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Evitar os incêndios é tarefa de todos
FRANCISCO RUIZ- TAGLE, GERENTE GERAL DA CMPC CELULOSEPRESIDENTE DA CELULOSE RIOGRANDENSE 

FEZ BALANÇO DO ANO EM ENCONTRO COM JORNALISTAS

RESULTADOS TRIMESTRAIS INFORMADOS A TODA A COMPANHIA

No Chile, como em grande parte 
do hemisfério sul, praticamen-
te todos os incêndios são pro-
vocados pela mão do homem. 
Dependendo de sua extensão, 

velocidade de propagação e mudança de di-
reção, os resultados podem ser devastadores.

É preciso ter bem claro que, em um incên-
dio florestal, não se destrói apenas a flo-
resta; devemos somar também a perda da 
biodiversidade, a alteração na qualidade da 
atmosfera, da água e a diminuição dos nu-
trientes do solo afetado. 

Os incêndios florestais são uma grande 
fonte de emissão de carbono. Quando se 
queima uma plantação de pinheiro adulto, 
são emitidos entre 400 e 500 tonaladas de 
CO2 por hectare, o que equivale às emissões 
anuais de 100 pessoas. 

A isso, devemos somar a destruição da 
vegetação que protege o solo, que por sua 
vez provoca a deteorização de sua fertili-
dade; se ativam processos erosivos e são 
perdidas grande parte de suas propriedades 
físicas e químicas. 

E ainda, como consequência dos incêndios 

florestais, flora e fauna – muitas destas em 
estado de proteção – têm sua existência no 
planeta ameaçada. 

Ainda que seja importante a implementação 
de programas de prevenção e combate aos 
incêndios florestais, nunca serão suficientes 
enquanto, primeiramente como pessoas, não 
adquirirmos consciência desta ameaça que 
devemos enfrentar em conjunto, como país. 

É por isso que eu os convido a participar do 
esforço nacional para prevenir os incêndios 
florestais, que tanto dano provocam às ge-
rações atuais e futuras. 

Plantações: Maceração: 

COLAGEM E PRENSAGEM

Descascado: Esquadrejamento 
e lixação: 

ESQUADREJAMENTO E 
LIXAÇÃO

EMBALAGEM E ENVIO

Embalagem 
e envio:

SECAGEM

Florestas 
cultivadas de 
pinus radiata, a 
partir dos quais 
são obtidos 
pedaços de 
madeira. 

Nestas câmaras 
se utiliza água 
quente ou vapor 
para elevar a 
temperatura 
e umidade 
dos pedaços 
até obter a 
consistência 
adequada. 

Desbobinamento: 

 Os pedaços 
giram em alta 
velociadade 
contra um 
cortador, para 
extrair uma 
lâmina contínua, 
que em seguida 
é dimensionada 
em uma 
guilhotina. 

 Através de um 
descascador, se 
elimina a casca 
dos troncos. 

Secagem: 

As lâminas 
de madeira 
são secas até 
alcançar o nível 
de umidade 
requerida. 

As placas são 
dimensionadas 
de acordo com 
o requerido e 
em seguida são 
lixadas para 
garantir a textura 
e suavidade 
características do 
Plywood SELEX. 

A placas de 
Plywood SELEX 
são embaladas 
e etiquetadas 
para serem 
enviadas aos 
clientes no Chile 
e aos diferentes 
mercados de 
exportação. 

Colagem e 
prensagem:
  Aplica-se 
adesivo às 
lâminas, que logo 
são empilhadas 
e prensadas para 
construir a placa. 

O presidente Walter Lídio Nunes apresentou para 
os principais veículos da imprensa gaúcha um balanço 
de 2016 e as expectativas da empresa para 2017. Lídio 
destacou o fato de a Linha 2 da empresa, inaugurada 
em 2015, já ter alcançado a capacidade plena de pro-
dução projetada de 1,3 milhão ton/ano de celulose. 
“Investimos R$ 200 milhões na modernização da 
Linha 1 e no aprimoramento de infraestruturas para a 
logística de transporte de cargas, especialmente no 
modal hidroviário, o que nos possibilitará atingir, em 
2017, uma produção total de 1,8 milhão de toneladas 
de celulose de fibra curta branqueada nas duas linhas 
de produção”. 

