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No dia 25 janeiro, o Conselho de Administração da 
ArcelorMittal aprovou oficialmente o desmembramento 
(spin-off) do setor Inox e a criação de uma nova 
Empresa: a  Aperam. Esse passo representa um grande 
desafio para toda a nossa Organização. É a chance 
que temos de, na condição de empresa independente, 
capturar oportunidades de crescimento, reforçar laços com os clientes e buscar a 
liderança mundial na indústria de aços inoxidáveis e especiais. 

A transição de ArcelorMittal para Aperam representa um momento histórico. Em 
torno dos valores Inovação, Liderança e Agilidade, estabeleceremos uma dinâmica 
própria de gestão, de acordo com as necessidades dos nossos negócios, dependendo 
apenas dos resultados que produziremos. Por isso, é fundamental atrair capital e criar 
valor para acionistas e colaboradores, multiplicando os seus rendimentos.

Além de detalhes sobre o lançamento da Aperam, nesta edição da Revista 
Espaço, você tem uma mostra de alguns processos que nos movem em busca 
desse objetivo. Comemoramos dez anos de ações de Melhoria Contínua, com 
programas que, muito mais do que resultados operacionais, transformaram a nossa 
cultura organizacional. Concluímos a integração dos módulos SAP, que unificam a 
plataforma de gestão da planta de Timóteo à das unidades brasileiras de Serviços e 
Tubos, garantindo mais agilidade e eficiência à nossa operação. 

Temos consciência de que o crescimento da Empresa passa também pelo 
cuidado com os empregados e a valorização das comunidades em que estamos 
inseridos. Exemplos dessa orientação também podem ser colhidos nesta edição, 
que destaca melhorias internas e benefícios que visam à manutenção do bem-
estar dos nossos profissionais e os novos projetos desenvolvidos pela Fundação 
Aperam Acesita em Timóteo e no Vale do Jequitinhonha.

A Aperam está sendo estruturada numa perspectiva global. Mas não podemos 
perder de vista a dimensão local, que inclui o respeito aos vínculos regionais, a 
valorização dos modelos de negócios das empresas, o reconhecimento das pessoas e 
as suas próprias culturas, construídos, em alguns casos, durante décadas. 

Que os valores da Aperam nos inspirem e abram novos caminhos.

Boa leitura!

Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America
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Expediente

A Aperam Stainless Services & Solutions Brazil reuniu, 
em dezembro, 30 dos seus maiores clientes no evento 
Perspectiva Aço Inox 2011, que discutiu as principais 
tendências do segmento inox para 2011 e apresentou 
as parcerias, oportunidades de desenvolvimento de 
mercado e a estrutura comercial da Empresa. “Foi uma 
ótima oportunidade de estreitar o relacionamento com 
nossos parceiros e mostrar a estrutura da Empresa para 
atendê-los”, explica Paulo Bálsamo, diretor da Unidade em 
Caxias do Sul. 

O evento foi dividido em três momentos. O primeiro 
destinado à realização de palestras sobre as perspectivas 
macroeconômicas e de mercado do aço inox no Brasil e 
no Rio Grande do Sul. No segundo momento, os clientes 
visitaram a fábrica que produz a matéria-prima de seus 
produtos e tiraram dúvidas técnicas e de novas aplicações 
do aço inoxidável. Para finalizar, uma confraternização com 
um tradicional churrasco gaúcho foi oferecida aos clientes. 
“Tivemos uma excelente avaliação e pretendemos este 
ano montar um roadshow  itinerante para a realização de 
eventos semelhantes em diferentes regiões do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina”, ressalta Paulo Bálsamo. 

Inox em 
perspectiva

Na matéria Novo Comandante, publicada na página 4 da 
edição 59 (Dez/Jan) de 2010, foi informado que o presidente 
Clênio Guimarães está há três décadas na Empresa e o 
diretor de Produção, Jaime Gasparini, há mais de 20 anos. Na 
verdade, Clênio entrou na Empresa em 1981, há 29 anos. Já 
Gasparini iniciou sua jornada em 1979.

Errata

Clientes tiveram a oportunidade de visitar áreas de produção durante evento 

Arquivo Aperam



Feito para toda a vida

O aço inox brilha, dura e resiste à força do tempo. É prático, versátil, flexível e multifuncional. Não 
há espelho melhor para se mirar e é justamente nas principais características de seu carro-chefe 
que a Aperam se inspira. Ela deseja estar sempre à frente, trabalhando lado a lado com os clientes e 
oferecendo soluções eficientes em custos, com garantia de qualidade. 

Aprovada pelo Conselho de Administração da ArcelorMittal no dia 25 de janeiro - data que marca 
oficialmente seu surgimento -, a Aperam atuará com foco exclusivo nos segmentos de aços inoxidáveis 
e especiais. Por isso, também se propõe a ser uma companhia mais ágil, inovadora, flexível de acordo 
com as exigências específicas dos clientes, desafiadora do status quo e desenvolvedora de soluções 
sustentáveis e de novos padrões para a indústria. 

