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Indaiá
Com apoio dos alunos do curso de Administração do Centro Universitário do Leste
de Minas Gerais (UnilesteMG), as artesãs
do Projeto Indaiá (Antônio Dias) realizaram a Oficina de Criatividade Solidária e
Precificação. A atividade contou com uma
exposição da produção de artesanato e sua
diversidade, além de uma oficina de p intura
em palha ministrada pela presidente da
Casa de Cultura, Maria Cloenes.
Participaram 50 artesãs de Cocais das
Estrelas, Porteira Grande, São José da

Barrinha, Lavrinha, Indaiá, Hematita. Este
projeto é realizado por meio de parceria
entre Associação dos Artesãos de Antônio
Dias, Instituto CENIBRA e UnilesteMG. De
acordo com Betinna Tassis, uma das docentes responsáveis pela oficina, ”o fomento ao
empreendedorismo social, além de propor
um negócio lucrativo, promove desenvolvimento para a sociedade, empoderando os
atores para a inclusão social”.

Excelência

O Projeto Conselho Excelente promoveu em agosto uma série de
atividades. A iniciativa buscou implantar um processo de comunicação, socialização de informações e estratégias para fortalecer
o papel dos Conselhos no controle das políticas públicas, promovendo a mobilização, acompanhamento, monitoramento da
rede local, formando e qualificando os conselheiros e operadores
sociais do sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa para
assim promover o controle social, potencializando a rede de defesa
dos direitos e a intervenção com capacidade na elaboração do
Orçamento Público e a execução das políticas públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos da pessoa idosa. O Projeto Conselho
Excelente é uma parceria entre ABA e Instituto CENIBRA
Foi realizado o Seminário “Institucionalização da Pessoa Idosa”, e
promovida a Campanha de Conscientização “Violência contra a
Pessoa Idosa”, em Belo Oriente, Guanhães, Coronel Fabriciano e
Santana do Paraíso.
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Doces no Baixio
O Instituto CENIBRA e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR-MG) promoveram o curso de doces cristalizados, compotas
e geleias na comunidade de São Sebastião do Baixio, em Periquito.
O curso foi uma parceria com a Associação das Mulheres Vitoriosas, contemplando 12 mulheres.
O curso proporcionou condições para que as moradoras da zona
rural possam trabalhar com os frutos de seus pomares, preservando
o alimento processado por mais tempo e trazendo alternativas para
o cardápio da família, além da possível comercialização. Esta parceria é um estímulo à diversificação da fonte de renda da economia
familiar a partir do potencial produtivo da região e matéria-prima
disponível.

Fala unidade
Com

“Agradecemos pela grande colaboração que
abrilhantou o nosso Recital de Férias. O material
foi muito bem recebido e divulgado o nome
dessa empresa que sempre apoia a cultura de
modo tão abrangente”.
Diretoria da Corporação Musical
Santa Cecília (Ipatinga-MG).

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

Parceria e Estímulo à
Agricultura Familiar
O Instituto CENIBRA firmou parceria
agrícola com a Associação dos Moradores e Agricultores de Cordeiro de Minas
(AMAC), e município de Caratinga (MG).
Em agosto, foi realizada a primeira reunião
de trabalho para darem continuidade ao
Projeto Agrícola em Cordeiro de Minas,
que beneficiará cerca de 90 famílias. Os
beneficiados cultivarão os 46,48 hectares
cedidos pela CENIBRA nos próximos três
anos. Os agricultores familiares receberão
suporte técnico e material da Prefeitura
de Caratinga e da AMAC para a produção
de cereais, leguminosas, dentre outras
culturas. Esse é um Projeto muito importante, pois fomenta a fixação das famílias
na terra, gera renda e traz melhorias na
qualidade de vida.
A AMAC será responsável pelo gerenciamento do empreendimento, prestação
de contas, administrar a mão de obra e

a realização dos trabalhos, conservando
e vigiando a área com responsabilidade,
preocupando-se com o Meio Ambiente,
fornecendo sementes e mudas, insumos
e equipamentos. A Prefeitura Municipal
de Caratinga irá providenciar o preparo
do solo para o plantio, assistência técnica,
acompanhamento da execução do Projeto
e a elaboração de relatórios técnicos juntamente com a Associação.
Por meio de contratos de parceria rural
com os municípios, associações e sindicatos de trabalhadores rurais, a CENIBRA
disponibiliza áreas de cultivo aos pequenos produtores. A orientação técnica é
feita pela Empresa de Assistência Técnica
Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER). Atualmente, o Instituto CENIBRA
mantém áreas em cinco municípios (Belo
Oriente, Caratinga, Ipaba, Santana do
Paraíso e Virginópolis).

