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Ajudôu nas Escolas
O Instituto CENIBRA apoia projetos que proporcionam a inclusão
social por meio do esporte, alinhados com práticas educativas.
Esta é mais uma maneira de contribuir efetivamente para o
desenvolvimento humano das comunidades em que atua. Em
março de 2016 foi realizada a entrega de uniformes e equipamentos
esportivos para 240 alunos praticarem Futsal e Vôlei. Foram
contemplados estudantes de Belo Oriente e de Açucena. Trata-se
do Ajudôu nas Escolas; um projeto educacional que vai oferecer
gratuitamente aulas de futsal e vôlei para alunos de 7 a 17 anos,
durante 12 meses, contemplando 120 alunos de cada município.
A iniciativa é realizada pela Associação Ajudôu, por meio da
Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte,

com o patrocínio da CENIBRA e apoio do Instituto CENIBRA
e prefeituras de Açucena e Belo Oriente. A Ajudôu é uma
Associação de direito privado de fins não econômicos e de
utilidade pública Estadual, fundada em 1995 em Timóteo. A
entidade já atendeu a mais de 15 mil crianças e adolescentes,
e atualmente desenvolve projetos em 12 municípios em Minas
Gerais.
“O Consep agradece a todos os parceiros que nos ajudaram a
tornar possível este sonho da população do Distrito de Perpétuo
Socorro (Cachoeira Escura) ter mais oportunidades de práticas
esportivas para as crianças”, afirma Gilson Lacerda, presidente do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Belo Oriente.
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Fique por dentro de tudo que está
acontecendo na sua comunidade

Água

Jorges

– Em março foi realizada a 14ª Caravana
das Águas. A caravana consiste na subida do Rio Doce
acompanhando as margens do Rio. O percurso é realizado
de automóveis e contempla uma parada na Ponte Perdida.
Na ocasião foi realizado o plantio de mudas de espécies
nativas e premiação do concurso de redação promovido
pela CENIBRA, nas escolas E. E. João Paulo II, Revés do
Belém (Bom Jesus do Galho) e E.E. Professora Dinalva Maria
de Souza (Pingo D’Água).

– O Instituto CENIBRA foi homenageado
na solenidade de comemoração dos 30 da Associação
Comunitária Jorges. O Instituto firmou em 2014 uma
parceria com a Prefeitura de Peçanha e a Associação,
para contribuir com a conclusão da construção do Galpão
onde serão produzidos os temperos e quitandas para
comercialização na feira e eventos do município. Além de
continuar com as capacitações dos produtores.

realizada uma Blitz Ecológica em Belo Oriente. Durante a
blitz, foram distribuídas 300 mudas das espécies nativas e
frutíferas. Esta foi uma ação conjunta da CENIBRA, Rede
Ambiental Verde Vida, 12ª cia INDMAT PMMG, CONSEP,
CODEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na
ocasião, participarão 10 alunos e 2 professores da Escola
Municipal Perpétuo Socorro (Belo Oriente).

documento descreve as principais atividades desenvolvidas
pela Empresa, para a obtenção de sua matéria-prima
renovável: a madeira do eucalipto.

– Está disponível no site da CENIBRA
Blitz – Em comemoração ao Dia Mundial da Água foi Manejo
a versão atualizada do Plano de Manejo Florestal. O

Conselho Eficaz – A Associação Beneficente

Ágape (ABA) e o Instituto CENIBRA, realizaram em março o
Curso de Formação Continuada para os Operadores Sociais
dos Direitos da Criança e do Adolescente dos municípios da
Regional do Médio Piracicaba, Vale do Aço, Vale do Rio Doce
e Guanhães. O tema da capacitação foi “Fortalecimento da
Rede de Proteção e Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente”.

Fogo

– Incêndio florestal é crime e pode causar danos
aos ecossistemas, comprometendo a fauna, a flora, o solo
e a conservação da água. A partir do ato voluntário de ligar
para o número de atendimento gratuito disponibilizado
pela CENIBRA e comunicar qualquer sinal de queimada,
você contribui para a preservação da vida humana. Em caso
de queimadas ligue: 0800 283 1291
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Renovação

– A Parceria Agrícola com os
produtores do Projeto Santa Marta (Ipaba) foi renovada. A
iniciativa é um estímulo à agricultura familiar e economia
regional.