Suas ações estão listadas nas bolsas de Paris, Amsterdam e Luxemburgo. Nos Estados Unidos, elas 
serão negociadas no mercado de balcão. “A Aperam é o reconhecimento da capacidade das pessoas 
do setor inox. É uma oportunidade que temos de construir o nosso futuro, que será baseado no que 
apresentamos no dia a dia, alicerçado nos valores desta nova Empresa”, afirmou Frédéric Midy, diretor 
Técnico, durante o evento de lançamento da marca em Timóteo.

Nova Empresa
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Aperam atuará com foco exclusivo em aços inoxidáveis e especiais

O nome Aperam engloba a história e 
herança, apontando ao mesmo tempo 
para o futuro. Vem do inglês “aperture”, 
que significa abertura, seguido das 
letras “AM’, iniciais da ArcelorMittal, 
que remetem às origens. A nova 
bandeira da Empresa evoca também 
a necessidade de vencer e se impor 
em um ambiente global e desafiador, 
redefinindo o modo de pensar, 
trabalhar e se comportar para alcançar 
um desempenho superior. 

Inspirada no traço natural de 
uma bobina de aço, a logomarca 
(foto) traduz os valores da Empresa 
– Liderança, Inovação e Agilidade. 
O slogan “feito para toda a vida”, 
que a acompanha, reforça as 
propriedades do aço inoxidável. 

O evento de lançamento contou 
com a participação de diretores e 
lideranças, que assistiram a vídeos 
com mensagens da diretoria e 
apresentação dos elementos da 
marca. “A criação da Empresa traz 
novas possibilidades e muitos 
desafios. É nosso dever mostrar, 
por meio dos resultados, que nosso 
acionista pode investir nessa 
empresa”, ressaltou Frédéric Midy. 

Desafios

Liderança – uma empresa líder, ambiciosa, audaciosa e sustentável
Inovação – uma empresa inovadora e ativa, talentosa e criativa
Agilidade – uma empresa ágil e rápida, adaptável e flexível

Após o encontro, todos 
os gestores se reuniram 
com suas equipes para uma 
rodada de comunicação direta, 
que representou o ritual de 
passagem para a Aperam. 
Nas áreas, os empregados 
puderam se familiarizar com 
a nova marca. Receberam um 
kit, adesivos para capacetes 
e uma cartilha com os valores e visão da nova Empresa. “É um 
momento de buscar oportunidades, de construir uma empresa 
forte desde o início. Antes éramos parte de um grupo, agora 
temos foco total nos aços especiais. Por isso, mais do que 
nunca, é preciso trabalhar para que a Empresa aumente sua 
produtividade e mantenha a qualidade dos seus processos”, 
salienta Luiz Otávio Procópio, gerente da Laminação a Quente. 

“A mudança traz novas oportunidades de crescimento. Como 
estudante de Engenharia Mecânica, espero aprender e atuar 
dentro de uma empresa inovadora, ágil e preparada para os 
desafios do futuro”, analisa Patrick Quintão, operador da gerência 
de Laminação a Frio de Inox. 

Forte desde o início

Nossos valores

Todas as informações sobre a missão, valores, desafios e 
características da Aperam estão no site www.aperam.com 

Edmar Silva



Raio-x da organização

Nova Empresa
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A Aperam surge como um player global em aços inoxidáveis, 
aços especiais elétricos e ligas de níquel, com capacidade para 
produzir 2,5 milhões de toneladas de aços planos inoxidáveis 
na Europa e Brasil. Sua rede industrial está concentrada em seis 
plantas principais, localizadas no Brasil, Bélgica e França, onde 
trabalham cerca de 9.800 empregados (veja mapa). 

A empresa mantém um mix diversificado de produtos em 
aço inoxidável - planos, tubos e tiras de precisão -, com 25% do 
market share europeu, e 65% na América do Sul. 

Ocupa uma posição de liderança em nichos de alto valor 
agregado, ligas e especiais (specialities), com ampla gama 
de produtos: produção anual de 146 mil toneladas de aços 
elétricos (GNO e GO), 102 mil de carbono especial e 27 mil 
de ligas de níquel e aços especiais em 2009. Eles atendem 
a diversas áreas como petróleo e gás, setor automotivo, 
aeroespacial e engenharia elétrica. 

O desenho do negócio de serviços e soluções da Empresa 
aponta para a maior rede integrada de distribuição internacional, 

processamento e serviços da Europa e a única na América 
Latina. São 30 escritórios de vendas em todo o mundo com 
suporte ao cliente, 19 centros de serviços, incluindo 10 plantas 
e instalações de transformação. A Aperam também se diferencia 
pela capacidade única de produzir inoxidáveis e especiais, usando 
biomassa de forma competitiva (carvão vegetal). 

“É hora de reforçar 
nossa identidade”

Em entrevista à Revista Espaço, o presidente Clênio 
Guimarães aborda os desafios abertos nesse cenário de 
mudança, os investimentos programados e o que se pode 
esperar da nova Empresa.

 O que representa o lançamento da Aperam?
É a consolidação de um trabalho que começou em julho 

de 2010, quando a ArcelorMittal passou a analisar a 
possibilidade de separar os negócios inox e criar uma nova 
empresa. Enxergamos nesse processo uma boa oportunidade 
para fortalecer o nosso segmento. No Grupo ArcelorMittal 
concorríamos com outros negócios na busca de investimentos. 
Agora, estaremos independentes, trabalhando apenas no setor 
de aços inoxidáveis e especiais. 

