes ao
acesso à universidade é a falta de conhecimento da população,
principalmente, das pessoas com baixa renda. “Por exemplo,
muitos ainda não sabem que é possível ter estudo gratuito e de
qualidade através da universidade. Além disso, muitas pessoas que
vieram de um ensino médio e fundamental com baixa qualidade
possuem poucas oportunidades de conseguir uma boa nota no
Enem, não ingressando na universidade. Porém, quando esses
estudantes conseguem entrar eles também enfrentam grandes
dificuldades para se adequarem a um ensino com nível mais
elevado do que tiveram anteriormente”, afirmou. Izailda destaca
que o esforço pessoal e o incentivo familiar também é muito
importante nesse processo de ingressar na faculdade. “Muitos
estudantes carentes não têm incentivo da família para continuar
estudando, principalmente, porque o estudo nunca fez parte da
realidade dessa família”.
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Capacitação de
Projetos Sociais

O Instituto realizou uma série de atividades para capacitar e integrar os
participantes dos projetos apoiados. A iniciativa buscou estimular os
participantes, promover o diálogo entre eles e consolidar as respectivas
atividades econômicas e culturais como um potencial de desenvolvimento local. Em parceria com o SEBRAE e SENAR, o Instituto promoveu mais um módulo de capacitação de produtores rurais de Ipatinga,
Antônio Dias, Periquito e Açucena. O Projeto Pupunha/SEBRAE forneceu aos produtores instruções agrícolas e orientações sobre o processamento mínimo do palmito. O Instituto assinou também um contrato
de parceria com a Associação dos Agricultores Familiares de Ipatinga
(AAGRIFIPA) para reforma e adequação da Sede para atender especificações técnicas que viabilizarão o aumento da produção e diversificação de produtos. No final de 2016, representantes de projetos
sociais apoiados pelo Instituto CENIBRA nos municípios de Açucena,
Antônio Dias, Guanhães, Ipaba, Peçanha e Santa Bárbara participam
de um treinamento comportamental, abordando temas motivacionais,
relacionamentos interpessoal, autoestima e empreendedorismo.

Colmeia reunida
O Instituto CENIBRA reuniu representantes das 13 das Associações
que utilizam áreas da Empresa para produção de mel, via Projeto de
Parceria com Apicultores. O encontro tratou de assuntos estratégicos
de manutenção da parceria e fortalecimento da atividade de
apicultura, bem como análise de mercado de caminhos possíveis para
enfrentar os obstáculos da atividade. Atualmente, são beneficiados
500 produtores pelo projeto que conta com o apoio técnico da
Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas Gerais
(EMATER). Do ponto de vista ambiental, os apicultores, que têm na
natureza a fonte de matéria-prima, colaboram com a CENIBRA na
proteção do corte ilegal de madeira nativa, caça e pesca predatória.
Os apicultores têm os seus apiários com localização georreferenciada
e circulam pelas áreas da empresa com crachá de identificação e
selos nos veículos. O Instituto mantém contratos de parceria rural
com as associações de apicultores de Santa Bárbara (COOPERMEL
e Mel Santa Bárbara), de Barão de Cocais (APIBARAO), do Vale do
Aço (AAPIVALE), de São Gonçalo do Rio Abaixo (APISGRA e SAAD),
de Rio Piracicaba (APIMEL), de Virginópolis (APIVIR), de Sabinópolis
(APISABI), de Rio Vermelho (APIRIO), de Itabira (APITAR), de São
Domingos do Prata (AAPISPRATA) e de Coluna (APICOL).

Parque de Histórias
em Belo Oriente
Fortalecer as relações de cidadania e despertar o imaginário cultural
do povo de Belo Oriente com histórias universais e populares.
Assim, o Projeto Parque de Histórias, patrocinado pela CENIBRA via
Lei Federal de Incentivo à Cultura, buscou despertar a atenção das
pessoas para o uso e preservação do patrimônio público. Criado pela
artista e contadora de histórias Raquel Vieira - a Flora Manga - o
projeto busca despertar nas pessoas o reconhecimento dos espaços
públicos como locais de pertencimento e formação dos laços socioculturais. Com essa função de educação patrimonial, algumas das
sessões de contação de histórias ocorreram no Parque Multifuncional
construído e mantido pelo Instituto CENIBRA e Prefeitura Municipal
de Belo Oriente. A iniciativa contou ainda com oficinas de contação
de histórias e educação patrimonial para educadores e a publicação
de um livro infantil com distribuição gratuita entre as escolas da
cidade e região. Os espetáculos e oficinas são gratuitos e precisam
de agendamento e inscrições prévias. Inscrições, agendamentos de
escolas, instituições ou entidades.

Fala unidade
Com

“A Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria de
Itabira agradece a parceria nesses últimos anos de governo.
A Secretaria fica feliz em poder dizer que não está sozinha,
mas sim rodeada de verdadeiros parceiros que contribuem
cada vez mais para o alcance da nossa missão de educar.”
Renata Duarte Silva
Secretária de Educação de Santa Maria de Itabira

“Agradecemos ao Instituto CENIBRA por ter destinado ao
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Guanhães
parte de sua dedução do imposto de renda. Destinação que
oportunizou a implantação em nosso bairro de um projeto,
junto com a Prefeitura, para a prática esportiva. Vocês
proporcionaram imensa alegria para as cerca de 60 crianças
e adolescentes, bem como a seus pais.”
José Moacir Ramos
Presidente da Associação Comunitária do Bairro Nova União
e Adjacências - Guanhães

Grandes ideias passam pelo papel, um produto reciclável que vem de florestas plantadas. O Brasil planta árvores para fazer papel, conservando a natureza.