Saúde – A CENIBRA contribuiu para a Unidade de

Cuidados Paliativos e Unidade de Oncologia da Fundação
São Francisco Xavier (FSFX - Ipatinga). Com a habilitação da
FSFX ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(Pronon) pessoas físicas e jurídicas podem destinar a parcela
de 1% do Imposto de Renda a pagar para os projetos da
instituição na área oncológica. A CENIBRA é uma das
parceiras da iniciativa.

Som do Bugre – Foi firmada parceria com

a Prefeitura Municipal de Bugre para contribuir com a
capacitação de 80 crianças e adolescentes para a formação
de uma Banda de Música no município. A iniciativa,
promove a inclusão social a partir da música.
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Desdobramentos
da Parceria
O Instituto CENIBRA mantém parceria com
13 Associações de Apicultores. Ao longo
dos anos, a iniciativa tem apresentando
ganhos relevantes no que diz respeito à sustentabilidade da atividade, considerando os
aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Um exemplo é a Associação dos Apicultores de Barão de Cocais (AAPIBARÃO)
que possui 22 apiários instalados em
áreas da CENIBRA. A partir desta parceria, com o apoio da EMATER de Barão de
Cocais, a entidade se inscreveu para a chamada pública de projetos da AngloGold
(uma das maiores produtoras de ouro do

mundo), sendo selecionados, participaram
do processo de capacitação e receberam
investimento financeiro. Com o recurso
recebido, a associação adquiriu maquinário para envasamento do mel em sachês
para atender as vendas para Prefeituras de
Belo Horizonte e Barão de Cocais. A AAPIBARÃO também está adequando suas
estruturas físicas e documentação para
participação de vendas de mel via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e
Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Além de obter o registro junto ao
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

Beneficiamento

Criança que
Lê Constrói
Iniciado no segundo semestre de
2015, o Projeto Cultural “Criança que
lê constrói uma sociedade melhor a
cada página” reforçou a importância da leitura como instrumento de
desenvolvimento. Em 2016, o Projeto
irá distribuir gratuitamente a Coleção Cultural “As minhas aventuras
com Lili e Tedy”, de autoria de Marli
Andrade, para 3.000 crianças da Educação Infantil das Redes Municipais de
Ensino e APAEs de Cantagalo, Dores
de Guanhães, Gonzaga, Paulistas,
Sabinópolis, Santa Maria de Itabira,
São João Evangelista, Sardoá e Virginópolis. Além da distribuição gratuita
da coleção cultural “As minhas aventuras com Lili e Tedy” serão realizadas
atividades com pais e familiares das
crianças beneficiadas e com Educadores que atuam com Educação Infantil
e nas APAEs, com várias ações que
serão realizadas nos municípios.

Espaço de
Todos
Foi realizada a doação de uma máquina
de beneficiamento de tomate para a União
dos Agricultores Familiares de Iapu e Região
(UNAIR), A UNAIR é uma entidade criada
com apoio da Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, em parceria com Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e EMATER, para
buscar melhorias na forma de trabalho e

garantia de maiores oportunidades aos agricultores do município junto aos programas
federais como PNAE, PAA, entre outros. A
partir da parceria com o Instituto CENIBRA,
a associação adquiriu também uma câmara
de maturação de banana. Esta é mais uma
parceria do Instituto para a geração de trabalho e renda nas comunidades de atuação.

Melhoria Genética
Em fevereiro, representantes do Instituto
CENIBRA realizaram a entrega de um botijão de sêmen bovino para a Associação
dos Plantadores e Agricultores de Serraria
e Comunidades circunvizinhas (ASPAGS),
em Periquito (MG). A iniciativa é um apoio
ao Projeto Balde Cheio, que visa melhorar
a produção leiteira e consequentemente

a renda dos 22 produtores de leite associados, a partir da reprodução de gados
de excelente qualidade genética. ASPAGS
– fundada em 2008, conta com duas
linhas de atuação; agricultura e pecuária e estrutura suas atividades de forma a
promover o bem-estar social e econômico
dos pequenos produtores de Periquito.