Haverá mudanças na organização da nova Empresa?
Não há mudança em função do novo nome. O lançamento da 

Aperam é um momento de oficializar um projeto que começou 

há seis meses e agora se concretizou com o nome. O mesmo 
corpo de diretores que atua na Empresa continuará, assim como 
os projetos operacionais, institucionais e culturais. 

Em termos de investimento, quais são as 
prioridades da Aperam?

Estamos focados em investimentos para manter a nossa 
competitividade e melhorar a eficiência das usinas, de modo a 
satisfazer a crescente demanda pelo aço inox. Investimos 120 
milhões de dólares no projeto de gás natural e no projeto para troca 
do coque metalúrgico pelo carvão vegetal no Alto-Forno 2. Eles 
continuam normalmente com os cronogramas previstos: o primeiro 
está 80% implantado e será concluído em março, enquanto o 
segundo deve ser finalizado até o final do primeiro semestre. Esses 
projetos são sustentáveis e juntos permitirão a redução da emissão 
de CO2 em 537 mil toneladas por ano. 

Nesse momento de mudança de ArcelorMittal 
para Aperam, qual o recado para a comunidade?

É hora de reforçar a marca, identidade e nome. Temos uma 
confiança muito forte de que este é um momento importante, 
que vai criar valor e ser proveitoso para todos os envolvidos com 
as atividades ligadas ao negócio inox e aços especiais.



Passo seguro

Mercado

Aço inox é utilizado como matéria-prima para 
produtos inovadores de sinalização tátil

O aço inox acaba de ganhar uma nova aplicação. Por meio de tecnologia 
desenvolvida pela empresa Mozaik, o material agora é utilizado também na produção 
de sinalização tátil e substitui os tradicionais pisos de borracha. Segundo Rogério 
Marques, diretor-executivo da Mozaik, a linha de pisos e elementos táteis desenhada 
por sua empresa tem como objetivo sinalizar com segurança sem causar grandes 
impactos estéticos na ambientação. “O aço inox oferece um diferencial de design ideal 
para arquiteturas internas mais sofisticadas”, disse.

Outras vantagens do aço inox sobre a borracha são a resistência e durabilidade 
superiores, além da facilidade de limpeza. No caso dos elementos táteis, a instalação 
ainda é simplificada, pois dispensa a remoção do piso: os domos (peças em formato 
de círculo) e os direcionais (em formato de tiras) são colocados sobre qualquer 
revestimento, desde concretos até cerâmicas.

Rogério Marques destaca ainda que a sinalização tátil de aço inox é bastante 
competitiva e oferece uma boa relação custo-benefício para o cliente. “É o melhor 
material para esse tipo de produto”, conclui. Para Cláudia Iacopini, analista de Mercado 
da Aperam São Paulo, fica comprovado que o aço inox é um material muito versátil e 
viável para a arquitetura.

A sinalização tátil tem como objetivo ajudar pessoas cegas ou com baixa visão a 
se locomoverem com mais segurança em diversos ambientes, indicando obstáculos 
no caminho ou apontando uma rota a ser percorrida. Seus padrões são definidos pela 
Norma NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e assegurados 
pelo Decreto Federal 5.296, que define que as edificações de uso público e coletivo 
devem ter essa sinalização para garantir o acesso a pessoas com deficiência.

5

Arquivo Mozaik
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Inovação no Alto-Forno
Nova tecnologia permite a utilização de carvão vegetal e 
coque no topo do Alto-Forno

As equipes de operação, manutenção, 
matérias-primas e controle de processo 
da Redução desenvolveram uma nova 
tecnologia que permite a utilização 
simultânea de carvão vegetal e coque no 
topo do Alto-Forno. 

A tecnologia, inédita na siderurgia 
mundial, reduz o custo de produção e 
diminui as emissões de CO2, uma vez 
que o carvão vegetal é proveniente de 
reflorestamento, enquanto o coque é 
fabricado a partir do carvão mineral, um 
combustível fóssil. 

“Conseguimos produzir um gusa 

mais barato, com uma fonte de energia 
renovável e ainda amenizamos a 
questão da vulnerabilidade do mercado 
de coque atual, que apresenta grande 
volatilidade de preço e redução de 
oferta”, destaca Hélvio Caldeira, gerente 
executivo da Redução. 

Até o momento, a área utiliza 7% de 
carvão vegetal no topo do Alto-Forno, 
mantendo os índices de produtividade 
e qualidade do gusa produzido e 
atendendo aos requisitos legais de meio 
ambiente e segurança. 

A substituição total da carga reduzirá 

as emissões de CO2 em aproximadamente 
500 mil toneladas/ano. Para viabilizá-
la, a Empresa está investindo em uma 
série de adequações na planta industrial. 
“Estamos ampliando o pátio de matérias-
primas, com a construção de um novo 
basculador de caminhões, uma nova torre 
de peneiramento, novos sistemas de 
desempoeiramentos, além de algumas 
adequações no stock house e na área de 
corrida do Alto-Forno 2”, afirma Hélvio. 