O Gerente Geral da companhia, Hernán Rodri-
guez, informou e explicou os resultados globais do 
terceiro trimestre. O encontro reuniu 120 executi-
vos no Auditório da CMPC em Santiago do Chile, 
além de ser transmitido via streaming a todas as 
filiais que a empresa tem na América Latina. As-
sim, executivos da Argentina, Uruguai, Peru, Brasil, 
Equador, Colômbia e México puderam assistir ao 
evento e participar ao vivo. 

Dentro da análise dos resultados, Hernán Ro-
driguez fez um chamado a intensificar os esforços 
para rentabilizar o grande investimento que a em-
presa fez nos últimos anos, mais de US$ 5,8 bil-
hões desde 2010. “Hoje devemos potencializar os 
recursos e nos esforçar ao máximo para que cada 
negócio da Companhia tenha sucesso e seja ren-
tável”, enfatizou. 

REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO TURNER OLEA 
DOMICÍLIO AGUSTINAS 1343
FOTOGRAFIA 
MAURICIO KAHN ANGULO Y 
THOMAS WEDDERWILLE
DESIGN 
SANDRO BAEZA
IMPRESSÃO OGRAMA
PUBLICAÇÃO EMPRESAS CMPC

NA HISTÓRIA

ASSIM FUNCIONA

ASSIM SE FAZ O  PLYWOOD / SELEX

DOIS FATOS IMPORTANTES
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Vista do edifício onde foi construída a grande fábrica de papel da Melhoramentos, em 1914.

PLANTAÇÕES MACERAÇÃO DESCASCADO DESBOBINAMENTO

Plywood é uma planta da CMPC Madeiras localizada em Villa Mininco, comunidade de Collipulli, no sul do Chile, que produz e comer-
cializa placas de madeira compensada de pinus radiata.

PARA SABER



“UNIDOS, SUPERAMOS QUALQUER DESAFIO!”

TEMAS COMUNALES  

ENCONTRO 
NACIONAL DE VENDAS 
INSTITUCIONAL NA CMPC 
MELHORAMENTOS

DO EUCALIPTO AO LIVRO

No mês de outubro a CMPC Melhoramentos realizou o 
Encontro Nacional de Vendas da Divisão Institucional com 
o tema “Unidos, superamos qualquer desafio!”.

Foi apresentado aos mais de 160 participantes dados e 
tendências do mercado institucional, resultados de ven-
das e as principais metas para o ano de 2017. Além disso, 
houve lançamento de novas embalagens e produtos!

CMPC 
MELHORAMENTOS 
É REFERÊNCIA 
EM CONSULTORIA 
TÉCNICA 

Entre os dias 07 e 11 de novembro aconte-
ceu a 1ª edição do Programa de Treinamen-
to de Consultoria Técnica Elite Profesional | 
Divisão Institucional, do grupo CMPC.

Como país de referência, o Brasil sediou 
o evento que foi conduzido pela equipe de 
Consultoria Técnica da Divisão Institucio-
nal. Este evento reuniu diretores do Grupo 
CMPC Tissue e líderes dos outros 7 países 
em que a CMPC está presente: México, 
Equador, Colômbia, Peru, Uruguai, Argen-
tina e Chile.

O treinamento foi um sucesso e favorece 
o crescimento do Grupo que poderá aplicar 
técnicas de Consultoria Técnica como um 
diferencial de seu negócio.

A Celulose Riograndense foi patrocinadora da 62ª Feira do Livro 
de Porto Alegre, a maior e mais tradicional feira de livros do Sul do 
Brasil, que aconteceu de 28/10 a 15/11. Para reforçar ao público a 
relação direta entre o eucalipto e o livro, a CMPC instalou na Feira 
um container interativo que mostra as etapas de transformação 
de uma árvore em páginas de livros. Os visitantes puderam sentir 
o cheiro da floresta, tocar nos materiais resultantes das etapas de 
produção e perceber toda a complexidade do processo de trans-
formação da madeira em papel.
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Pensar em uma casa de ma-
deira no Chile, há alguns anos, 
era pensar em uma cabana na 
montanha, na praia ou sim-
plesmente em um refúgio na 

floresta. Na América Latina o uso da ma-
deira também está associado a casas de 
emergência, para enfrentar uma situação 
especial e só em poucos casos a cons-
trução com este material é vista como 
algo definitivo. 

