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Espaço para Todos
O Instituto CENIBRA inaugurou em maio a casa de madeira
onde serão realizados os Projetos GRACE e CRER. O evento
contou coma presença do Prefeito Municipal de Belo Oriente,
Pietro Chaves, autoridades locais, estudantes, representantes
da comunidade e das entidades envolvidas. A iniciativa é uma
parceria do Instituto CENIBRA com a Prefeitura Municipal e a
Associação Beneficente Ágape (ABA).
O GRACE (Grupo de Artesãs de Cachoeira Escura) é uma iniciativa
com objetivo de estimular e desenvolver vocações regionais, por meio
do artesanato, a partir do uso da fibra do processo de fabricação da
celulose, para compor obras de arte e utensílios domésticos. Por meio
do CRER, uma associação localizada em Belo Oriente desenvolverá
projetos voltados para inclusão social de crianças, adolescentes,
jovens e idosos. Ao todo, mais de 200 pessoas serão contempladas
com aulas de Músicas (percussão, violão e flauta doce) e aula de
Dança. A ABA será responsável pela execução do Projeto.
“A verdadeira interação acontece quando há um diálogo
transparente e o compromisso efetivo de fazer o melhor. Dessa

forma, a CENIBRA sempre busca consolidar parcerias e realizar
investimentos que promovam o desenvolvimento justo, com
melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde atua”
afirmou o Vice-Presidente da CENIBRA e Diretor Executivo do
Instituto CENIBRA, Naohiro Doi.
O parque é uma parceria do Instituto com a Prefeitura de Belo
Oriente e prevê a disponibilização para a comunidade, de um
espaço com trilha ecológica interpretativa, jardim botânico,
complexo esportivo e um centro cultural, composto por biblioteca
e teatro de arena (em construção). Estão prontos os espaços
criança, melhor idade, deck panorâmico, vestiários e casa de
madeira. A iluminação foi instalada, bem como foram plantadas
árvores ao longo da pista de caminhada e do espaço criança. A
prefeitura irá realizar no próximo semestre o calçamento do hall
de entrada. Recebendo um evento por mês, em parceria com
o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Belo Oriente
(Consep), o local é um espaço de convivência; um ambiente
dedicado à promoção da cidadania.
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Painel

Fique por dentro de tudo que está
acontecendo na sua comunidade

Alimentos

– O Instituto promoveu curso de
manipulação de alimentos e atendimento ao cliente, para
produtoras de Açucena. A capacitação é um estímulo à
atividade de economia criativa e solidária.

Alinhamento – A CENIBRA reuniu lideranças de

Ipaba para apresentar um trabalho de levantamento sobre
a situação habitacional do município e as possibilidades de
solução de conflito.

Aplausos

– A Câmara Municipal de Ferros concedeu
à CENIBRA uma Moção de Aplauso em virtude da parceria da
empresa em melhoria de estrada municipal.

Combate – Em maio a Associação Beneficente Ágape

(ABA) realizou na unidade industrial da CENIBRA uma ação
de conscientização e combate ao abuso sexual de crianças
e adolescentes. Foram repassadas informações quanto ao
cuidado da família e os canais de denúncia.

Cordeiros – Foi realizada reunião com produtores
rurais de Cordeiros de Minas para viabilizar um projeto de
parceria agrícola junto ao Instituto CENIBRA.

Joanésia; uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR-MG) e Prefeitura Municipal. O curso deu 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.

Histórias – O Projeto Contos Locais, patrocinado pela
CENIBRA, realizou oficinas com estudantes de Belo Oriente,
Santa Bárbara e Açucena. As dinâmicas incentivaram os alunos
a recontar histórias com criatividade.

Parceria

– O UnilesteMG retomou as atividades de
consultoria técnica e conceitual junto às artesãs do Projeto
Indaiá (Chapeleiras de Antônio Dias) e do Projeto Comunidade
em Ação, em São Sebastião do Baixio (Periquito). Foco em
sustentabilidade da atividade artesanal.