A expectativa é de que até junho o 
projeto seja concluído com a substituição 
total do coque pelo carvão vegetal. 

Ed
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Alto-Forno 2 na 
Usina de Temóteo
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Inovação

Nova tecnologia para aço elétrico 

Atenta às tendências do mercado, a 
Aperam South America busca sempre 
fornecer as melhores soluções aos 
seus clientes. O mais novo exemplo é o 
desenvolvimento do HGO (aço elétrico de 
grão super orientado), que tem a mesma 
aplicação do GO – utilizado para produção de 
núcleos de transformadores –, mas possui 
alta permeabilidade (valores de indução 
10% maiores que os aços convencionais), 
baixa perda magnética (cerca de 20% 
menor que os aços convencionais) e maior 
eficiência energética, pois reduz em 6% a 
perda de performance elétrica em relação 
aos índices do GO, que já são extremamente 
baixos. 

Pela primeira vez produzido no 
Hemisfério Sul, o desenvolvimento é 
resultado de três anos de testes em 
diferentes etapas de fabricação na 
Usina. 

“O produto final ainda não foi feito 
aqui, pois não podemos realizar seu 
recozimento inicial, mas algumas 
das bobinas foram enviadas para o 
Reino Unido onde foram recozidas. 
Elas retornaram para a realização 
da laminação a frio e tratamentos 
finais, e comprovaram a eficácia e as 
excelentes propriedades do produto”, 
relata Ronaldo Claret, gerente de 
Pesquisas.  

Preparada
Com o desenvolvimento do HGO, 

fabricado por uma quantidade pequena 
de produtores no mundo, a Aperam 
South America dá um passo à frente 
e se coloca pronta para atender um 
mercado aquecido, cuja demanda deve 
crescer 13% até 2015. “A fabricação do 
HGO será de grande importância para a 
Empresa, pois amplia o nosso portfólio 
de produtos, supre um mercado em 
expansão e oferece aos nossos clientes 
atendimento completo, com aços 
diferenciados e que sustentam todas 
as etapas da produção”, explica Eduardo 
Brito, gestor de Estudos e Projetos. 

Aplicado em núcleos de transformadores, 
HGO tem desempenho energético superior 

Aço grão super orientado é resultado de três anos de testes no Centro de Pesquisas

Edmar Silva
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Desenvolvimento 

Com o olho do cliente

Em 2010, a equipe de Metalurgia de 
Aços Elétricos conseguiu excelentes 
resultados implantando uma nova e 
eficiente metodologia de atendimento às 
reclamações. Segundo Edalmo Magalhães, 
gerente executivo da área, o processo 
consiste em focar esforços na retenção 
do problema antes que ele chegue até 
o cliente. Para isso, a equipe aumentou 
a inspeção sobre seus processos de 
produção para antecipar o surgimento das 
reclamações. “Uma das principais ações 
que promovemos foi a revisão dos nossos 
limites de tolerância, colocando-os em um 
padrão mais rigoroso que o do cliente”, 
destaca Edalmo.

Outras ações importantes para 
melhorar o sistema foram a análise dos 
registros de reclamações recebidos pelo 
setor e a realização de uma pesquisa 

com os clientes. “Estudando os dados 
coletados, percebemos que muitas das 
reclamações eram reincidentes, o que 
permitiu que nós direcionássemos com 
maior precisão os nossos esforços”, 
afirma Edalmo.

A partir daí, houve um trabalho 
conjunto para que as reclamações 
recebidas fossem solucionadas o mais 
rápido possível. “O índice de toneladas 
de material reclamado caiu para 0,10% 
este ano, superando a meta proposta de 
0,26%”, ressalta Edalmo. “Mais do que 
a nova metodologia, o envolvimento 
de toda a equipe foi fundamental para 
alcançarmos esse número”, completa.

Satisfação
Com a redução significativa no 

índice de reclamações, a equipe 

de Metalurgia de Aços Elétricos 
passou a investir na gestão de 
problemas. Assim que chega uma 
nova reclamação, o empregado que a 
recebeu deve informar imediatamente 
a área industrial, e a equipe tem até 
48 horas para responder o cliente. 
A prática tem dado certo e muitos 
compradores já a elogiaram.

O objetivo do setor agora é 
trabalhar não só para resolver os 
problemas do cliente, mas para 
deixá-lo satisfeito com os serviços 
e produtos oferecidos pela Aperam 
South America. “Os negócios se 
tornam mais perenes quando o cliente 
está satisfeito. Para isso, é preciso 
trabalho em conjunto. Dessa forma, a 
Empresa ganha e o cliente também”, 
conclui Edalmo.

Metalurgia de Aços Elétricos adota nova 
metodologia para evitar reclamações

Trabalho da equipe da Metalurgia de Aços Elétricos reduz o número de reclamações de clientes 

Edmar Silva



Coligadas e integradas 

As unidades brasileiras de Serviços e 
Tubos e a planta industrial da Aperam já 
operam com uma plataforma de gestão 
unificada, resultado do desenvolvimento 
do Projeto Integrar.