Educação em
Antônio Dias
Em julho foram realizadas diversas ações
em Antônio Dias contemplando alunos
das Escolas: E. M. Dona Maria de Paula
Letro (Porteira Grande), E. M. Hermundina
Antunes Coura (Biboca) e E. M. Joaquim
Martins Carneiro (Curríola). Os alunos
participaram de momentos de leitura e
contação de histórias; receberam material
informativo referente a prevenção e combate a Incêndios Florestais; receberam
bolas de futebol de campo, futsal, vôlei
e handball (via Projeto Ajudou nas Escolas). Foram também doados 90 livros via
Projeto Cultural Salão do Livro (patrocinado pela CENIBRA via Lei Rouanet). Na
entrega dos materiais, as escolas realizaram um trabalho educativo de produção
de texto com o tema: O livro meu amigo.
Na ocasião, os textos dos alunos foram
expostos em formato de varal cultural.
O Instituto também realizou a entrega
de litros de leite arrecadados na semana
interna de meio ambiente.
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Painel

Fique por dentro de tudo que está
acontecendo na sua comunidade

Adolescer

Floramanga – Teve início em Belo Oriente projeto em

Árvore – Em comemoração ao Dia da Árvore, o Instituto

– De janeiro a agosto deste ano, o Instituto
CENIBRA viabilizou a doação de mais de 260 m³ de madeira
para municípios de atuação. Material foi utilizado para reforma
de infraestrutura pública.

– A CENIBRA promoveu encontros
do Projeto Adolescer, reunindo filhos de empregados das
regionais de Nova Era, Guanhães e Rio Doce. Foram 772 jovens
participantes do Projeto que tem como premissa trabalhar as
transformações e incertezas geradas no período de transição
entre a infância e a idade adulta, levando o adolescente a
refletir e repensar os seus valores e atitudes.

parceria com Instituto CENIBRA para contação de histórias aos
pés da Jaqueira (árvore tradicional do Parque Multifuncional).
O Projeto Floramanga irá promover resgate cultural da região.

Madeira

promoveu em setembro um evento especial no Parque
Multifuncional de Belo Oriente. Teve teatro, dinâmica de
abraços solidários, apresentações educacionais de estudantes,
mágico, atividade de desenhos, atletismo e plantio de mudas
de espécies nativas. Participaram aproximadamente 600
pessoas, dentre alunos e professores de Belo Oriente.

Presidência

Ativação – O Instituto promoveu mais uma edição do

Comunidade (CENIBRA Móvel) esteve presente no evento
“Brincando e Aprendendo” do Oikós (Timóteo) e na Feira
Multissetorial de Santa Bárbara (Outubro), promovendo ações
de educação ambiental.

Projeto Ativação, em Bom Jesus do Galho. A iniciativa contempla
associações e produtores com palestras e orientações técnicas
para a organização das instituições, regularização documental,
articulação e prospecção de mercado.

Comemoração – Os empregados das regionais

florestais da CENIBRA foram contemplados com um almoço
especial em comemoração aos 43 anos da Empresa.

Diálogo – Foi lançada nas redes sociais a animação

“Dialogando a gente se entende” que conta a história do
Diálogo Florestal – uma das mais inovadoras iniciativas
na construção de soluções de consenso e resolução de
conflitos, tanto no Brasil como no exterior. A CENIBRA
aderiu ao Diálogo Nacional em 2005 e ao Fórum Regional
Mineiro em 2009.

Interferências

– O projeto Interferências Cênicas
(apoiado pelo Instituto) está de volta. Aulas de teatro e dança
para jovens de Belo Oriente.
Diretor-Presidente Interino Naohiro Doi
Diretor Vice-Presidente Naohiro Doi
Diretor Industrial e Técnico Róbinson Félix
Diretor Comercial Kazuhiro Yoshida
Coord. de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais

Expediente

Leida Hermsdorff Horst Gomes
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– A CENIBRA tem novo DiretorPresidente. O Diretor Vice-Presidente, Naohiro Doi assumiu em
caráter Interino a Diretoria da Presidência.