Reconhecimento – A CENIBRA recebeu o

Diploma de Colaborador Benemérito da PMMG. A iniciativa é
da 8ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito
da Polícia Militar de Minas Gerais (Governador Valadares)

Vermelho – O Projeto Escola de Vida realizou o
Cozinha – Em abril, Bom Jesus do Galho recebeu Rio
encontro do primeiro módulo com professores da rede pública
o programa Cozinha Brasil. Nesta edição, uma parceria do
Instituto CENIBRA com o SESI e Prefeitura Municipal, foram
120 pessoas atendidas. O programa é uma iniciativa do SESI
que combina três ingredientes extremamente desejados na
mesa dos brasileiros: qualidade, economia e sabor, tendo como
um dos seus princípios fundamentais o consumo consciente.

Doces

– Em junho, foi realizado o curso de Compotas de
doces, doces em pasta e geleia na comunidade de Lavrinha, em
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de ensino de Rio Vermelho. O Projeto capacita os professores a
trabalhar de forma dinâmica perspectivas contemporâneas no
cuidado com o meio ambiente.

Tradições – Em apoio às tradições culturais das

comunidades em que atua, o Instituto apoiou eventos de
comunidades Quilombolas de Sabinópolis e da Tribo Pataxó de
Felicina, em Açucena.
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Cordéis dos Cafundó

No final do mês de março teve início a
primeira etapa do projeto Cordéis dos
Cafundó, contemplando professoras de

Belo Oriente com uma oficina sobre a literatura de cordel. A iniciativa, patrocinada
pela CENIBRA, consiste em espetáculo
cênico-musical que inaugura nas escolas
de Belo Oriente uma nova etapa de seu
trabalho: a formação de novos cordelistas.
Até o mês de julho, serão oferecidas oficinas de musicalização e de escrita, além da
criação de um espetáculo a ser apresentado pelos próprios estudantes.
A oficina inaugural foi oferecida para
professores da rede pública e conduzida

pelo cordelista Olegário Alfredo, também
conhecido como Metre Gaio, membro da
Academia Brasileira de Literatura de Cordel e pelo assessor pedagógico Antônio
Rodrigues. Em um ambiente descontraído, foi compartilhado com os professores
como o cordel pode ser uma ferramenta
lúdica para o aprendizado de matérias
como história, geografia, literatura, gramática e arte. “É uma área que abrange
a produção de texto, a interpretação e a
significação das palavras. É importante
trabalhar a literatura de cordel na sala de
aula, pois ela tem todo um contexto da
língua portuguesa”, comentou a professora Dila Anício. As professoras tiveram
ainda a oportunidade de aprender na prática as técnicas da xilogravura, utilizando
folhas isopor no lugar da madeira para
criar ilustrações típicas dos cordéis. As
próximas oficinas a serem realizadas serão
as de musicalização, que acontecerão em
Belo Oriente e em Cachoeira Escura.

Domingo da Família

Música que Transforma

No final do mês de maio o Parque Multifuncional de Belo Oriente
ofereceu à comunidade uma programação diversificada. Foi a
primeira edição neste ano do Domingo no Parque Multifuncional,
ação realizada pelo Instituto CENIBRA e Conselho Comunitário de
Segurança Pública (Consep) de Belo Oriente. A comunidade assistiu
ao espetáculo musical infantil Aquática, projeto patrocinado pela
CENIBRA, via Lei Federal de incentivo à Cultura.
Houve também apresentação dos projetos patrocinados pela
CENIBRA no Município, tais como: Apresenta ção de judô por
crianças e adolescentes de Belo Oriente (via OSCIP De Peito
Aberto); Futsal e Vôlei - masculino e feminino (Projeto Ajudôu
nas Escolas); violão (projeto Som de muitas Águas), além do
artesanato do GRACE (Grupo de Artesãs de Cachoeira Escura).
Para estimular a interatividade entre pais e filhos, estiveram
disponíveis brinquedos e jogos no local.