Cerca de 70 pessoas, entre 
profissionais de equipe técnica da 
ArcelorMittal Sistemas e usuários-
chave da Aperam South America 
e ArcelorMittal Brasil, estiveram 
envolvidos na implantação do projeto 
desde julho de 2010. O trabalho 
aliado ao esforço e dedicação 
dos envolvidos teve resultados: 
planejamento seguido à risca e 
sucesso de implantação, que não 
registrou nenhum problema de 

funcionamento do SAP. “O projeto 
superou as expectativas. Não 
houve qualquer paralisação ou 
descumprimento nos compromissos 
com fornecedores e as programações 
e apontamentos de produção foram 
feitas normalmente”, destaca Eduardo 
Carvalho, gerente de TI da Aperam 
Stainless Services & Solutions Brazil. 

Cadeia integrada
O nome já deixa claro o objetivo 

do projeto, que acomodará em uma 
mesma plataforma os processos de 
finanças, vendas, produção, materiais, 
RH, custos, qualidade e informações 
gerenciais. Antes, eles operavam em 

sistemas separados. “Os três elos 
que formam a cadeia produtiva da 
Aperam – indústria, serviços e fábricas 
de tubos – agora estão reunidos em 
um ambiente só, proporcionando 
mais agilidade e qualidade aos nossos 
serviços”, afirma o sponsor do Projeto, 
David Veysset, diretor Financeiro da 
Aperam South America. “Teremos 
acesso a dados mais confiáveis e 
maior facilidade para responder às 
expectativas dos empregados. Como já 
temos o SAP na indústria desde 2005, 
e percebemos os avanços obtidos, 
esperamos que o mesmo ocorra nessas 
novas unidades”, completa. 

Notícias da Empresa

Plataforma SAP unifica ambientes de 
gestão da planta de Timóteo, centros 
de serviços e fábricas de tubos
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“O Integrar trará a uniformização dos processos e das 
informações, melhorando a qualidade de gestão e permitindo aos 
gestores a tomada de decisões mais rápidas e eficazes. Tudo isso, 
a partir de uma maior confiabilidade das consolidações financeiras 
e contábeis, de vendas, dos estoques e da produção, bem como 
acompanhamento mais adequado dos custos”, avalia Jânio Carlos 
Gomes de Oliveira, arquiteto de Processos, Vendas e Logística. 

Edmar Silva



Uma década 
de avanços

A busca pela excelência de processos, otimização de custos e recursos, 
performance dos equipamentos, espírito de equipe e maior competitividade 
são apenas alguns elementos que caracterizam o processo de Melhoria 
Contínua. Completando dez anos do espírito de constante desenvolvimento, 
consolidado e reforçado a partir criação da gerência, a Empresa comemora 
o sucesso dos projetos desenvolvidos desde então e o alcance que as 
metodologias atingiram. 

No período, os diversos programas desenvolvidos nas áreas colaboraram 
para aperfeiçoar seus resultados e serviram para plantar em cada 
empregado a semente da busca pela melhoria contínua. “Fomos muito 
além de resultados e progressos. Consolidamos o espírito de que é possível 
melhorar; sempre existe algo novo para aprender”, afirma Ivana Coelho, 
gerente de Melhoria Contínua e Qualidade.

Iniciativas como o Círculo de Controle de Qualidade (CCQ) e Manutenção 
Produtiva Total (TPM) contribuíram para a otimização de equipamentos 
e processos e para a difusão da cultura da qualidade entre as equipes. 
Outros, como o Programa de Melhoria de Performance (PMP), Custo Total 

Em dez anos, melhoria contínua 
deixa de ser um conceito 
para transformar-se em valor 
seguido e disseminado na 
Empresa

Desenvolvimento
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Daniel Mansur

Melhoria Contínua proporciona avanços operacionais nos processos da Usina 



Todos os programas nascem com a proposta de contribuir e 
impulsionar o aperfeiçoamento do desempenho e dos resultados 
operacionais. Para isso, eles partilham o apoio e compromisso da 
diretoria com a gestão da qualidade e rigor nos procedimentos 
internos, foco no cliente e comprometimento do empregado com 
os resultados. “Não há acomodação aqui dentro. Das seis edições 
do Challenge, evento que destaca projetos de melhoria contínua 
nas empresas que compõem a Aperam, a nossa unidade foi 
premiada cinco vezes. Somos a única Empresa do Segmento Inox 
duas vezes campeã desse evento internacional. Isso demonstra 
a força e a solidez dos projetos desenvolvidos aqui”, destaca 
Geraldo. 

Os trabalhos de Melhoria Contínua e Qualidade permitiram a 
adequação da gestão dos processos da Empresa às principais 
normas internacionais: 

Certificações

• ISO 9001 – Gestão da Qualidade;
• ISO 14001 – Gestão Ambiental;
• OHSAS 18001 – Gestão da Saúde e Segurança;
• ISO/TS 16949 - Gestão da Qualidade do Segmento Automotivo;
• ISO/IEC 17025 – Competência dos Laboratórios.

“Os projetos de Melhoria Contínua nos dão suporte total para 
desenvolver os processos da Aciaria. Eles ajudam a equipe a 
buscar ganhos, alternativas e novas oportunidades para a área e 
também à manter a qualidade da produção”. 