Presença – A Unidade Móvel de Integração Empresa
Sábado no Parque – Realizado uma vez por

mês, o evento conta com dinâmicas que estimulam a interação
da comunidade com as instalações do Parque Multifuncional
de Belo Oriente. A programação conta com práticas esportivas
e culturais, contação de histórias, caminhada, artesanato e
brincadeiras.

Saneamento

– O Instituto CENIBRA viabilizou a
instalação de fossas sépticas na comunidade de Bucaina, Zona
Rural de Ipatinga.

Turismo – O Instituto CENIBRA apoiou a 2ª Feira de
Turismo do Vale do Aço, realizada em setembro, em Ipatinga.
Participaram também do evento, projetos de parceria do
Instituto: GRACE (Belo Oriente), Matizes (Ipatinga), Indaiá
(Antônio Dias), AAGRIFIPA (Ipatinga), Horta Comunitária
(Santana do Paraíso).

Expandindo Fronteiras
O Projeto Ação e Cidadania neste semestre
contemplou as comunidades de Peçanha,
Divinolândia de Minas, Boa Vista, Vale Verde
(Ipaba), e Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso).
Iniciativa do Instituto CENIBRA em parceria com
as Prefeituras Municipais, a programação contou
com entretenimento infantil, aferição de pressão,
glicemia, orientações sobre saúde bucal (com
distribuição de kits de higiene), teatro educativo
sobre prevenção e combate a incêndios florestais,
bem como corte de cabelo e emissão de carteira
de identidade (RG).
“Estamos expandindo as fronteiras deste projeto,
que antes era realizado nas comunidades do
entorno da unidade fabril. É mais uma oportunidade
de integrar empresa e comunidade em prol da
cidadania, estabelecendo diálogos e melhoria
da qualidade de vida,” afirma Leida Hermsdorff
Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação
Corporativa e Relações Institucionais.
O Projeto oferece atendimento nas áreas de
saúde, educação, cidadania, cooperação social e
entretenimento infantil. Implantado em 2001, já
promoveu mais de 250 mil atendimentos, dentre
palestras educativas, emissão de documentos,
orientação jurídica, odontológica e distribuição de
kit odontológico.

Bambu
Arte

Parceria Pelas
Nascentes

Artesãos de Açucena participaram de um curso de capacitação
de artesanato em bambu, uma parceria firmada entre o Instituto
CENIBRA e Associação Arte e Vida com apoio da Prefeitura
Municipal. O instrutor do curso foi o designer Marcelo Maia,
que atua como designer desde 1988 desenvolvendo projetos de
programação visual, como empresário e autônomo, contando
com experiência nas áreas de criação e finalização.
O curso busca desenvolver e aprimorar o desenvolvimento de
produtos em bambu a partir da apropriação de valores culturais,
signos, costumes e elementos que gerem produtos diferenciados
com possibilidades reais de comercialização.

Em setembro a CENIBRA e o Unileste-MG renovaram parceria
para recuperação e proteção de nascentes na Área de Proteção
Ambiental do Ipanema (APA). O objetivo é, juntamente com o
curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do UnilesteMG,
desenvolver um trabalho nas áreas de reserva e preservação
permanente do ribeirão Ipanema e afluentes do Projeto florestal
Ipanema, em áreas da CENIBRA.
A parceria, iniciada em 2003, já promoveu o plantio de mais de
5.000 mudas de árvores nativas às margens do Ribeirão Ipanema.
Os trabalhos realizados consistem em estudos, monitoramentos
e projetos de preservação que contemplam atividades de
tratamentos silviculturais (eliminação de ervas e gramíneas
invasoras, adubação e controle de formigas cortadeiras), bem
como o plantio de nativas. A previsão de plantio de espécie
nativas para 2016 e 2017 é de mais 5 mil mudas.
A APA Ipanema foi criada para proteção da biodiversidade do
município de Ipatinga. A APA compreende uma área de 94
quilômetros quadrados. Abrange a bacia hidrográfica do Ribeirão
Ipanema, considerando todo o seu conjunto afluente até a porção
jusante da foz do Córrego Santa Cruz e Córrego Limoeiro.