Em outras latitudes, como Canadá, Fin-
lândia, Austrália e Estados Unidos, por 
exemplo, do total de casas construídas 
todos os anos, entre 80 e 90% delas têm 
como base a madeira. Se daquele lado 
do mundo o uso da madeira é visto como 
uma solução construtiva eficiente, segura 
e sustentável, na América Latina a ma-
deira ainda não se posiciona bem, mas 
existem amostras e esforços que tendem 
ao contrário, e um exemplo disso é a nova 
vila de moradias sociais que estão sen-
do construídas em Chañaral, no norte do 
Chile.  

Da devastação à esperança
No dia 26 de março de 2015 uma chuva 

incomum caiu sobre a desértica cidade de 
Chañaral, região de Atacama, no norte do 
Chile. As chuvas provocaram sérias inun-
dações, mas o incidente mais grave foi uma 
enxurrada que arrasou com moradias, colé-
gios e locais comerciais, deixando a cidade 
devastada e em ruínas. 

Depois de 1 ano e meio, a cidade se le-
vanta novamente, e um projeto inovador 
começou a idealizar um bairro eco susten-
tável, tendo como base moradias de ma-
deira. Com isso, órgãos públicos e privados 
se uniram para avançar com este projeto, 
que hoje começa a se tornar realidade. 

Espera-se que em 2017 um total de 352 
famílias viverão em modernos edifícios 
de madeira, que estão sendo construídos 
com uma avançada tecnologia em altura e 
com madeira. Contarão, entre outras ino-
vações, com terraços, painéis fotovoltaicos 
para obter energia elétrica e painéis solares 
para água quente, reciclagem de águas do-
mésticas para regar praças e hortas comu-

nitárias, urbanização de alto nível e áreas 
verdes. 

A madeira com a qual se construirão es-
sas moradias vêm de florestas certificadas 
da CMPC e suas propriedades são únicas, 
já que estão impregnadas com cobre mi-
cronizado, material resistente a cupins e 
qualidades ambientais. 

O Gerente Geral da CMPC Madeiras, Her-
nán Fournies, disse que “aqui convergem 
muitos pontos de interesse que nos deixam 
muito entusiasmados como participantes 
desta obra, no sentido de ajudar pessoas 
que sofreram o impacto da natureza em 
Chañaral, e além disso podemos ser parte 
de um projeto de alto nível de inovação para 
criar uma solução habitacional. O aprendi-
zado que terão todos os setores envolvidos 
vai abrir caminhos para a construção da 
madeira no Chile.” 

Dessa forma, o projeto Chañaral chega 
para romper estigmas e preconceitos sobre 
a construção em madeira. O objetivo é que 
no futuro mais moradias sejam construídas 
com este material. 

A TENDÊNCIA MUNDIAL QUE GANHA FORÇA

MORADIAS 
DE MADEIRA



milhões e 500 mil hectares  de flo-
restas foram queimados no Chile 
desde o ano de 1963. Na Argentina, 
só em 2014 desapareceram sob o 
fogo 441 hectares de florestas e no 
Brasil, em 2015, houve 27% a mais 
de incêndios florestais que no ano 
anterior, chegando a 235 mil casos. 
Números eloquentes que demons-

tram o grave problema que enfrentam os países da Amé-
rica Latina na hora de evitar a propagação de incêndios em 
terrenos florestais. Se somarmos também as perdas que 
tudo isso produz, estamos diante de um mal que requer 
muita atenção dos setores público e privado, já que as 
queimadas de florestas trazem associados consigo impac-
tos econômicos, sociais e, obviamente, ambientais. 