Max Damázio, gerente executivo da Aciaria

Desenvolvimento
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de Utilização (TCO) e Custo Ideal por Produto, 
proporcionaram maior competitividade, 
eficiência operacional e redução de custos. Já o 
programa Gestão da Performance Sustentável 
(GPS), implantado em 2006, tornou-se 
ferramenta indispensável no desdobramento 
das metas e indicadores.

“A melhoria contínua ajudou a consolidar 
uma cultura segundo a qual programas e 
ferramentas gerenciais devem ser usados para 
atingir metas e alcançar resultados superiores. É 
um valor que começou a ser cultivado no corpo 
gerencial, passou para os supervisores, técnicos, 
operadores e hoje expandiu-se na Empresa”, 
ressalta Geraldo Medeiros, assistente Técnico 
de Melhoria Contínua e Qualidade.

Base sólida
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Criado em setembro de 2008 para auxiliar os empregados a 
controlar melhor suas finanças, o Programa de Gestão Financeira 
Familiar (PGF) inicia 2011 com um balanço positivo de suas 
atividades. Mais de 380 empregados já participaram das palestras 
com os consultores financeiros e, atualmente, 88 estão vinculados 
ao programa.

O PGF possui três módulos. O preventivo consiste em um 
treinamento com o intuito de orientar os participantes a terem 
um cuidado maior com suas finanças. Já o módulo curativo é 
voltado para aqueles que estão com a situação financeira instável 
e oferece auxílio na construção de um planejamento para o 
pagamento de dívidas, enquanto o módulo investimento está 
centrado na promoção do hábito de poupança e investimento.

“O projeto é uma oportunidade para o empregado mudar 
seu comportamento e administrar sua vida financeira de forma 
responsável e sustentável, melhorando a qualidade de vida da 
sua família”, define Vera Antunes, assistente social do PGF e 
coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita.

Many Maria Moreira, analista de Recursos Humanos e líder da 
equipe responsável pelo PGF, completa: “A dificuldade de controlar 
as finanças pode causar um estresse grande no empregado, 
comprometendo não só o seu rendimento no trabalho, mas 
também sua saúde e até o relacionamento familiar”.

PGF oferece apoio e orientação 
a empregados no planejamento 
financeiro familiar

Finanças 
responsáveis

Em 2008, o auxiliar de estatística Lincoln dos Santos percebeu 
que suas finanças estavam fora de controle e decidiu aderir ao 
PGF. “Conversei antes com meu gerente, minha família e a entidade 
financeira”, conta. Depois de participar do treinamento do módulo 
preventivo, Lincoln foi encaminhado a um consultor financeiro que 
o ajudou a calcular o montante total da dívida e a elaborar um plano 
para quitá-la, utilizando, todo mês, uma taxa consignada de seu 
salário. A primeira parcela foi paga em janeiro de 2009.

Dois anos depois, em janeiro de 2011, Lincoln conseguiu concluir 
o programa e acertar sua situação financeira. “Agora eu tenho um 
controle maior do meu dinheiro”, afirma. 

Até o início desse ano, 13 empregados já quitaram por completo 
suas dívidas.
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Com as contas em dia

Edmar Silva

Com “controle maior do dinheiro”, Lincoln dos Santos foi um dos empregados 
beneficiados pelo PGF 



Um acordo em que 
todos ganham

Notícias da Empresa

Acordo Coletivo e PLR beneficiam os 
empregados da Aperam
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Transparência. De acordo com o gerente executivo de 
Relações Trabalhistas, Desenvolvimento, Remuneração e 
Benefícios da Aperam Timóteo, José Anísio Cabral, essa foi a 
palavra-chave da negociação do novo acordo coletivo entre 
empregados e Empresa. “Quando as negociações transcorrem 
em um ambiente de respeito e tranquilidade, o resultado é 
bom para todos os envolvidos”, afirma José Anísio. 

A negociação, que teve início em outubro, definiu 
a renovação do acordo coletivo, mantendo benefícios 
importantes para os empregados, muitos deles estendidos 
aos seus familiares. Entre eles, o programa de assistência 
à saúde, pagamento de retorno de férias, alimentação 

balanceada nos restaurantes da Usina, adicional de hora 
extra de 100%, acima do que a lei determina, e adicional 
noturno de 50%, superior aos 20% previstos na CLT. “O 
acordo traz benefícios para todas as partes. O bem-estar 
dos empregados e suas famílias favorece o diálogo e a 
construção de um bom relacionamento entre Empresa e 
Sindicato, e garante a sustentabilidade e a continuidade do 
negócio”, ressalta  José Anísio.

“Percebemos uma evolução na relação entre Empresa 
e Sindicato e uma negociação bem conduzida. Isso traz 
benefícios para nós que temos o acordo definido com 
antecedência e recebemos um dinheiro extra no final de ano, 
época de muitas despesas”, relata Paulo César Gonçalves, 
supervisor de Alto-Forno da Redução. 