A Corporação Musical Santo Antônio (Santa Bárbara - MG) é a
Banda mais antiga da cidade a participar de festividades em Santa
Bárbara e região, além de manter programas de inserção voltados
às Escolas Municipais.
Desde 2012, com apoio do Instituto CENIBRA, promove a inclusão
social através do Projeto Banda na Escola. Este projeto funciona em
Escolas Municipais e tem como objetivo dar a oportunidade aos
alunos de se tornarem músicos. Nestas Instituições, as aulas são
teóricas e ministradas por monitores da própria Corporação. Após
a conclusão desta primeira etapa, o aluno recebe aulas práticas na
sede da Banda. Os alunos e os membros da banda contam com
uma estrutura privilegiada e transporte para o deslocamento até a
sede. A Corporação também oferece em sua sede, os tradicionais
ensaios semanais com os músicos mais experientes, para que eles
participem de eventos e encontros de bandas nas cidades vizinhas.
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Conselhos Brilhantes
Em abril, uma equipe da Associação Beneficente Ágape (ABA) e Instituto CENIBRA
realizaram visitas de monitoramento do
Projeto Conselho Eficaz nos 56 municípios de atuação do Projeto. Na ocasião,
foram entregues materiais sobre o perfil
e atuação dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e do
Conselho Tutelar, com base nas informações desde o início do projeto em 2007.
Em Guanhães, a ABA realizou a primeira
etapa de capacitação do Projeto Conselho
Excelente. Participaram representantes dos
10 municípios contemplados no projeto:
Belo Oriente, Coroaci, Coluna, Coronel
Fabriciano, Rio Vermelho, Divinolândia de
Minas, Sabinópolis, Ferros, Guanhães e
Santana do Paraíso.
A iniciativa busca 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 e
prevê em seu plano de trabalho: Realizar

visita e cadastro dos municípios e nvolvidos;
Realizar reuniões municipais e regionali
zadas; Fomentar a criação dos Conselhos
Municipais da pessoa idosa e Fundo Municipal da pessoa idosa através de Leis e
Resoluções e consequentemente a execução da Política de Atendimento ao Idoso.
Promover o levantamento da situação,
planejamento institucional, forma de funcionamento, planos de trabalho, identificação
de multiplicadores e conteúdo para formação, visando instrumentalizar o Conselho
Municipal do Idoso; Realizar encontros de
articulação e mobilização nas cidades de
execução do projeto; Contribuir para o bom
funcionamento dos Conselhos Municipais
do Idoso, Fundo Municipal, Políticas Públicas, Rede de promoção, proteção e defesa

Conscientização Em Foco
Nos meses de maio e junho, o Projeto
Conheça a CENIBRA promove uma palestra de conscientização ambiental para
estudantes da rede pública de ensino dos
municípios de atuação da empresa nas
regionais de Guanhães (Maio) Nova Era, Rio
Doce (junho). O Projeto consiste na apresentação de uma palestra sobre a CENIBRA
em escolas públicas da área de atuação da
empresa. Os estudantes participantes produzirão uma redação abordando o tema
“PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS”
para um concurso que premiará as duas
melhores redações de cada escola, além das

três melhores redações dentre as 11 escolas
participantes neste ano.
A conscientização é a melhor estratégia
contra o incêndio florestal. Para que os índices de incêndios diminuam, é fundamental
o apoio das comunidades na preservação
de um bem comum: o meio ambiente. A
destruição ocasionada pelos incêndios é
lamentável. Compromete a camada orgânica do solo, propicia o surgimento de
erosões, reduz a resistência das árvores,
mata animais ou destrói o habitat natural,
danifica propriedades, além de causar danos
à saúde do homem.

dos direitos da pessoa idosa, Direitos Fundamentais, Participação/Gestão Democrática/
Controle Social, Constituição e Qualificação
das Entidades – Aspectos Jurídicos, projetos
e financiamentos; Possibilitar o reordenamento da rede de atendimento e defesa,
estimulando a participarem de Fóruns,
Seminários, debates, buscando assim, oportunizar o resgate histórico da mobilização
popular, aspecto inerente à sociedade civil
organizada.
Os projetos Conselho Eficaz e Conselho
Excelente são realizados por meio de uma
parceria entre o Instituto CENIBRA e a da
Associação Beneficente Ágape (ABA), por
meio de destinação de recursos para o
Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e
para o Fundo Municipal do Idoso.

Fala unidade
Com

“A CENIBRA mais uma vez demostra
seriedade, responsabilidade e parceria
com os municípios. Mesmo tendo
contribuído em outras ocasiões,
novamente se faz presente, com
prontidão, na doação de vigas para
manutenção de pontes e com as
ações de capacitação promovidas
pelo Instituto CENIBRA”.
Trecho de carta enviada por Carlos Castilho
Lage, Prefeito Municipal de Ferros.

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