A mão do homem como denominador comum
A origem dos incêndios florestais têm a mão do homem 

como denominador comum. Foi estabelecido, segundo 
estudos da Corporação Nacional Florestal do Chile (Conaf), 
que 99% dos incêndios são causados pelo homem, seja 
por negligência ou de forma intencional, por isso é impor-
tante educar na hora de conviver com as florestas. No Chi-
le, no ano passado, órgãos estatais e as três principais em-
presas florestais gastaram US$ 80 milhões na prevenção 
e controle de incêndios, e mesmo assim as estatísticas fa-
lam de um aumento progressivo de casos. 

Foram estabelecidos programas de capacitação comu-
nitária, nos quais estão envolvidos autoridades, policiais e 
bombeiros, oportunidade em que se ensinam técnicas para 
escapar do fogo e técnicas dissuasivas e de prevenção.  

Para Augusto Robert, gerente de Assuntos Públicos da 
CMPC Celulose, são primordiais a prevenção e também a 
educação de estudantes e crianças. “A educação nas es-
colas com um conteúdo preventivo é muito importante, 
porque aponta para uma mudança na mentalidade dos 
menores com respeito à prevenção dos incêndios e o cui-
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INCÊNDIOS
FLORESTAIS:

CAPA
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COM MENOS 
CHUVAS, OS RISCOS 

DE PROPAGAÇÃO 
DE UM INCÊNDIO 

SÃO MAIORES. UMA 
TEMPORADA CHUVOSA 
DIMINUI A QUANTIDADE 

DE OCORRÊNCIAS. 

AS FLORESTAS 
NATIVAS DEMORAM 
ENTRE 10 E 70 ANOS 

PARA SE RECUPERAR 
DEPOIS DE UM 

INCÊNDIO. 

dado com o meio ambiente que os rodeia. É uma tarefa cu-
jos frutos serão recolhidos em médio e longo prazo, sem-
pre que se atue com rigor e sistematicamente”, assegura.

Os efeitos colaterais
Está estatisticamente comprovado que a destruição 

de plantações florestais e florestas nativas, fruto dos in-
cêndios, desencadeia impactos econômicos, sociais e 
ambientais. Neste contexto, não apenas os pequenos 
proprietários ou grandes empresas florestais donas dos 
terrenos são afetados, mas também as pessoas comuns, 
vizinhas dos terrenos afetados, a flora e a fauna do lugar e 
todo o ecossistema. 

Impactos econômicos
Uma das consequências mais evidentes provocadas pe-

los incêndios é a destruição que deixam em seu caminho. 
Só no Chile, estima-se que as perdas para o país são de 
cerca de US$ 60 milhões por ano. A isso se soma a perda 
de emprego no setor florestal com grande impacto fami-
liar; existem danos e destruição de moradias, de maquina-
ria e infraestrutura. Recuperar-se de um incêndio é muito 
difícil. As consequências econômicas para um setor afe-
tado por um incêndio são grandes, considerando que pa-
ralizam os processos produtivos, diminuindo as fontes de 
trabalho. 

Impactos sociais
Uma das consequências mais devastadoras dos incên-

dios são os impactos em pessoas. Aqui estão associadas 
queimaduras de diversas gravidades, intoxicação e ob-
viamente mortes. A estatística chilena fala de 24 mortes 
desde 1970 associadas a incêndios florestais. A lembrança 
mais trágica para a CMPC sobre o assunto é de janeiro de 
2012, quando 7 brigadistas perderam a vida combaten-
do um incêndio nas proximidades de Carahue, região da 
Araucania no Chile. Dois anos depois, em Valparaíso, um 
incêndio originado em Cerro La Pólvora teve como con-
sequências a destruição de 2.900 moradias, 12.500 pes-
soas prejudicadas e 15 vítimas fatais. 

Os incêndios causam destruição, perda de casas, vilas 
e povoados, danos a serviços básicos e, mais relevan-
te ainda, danos à saúde das pessoas que terminam com 

doenças crônicas.

Impactos ambientais
Os incêndios trazem paralelamente consequências não 

apenas visuais para a paisagem natural, mas também sé-
rios problemas ambientais. Primeiramente, posterior a um 
incêndio se ativa a erosão do solo afetado, perda de vege-
tação e sua fertilidade. O solo sofre perdas irreparáveis em 
suas propriedades físicas e químicas. Apenas um exem-
plo: quando se queima uma plantação de pinheiro adulto, 
se emitem de 400 a 500 toneladas de CO2 por hectare, 
equivalente a todas as emissões de pelo menos 100 pes-
soas em um ano. 