No momento certo
O acordo também definiu as bases de pagamento da 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da Aperam South 
America. “Cada empregado recebeu, em média, o equivalente 
a 3,2 salários, incluindo o Plano de Metas por Equipe (PME). 
Em alguns casos, o valor chegou a representar até cinco 
salários”, destaca José Anísio. 

Os valores da PLR são negociados entre a Empresa 
e os representantes dos trabalhadores, levando em 
consideração os resultados financeiros da companhia e 
a rentabilidade do negócio. O valor do PME, que também 
integra a PLR, é calculado a partir de indicadores de 
desempenho de todas as equipes, como saúde e segurança, 
metas de produção e cumprimento do orçamento. Para o 
operador de ponte rolante do forno elétrico da Redução, 
Róbson Lourenço, a participação nos resultados é uma 
forma da Empresa reconhecer e valorizar o trabalho 
realizado pelos empregados durante o ano: “É um ótimo 
benefício”, comemora, principalmente porque a remuneração 
extra chegou em boa hora. “Foi uma ótima oportunidade de 
juntar um pouco mais de dinheiro e realizar alguns desejos 
e necessidades que estavam paradas ou ainda apenas no 
campo dos sonhos”, afirma.  

Edmar Silva

“No momento certo”, Róbson Lourenço 
comemora a remuneração extra



Empregados com filhos 
em idade escolar – na 
faixa etária de quatro a 
18 anos – receberam um 
kit escolar composto de 
mochila, cadernos, réguas, 
estojos, lápis de cor, canetas, 
borrachas e outros materiais. 
O benefício é uma forma de 
incentivar os estudos das 
crianças e jovens da região. 
“Iniciativas como essa nos 
enchem de motivação, porque 
envolvem os empregados e geram expectativas. Eu e minha família estamos muito 
felizes”, relata Luciano Alves, da gerência de Acabamento a Quente de Inox.

Para iniciar a distribuição, a Empresa promoveu um concurso em que os 
empregados tiveram que responder à pergunta: “O que representa, para você e sua 
família, receber esse benefício da Aperam?”

Os autores das quatro melhores frases (veja box ao lado), juntamente com seus 
familiares, foram convidados a participar da entrega simbólica dos kits em evento 
realizado na Fundação Aperam Acesita . Um dos vencedores, Élvio de Souza Reis, 
da gerência executiva de Redução, levou os dois filhos. “É uma Empresa realmente 
diferenciada. Momentos como esse nos fazem sentir valorizados e reconhecidos. 
Não há como medir a satisfação que sentimos”. 

Augusto Silva, da gerência de área de Sistemas, outro premiado, aprovou o 
concurso: “Ficamos muito felizes por participar do evento e, claro, por estarmos 
entre os vencedores”, comemora.

Para todos os gostos

Notícias da Empresa

Ações com foco no bem-estar e no conforto dos empregados marcam início de ano na Aperam

Em mais um investimento em linha 
com a preocupação com a saúde e 
bem-estar dos empregados, a Empresa 
finalizou a climatização dos restaurantes 
Central e Regional 1, onde cerca de três 
mil refeições são servidas diariamente. 
A partir de agora, esses ambientes 
passam a ter a temperatura controlada: 
“A climatização atende a um desejo 

manifestado pelos empregados na 
Pesquisa de Clima e deixa as refeições 
mais agradáveis”, afirma Girlândia Alves, 
nutricionista e gerente do contrato, da 
gerência executiva de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente.

Os sistemas de refrigeração adquiridos 
são modernos e sustentáveis - utilizam 
aço da Empresa nos seus componentes, 

possibilitando economia de energia - e 
foram dimensionados para reduzir em até 
10ºC a temperatura ambiente.

A climatização se soma a outros projetos 
de melhorias do restaurante, realizados 
no último ano, como a troca dos balcões 
de refeição, a modificação e ampliação do 
cardápio e a criação da omeleteria, opções 
Parada Gourmet e Via Light.

14

Um Kit e tanto
“Um kit, uma mochila, um lápis, caneta, 

papel, borracha, régua e muito mais...
entusiasmo, sorrisos, um abraço no papai...
um benefício e tanto”

Augusto Pompílio Furtado Silva, 
gerência de Sistemas

“O kit escolar recebido pela empresa 
representa muito mais do que um benefício, 
representa uma atitude de quem pensa no 
crescimento das pessoas e no futuro”.

Élvio de Souza Reis, gerência de 
Redução

“Receber o kit escolar da Aperam significa 
para mim e minha família a certeza de que 
a empresa também investe na minha base 
familiar”.

Joaquim Silvério Lourenço, gerência de 
Matéria-Prima

“Uma ajuda gratificante para toda a 
família, onde todos nós ganhamos com esse 
benefício, e de grande incentivo para nossas 
crianças”.

Luciano Alberto Alves, gerência de 
Acabamento a Quente de Inox

Edmar Silva

Joaquim Lourenço e família na cerimônia de entrega dos kits



Qualificação

Conquistar um lugar no mercado de 
trabalho é um desafio na vida dos jovens. 
Para eles, falta algo muito importante 
no processo seletivo: a experiência. A 
Aperam South America, no entanto, sabe 
que é preciso apostar nesses futuros 
profissionais, abrir oportunidades e investir 
no primeiro emprego. “Procuramos pessoas 
que desejam crescer junto com a Empresa. 
Por isso, incentivamos o aprendizado 
contínuo e a capacidade de inovação”, 
destaca a analista de Recursos Humanos, 
Rosemary Guimarães.