O Parque Multifuncional de Belo Oriente
está em estado avançado de construção. A novidade neste semestre é a
instalação da iluminação e árvores ao
redor da pista de caminhada, de calçamento no hall de entrada, plantio
de grama no campo de futebol e construção da biblioteca. Recebendo um
evento por mês, em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Belo Oriente, o local é um espaço
de convivência; um ambiente dedicado
à promoção da cidadania. O empreendimento é uma parceria do Instituto
CENIBRA com a Prefeitura Municipal.
O Parque conta ainda com uma casa de
apoio onde Projetos Sociais parceiros
do Instituto realizam suas ações. Um
desses projetos é o “GRACE – Grupo
de Artesãs de Cachoeira Escura”, que
utilizam de subproduto do processo
de fabricação de celulose para compor
obras de arte e utensílios domésticos.
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Contos Locais

Fala unidade
Com

“Um Agradecimento especial à CENIBRA,
uma grande empresa que tem como um
de seus pilares de sustentação a Responsabilidade Social. Tem nos prestigiado com
projetos muito bacanas, que pudemos
repassar aos nossos associados. Dentre
eles: Cursos de Capacitação em informática, Ciclo de palestras motivacionais e
doações de computadores” Paulo Santos
Cruz Júnior, Presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Belo Oriente.

O mês de fevereiro marcou o início das atividades do Projeto Contos Locais; projeto
que contemplará estudantes de Açucena,
Belo Oriente e Santa Bárbara. A iniciativa
buscará incentivar adolescentes à leitura e
contação de histórias, entrevistas e redação
de contos a partir do registro da memória
cultural local, ressaltando costumes e personagens do interior de Minas Gerais. O
Projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à cultura - Lei Rouanet, com
patrocínio da CENIBRA.
A primeira etapa do Projeto consistiu em uma visita às cidades escolhidas
para apresentar a proposta, cronograma
e metodologia de trabalho que contará
com o apoio das prefeituras municipais de
Açucena, Belo Oriente e Santa Bárbara.
Dentre as próximas etapas do Projeto estão
o alinhamento com secretarias municipais
de educação, a escolha das escolas participantes e professores envolvidos; Oficina
de contação de histórias; Seleção das his-

tórias e produção de contos; apresentação
dos livros com os contos produzidos.
O escopo de trabalho proposto consiste
em produzir livros de contos com histórias
de comunidades, a partir da pesquisa com
moradores, realizada por adolescentes e
professores dos municípios de Açucena, Belo
Oriente e Santa Bárbara no interior de Minas
Gerais. Com isso, busca-se promover o resgate da memória oral, linguagem e história,
incentivando a leitura, valorizando, recuperando e registrando os costumes, tradições e
personagens locais. Para a produção destes
livros, será realizado um trabalho conjunto
com professores das escolas municipais,
que estimularão seus alunos à pesquisa por
meio de atividades em sala de aula. Posteriormente os alunos farão pesquisas com
moradores na busca de histórias, que serão
transformadas em contos e reunidas em
três livros. Os livros serão distribuídos gratuitamente gerando o resgate, registro e
preservação da história local.

Circuito
Aquático
Realizado em 13 municípios mineiros, o
projeto consiste na circulação de espetáculo
infantil, com gravação de DVD e distribuição gratuita de 40% de toda a tiragem a
escolas, bibliotecas e instituições especiais
para a infância. Com o apoio do Instituto
CENIBRA, via patrocínio CENIBRA (Lei
Federal de Incentivo à Cultura) o Circuito
Aquático contemplou os municípios com
apresentação do espetáculo, sendo uma
sessão em praça pública de cada município
e distribuição dos materiais. Foram atendidos Barão de Cocais, Dores de Guanhães,
Ferros, Bela Vista de Minas, Nova Era,
Belo Oriente, Periquito, Açucena, Córrego
Novo, Ipaba, Joanésia, Santana do Paraíso
e Santa Maria de Itabira. O livro e o audiolivro foram destinados a todas as creches,
escolas infantis e especiais das cidades
atendidas pelo projeto (um a dois exemplares/escola). A quantidade de produtos será
suficiente para atender a todas as escolas.

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