No entanto, os efeitos dos incêndios não afetam unica-
mente as plantações, as florestas e os humanos. Silen-
ciosamente são afetados a flora e a fauna que habitam o 
lugar. Em uma ocorrência podem desaparecer todo 
o ecossistema que existe em uma floresta e 
os mais afetados são a fauna de baixa mo-
bilidade como anfíbios, répteis, insetos e 
outros, junto com aves e animais ma-
míferos que, tendo seus ecossistemas 
destruídos, são obrigados a migrar e 
com isso quebram o equilíbrio da cadeia 
alimentar. 

Como a CMPC enfrenta os incêndios?
No Chile, a Florestal Mininco destina 

mais de US$ 15 milhões anuais à prevenção 
e combate de incêndios.

Para esta temporada, conta com 350 brigadistas, 
33 brigadas, 100 vigias motorizados, 106 vigilantes em to-
rres, 8 helicópteros e 8 aviões de combate à incêndio.

No Brasil, existem brigadas permanentes para o comba-
te de incêndios. A prevenção é vital, e para tal se contam 
com torres de observação, caminhonetes completamente 
equipadas com kit de emergência, 3 aeronaves de comba-
te e uma rede de monitoração durante as 24 horas do dia, 
365 dias por ano. 

Educar para prevenir incêndios florestais é muito rele-
vante, por isso se realizam palestras a estudantes, asso-
ciações de bairro e às comunidades em geral. Procura-se 
sensibilizar sobre a importância de evitar os incêndios. b

99% DOS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS SÃO 

PROVOCADOS PELO 
HOMEM E SE CALCULA 

QUE 25% SÃO 
PROPOSITAIS. 

AS ALTAS 
TEMPERATURAS 

(ACIMA DE 30 GRAUS), A 
UMIDADE MENOR QUE 30% E A 
VELOCIDADE DO VENTO ACIMA 

DE 30 KM/H SÃO CONDIÇÕES 
PROPÍCIAS PARA DESENCADEAR 

UM INCÊNDIO. ESTE 
FENÔMENO SE CHAMA 

“30-30-30”.
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Desde 2003, a Celulose Riograndense desenvolve o Programa Visita de Familiares, que estimula uma 
maior integração entre empresa, colaboradores e suas famílias, oportunizando visitas às dependências 
da fábrica e ao Horto Florestal Barba Negra, onde são produzidas as mudas de eucalipto que serão usadas 
no plantio das florestas.
No dia 29 de outubro, cerca de 70 pessoas, entre colaboradores e familiares, passaram o dia na empresa 
conhecendo os processos florestais e industriais. Para 2017, a empresa pretende promover novas visitas 
para atender a todos os colaboradores que tenham interesse em participar. D
FAMILIARES DE COLABORADORES 
CONHECEM A FÁBRICA DE GUAÍBA
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Em São Paulo (Brasil), realizou-se a 
reunião dos membros da Câmara Econô-
mica do Conselho de Administração Flo-
restal ® (FSC). O objetivo do evento foi re-
unir seus principais membros, entre eles 
Florestal Mininco, para definir as priori-
dades do Programa de Plantações, vi-
sando garantir uma melhor coordenação 
e a preparação da Assembleia Geral do 
FSC, a ser realizada em outubro de 2017 
em Vancouver, Canadá. 

O evento reuniu 103 participantes de 
14 países, que a partir de realidades de 
diferentes regiões do mundo compartil-
haram ideias sobre as questões que são 
prioridade para os produtores de plan-
tações florestais certificadas pelo FSC. 

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente da CMPC Celulose, 
participou da Reunião do Conselho de Membros do 
WBCSD (World Business Council for Sustainable De-
velopment) na cidade de Chennai, capital do estado de 
Tamil Nadu, na Índia. Na ocasião foram abordados te-
mas relacionados com a sustentabilidade das florestas 
em nível mundial, sustentabilidade em grande escala e 
sobre como passar da reflexão para a ação. 

O WBCSD está composto por 207 empresas no âm-
bito mundial, entre as quais a CMPC participa como lí-
der do FSG (Forest Solution Group), Grupo de Soluções 
Florestais. Francisco Ruiz-Tagle participou de um dos 
debates organizados, defendendo a postura a respeito 
da importância das árvores e da captura do carbono.

A CMPC USA esteve presente na feira “Traders 
Market” da North American Wholesale Lumber As-
sociation (NAWLA), que aconteceu entre 26 e 28 de 
novembro em Las Vegas, Nevada, EUA. A NAWLA re-
úne os distribuidores norteamericanos e produtores 
do mundo todo, com a intenção de reforçar relações 
comerciais e fazer crescer a indústria da madeira. 

Participaram da feira 1.600 pessoas e mais de 250 
expositores, o que significa um aumento de 6,5% em 
relação ao ano anterior. 

FLORESTAL MININCO  
NA CÂMARA ECONÔMICA FSC

WORLD BUSINESS COUNCIL
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRESENTES NA FEIRA  
DA MADEIRA NOS EUA

CMPC NO MUNDO

A MINHA 
EMPRESA

MEU TEMPO LIVRE / VIDA SAUDÁVEL / ATIVIDADES
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FILIAL DE TISSUE NA ARGENTINA ANUNCIOU PROGRAMA PARA JOVENS PROFISSIONAIS

 La Papelera del Plata (Argentina) lançou o Programa de Jovens Profissionais, e contou com a participação de Juan La Selva, Diretor Geral da LPP, junto 
com a equipe de Diretores, Gerentes e Chefes de Departamento. O encontro, encabeçado pela Diretora de RH e Assuntos Legais, Paula Cecchini, teve 
como objetivo informar e apresentar as diversas etapas e processos do Programa.
Simultaneamente, a LPP participou de um Fórum sobre Programas de Jovens Profissionais, dentro do Encontro “Universidad Empresa 2016”, organiza-
do pela UCA (Universidade Católica Argentina).

RETROSPECTIVA CMPC MELHORAMENTOS

INVERTER A POSIÇÃO DAS FOTOS. A 1ª FOTO DEVE 
FICAR EM BAIXO E A 2ª FOTO FICAR EM CIMA

RUNNERS COLÔMBIA 
NA CORRIDA CONTRA O CÂNCER

Pela primeira vez a CMPC Melhoramentos realizou o evento “Retrospectiva 
CMPC Melhoramentos” nas unidades de Caieiras, Mogi das Cruzes e Lapa.
Nesta retrospectiva foi apresentado aos avanços da empresa nos últimos 
anos e exibido um vídeo com depoimento dos colaboradores sobre as ações 
e programas da CMPC Melhoramentos.

No mês de outubro aconteceu a 4ª Corrida e Caminhada CMPC Melhoramen-
tos na cidade de Caieiras. O evento foi organizado e estruturado para receber 
1200 pessoas entre colaboradores, familiares, amigos e comunidade. Neste 
ano os participantes foram surpreendidos com duas novidades: Corrida Kids e 
Espaço Família!
Esta atividade tem como objetivo favorecer a qualidade de vida dos colabora-
dores, bem como da população que vive no entorno da planta de Caieiras.

Colaboradores da CMPC Tissue Colômbia estiveram presentes na 3ª 
Corrida Contra o Câncer no povoado de Santander de Quilichao, da qual 
participaram mais de 20.000 pessoas de diferentes partes do mundo, 
exaltando o trabalho em equipe, vida saudável e manifestando todo seu 
apoio na luta contra esta doença.
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ATIVIDADES

Quando você começou a 
exercer este hobby? 
Comecei na fanfarra de 
Caieiras com 10 anos de 
idade, isso já faz 18 anos. Na 
orquestra Filarmônica de 
Caieiras participei um perío-
do de dois anos e meio
 
O que você mais gosta 
nesta atividade? 
Da música, da magia que os 
instrumentos transmitem 
para as pessoas, das com-
petições, do espírito compe-
titivo, das amizades que fiz 
ao longo desses anos.
 
Quanto tempo 
por semana/
mês você de-
dica para esta 
atividade? 
Um a dois dias 
por semana 
sempre associan-
do com meu horário 
de serviço, pois trabalho com 
revezamento de turnos.
 
Que conquistas impor-
tantes você já teve nesta 
atividade?
Participação na conquista 
dos seguintes títulos:
•Octacampeã Nacional de 
Fanfarras e Bandas;
•Decacampeã Estadual de 
Fanfarras e Bandas;
•Tetracampeã no CONFA-
FRAMO – Concurso de Fan-
farras e Bandas de Francisco 
Morato;
•Bicampeã no COBAFRAN 

– Concurso de Fanfarras e 
Bandas de Franco da Rocha;
• Bicampeã no Concurso 
de Fanfarras e Bandas de 
Amparo.
Participação no Concerto da 
Banda Sinfônica do Estado 
“Pra Ver a Banda Tocar”, 
realizado no Teatro do SESI 
em 29 de agosto de 2012.
Quais são os seus próximos 
desafios?
Aperfeiçoar cada vez mais 
meus conhecimentos em 
música e na prática ins-
trumental, assim como 
conciliar essas atividades 

artísticas com a vida 
familiar e profis-

sional.
 
Deixe uma 
mensagem:
Gostaria de 

recomendar a 
todos que incenti-

vem seus filhos a par-
ticipar de fanfarras e bandas, 
pois além de uma atividade 
cultural, essas corporações 
auxiliam na formação 
do caráter das crianças e 
jovens, pois exigem estudo, 
disciplina e concentração.
Também indico a Fanfarra 
Marcial Simples Walther 
Weiszflog de Caieiras para 
aqueles que residem na re-
gião e que queiram não ape-
nas participar da corporação, 
mas também conhecer sua 
história de grandes conquis-
tas: www.fanfarradecaiei-
ras.org.br

DIOGO CABRAL PEREIRA, TRABALHA COMO ANALISTA DE 
LOGÍSTICA OPERACIONAL DA PLANTA CAIEIRAS,  CMPC 

MELHORAMENTOS E NO SEU TEMPO LIVRE ELE SE DEDICA A 
TOCAR EM FANFARRA E ORQUESTA.

MEU TEMPO LIVRE

VIDA SAUDÁVEL

FESTIVAL DE FUTEBOL DA CMPC 
MELHORAMENTOS PROMOVE 
INTEGRAÇÃO ENTRE AS UNIDADES

Em novembro a CMPC Melhoramentos promoveu 
o 5º Festival de Futebol em Mogi das Cruzes. Este 
evento tem como objetivo proporcionar momentos de 
descontração entre os colaboradores e integrar, além 
de incentivar a prática da atividade física. 

Mais de 300 pessoas das unidades de Mogi das 
Cruzes, Caieiras e Lapa participaram do evento.

FEIRA DE BENEFÍCIOS NA 
CMPC MELHORAMENTOS

Este ano a Feira de Benefícios aconteceu em todas 
as unidades da CMPC Melhoramentos: Caieiras, Mogi 
das Cruzes, Guaíba, Recife e Lapa. Este evento é uma 
oportunidade para o colaborador conhecer melhor os 
benefícios oferecidos pela empresa, bem com tirar as 
suas dúvidas com os fornecedores e parceiros. 

Entre as atrações da Feira estão: Exame de vista 
gratuito, cálculo do índice de massa corporal, medição 
da pressão arterial, palestra sobre saúde, quick mas-
sage gratuita e muito mais!

 B
ra

si
l /

 d
ez

em
br

o 
/ 

20
16



A CMPC firmou parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o SEBRAE e a Unipampa para aperfeiçoar o projeto “Favos do 
Sul”, que desde 1999 permite que apicultores utilizem as áreas com plantações de eucalipto manejadas pela empresa. Os produtores e 

demais elos da cadeia do mel passaram a ter acesso a técnicas de aprimoramento, fortalecendo a capacidade de gestão dos apicultores e, 
por consequência, a produção e o mercado. Os primeiros resultados mostram que os apicultores que fazem parte do programa apresentam 

uma produtividade 48% acima da média nacional. Parte do mel produzido é distribuída para entidades carentes e escolas públicas.

CELULOSE RIOGRANDENSE INVESTE NA 
QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MEL 