Só em 2011, a Aperam South America 
recebeu 104 jovens, entre aprendizes 
de ofício em Timóteo e estagiários, 
na Usina, escritórios de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. Nos dois 

programas, os futuros profissionais têm 
a oportunidade de vivenciar práticas 
relacionadas ao currículo escolar e 
desenvolver potencialidades técnicas. 

Para muitos, o período de aprendizagem 
abre as portas para o sonhado primeiro 
emprego. É o caso do técnico em 
metalurgia Gelbert Mayrink, 23 anos, que 
foi contratado em 2007, após estagiar 
durante cinco meses na Empresa. “O 
estágio é uma oportunidade única, uma 
das melhores maneiras que o jovem tem 
para iniciar a carreira profissional”, afirma.

Profissionais
São muitas as histórias de jovens 

que imediatamente passaram do 
estágio ou do Centro de Formação para 

o quadro de empregados da Aperam 
South America . Leônidas Bicalho 
começou como aprendiz no curso de 
Mecânico de Manutenção, e está na 
Empresa há 23 anos. Ele passou por 
várias áreas, formou-se em Engenharia 
Mecânica e, desde 1997, atua como 
de gerente de Projetos. “O sucesso 
da carreira é fruto do alinhamento 
da necessidade da Empresa de obter 
bons profissionais com a formação 
acadêmica”, avalia. 

O estágio na Aperam South America  
tem a duração de 11 meses, e os 
aprendizes de ofício permanecem na 
Empresa durante um ano e meio, 
participando de aulas teóricas e práticas 
na Usina. 

Aperam abre portas para 
futuros profissionais
Só nesse início de ano, a Empresa recebeu 104 jovens
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Sonho profissional
O aprendiz de ofício Thalles Felipe, 18 anos, sempre teve 

como objetivo iniciar sua carreira na Aperam South America. 
”É um orgulho poder seguir os passos do meu pai, que 
trabalha há 25 anos na companhia”, conta. 

Selecionado entre mais de mil inscritos, Thalles cursa 
Eletroeletrônica no Centro de Formação Profissional 
da Aperam South America. “É uma oportunidade única. 
O aprendizado é excelente e o mercado valoriza essa 
experiência”, ressalta Thalles, que finaliza: “Conquistei a 
oportunidade de seguir a carreira profissional que sempre 
sonhei. Tenho certeza de que estou no caminho certo”. 

Edmar Silva

Estou no caminho certo”. Thalles Felipe comemora a participação no programa



Educação

Luta e 
perseverança 

O Projeto Estudar carrega histórias de superação. 
Uma delas é protagonizada por Idalmo Vieira Moreira, 
o Seu Idalmo, como costumava ser chamado nas 
salas de aula. Ele nasceu e viveu por toda a vida em 
Itamarandiba, Vale do Jequitinhonha, onde começou 
a trabalhar ainda criança na lavoura da família e 
depois se tornou pedreiro, nunca tendo tempo nem 
chance de entrar na escola. No entanto, mesmo 
com as dificuldades, sempre desejou aprender a ler 
e escrever. ”Mesmo sabendo que o tempo estava 
passando, nunca perdi as esperanças”, conta. E como 
prêmio à persistência, a oportunidade surgiu.  

Em 2004, após anos de sucesso formando 
empregados-alunos em Timóteo, o Projeto Estudar 
chegou até Itamarandiba. Aos 44 anos, Seu Idalmo 
não teve dúvidas: era a oportunidade de realizar seu 
sonho. “Foi uma bênção”, relembra, feliz. 

Ele começou nas turmas de alfabetização. De lá 
passou por todo o ensino fundamental e chegou 
ao ensino médio, sempre com muito esforço e 
dedicação. “Não vou dizer que foi fácil. Tudo era uma 
novidade. Enfrentei inúmeros desafios, mas não 
desistia; sabia que era aquilo que eu queria e que iria 
ser bom para mim”, afirma.  

Em 2010, aos 50 anos, Seu Idalmo concluiu o 
ensino médio, conquistando a formação escolar que 
sempre almejou. “Não é simplesmente saber ler e 
escrever. É uma questão de viver a vida. Hoje eu sou 
uma pessoa muito diferente”, ressalta, já planejando 
o curso técnico de operação de equipamentos. 
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Novos horizontes
Uma iniciativa da Aperam 

South America, por meio da 
Fundação Aperam Acesita, 
o Projeto Estudar tem o 
objetivo de melhorar o nível de 
escolaridade dos empregados 
e prestadores de serviços 
da Empresa, oferecendo 
a conclusão dos ensinos 
fundamental e médio. Em 
Timóteo desde 1994, o Projeto 
já possibilitou a certificação de 
mais de 1.300 alunos e tem seu 
sucesso atestado pelo efeito 
multiplicador que provocou 
nos empregados da cidade: 
“Constatamos que vários alunos 
estão retomando o gosto 
pelos estudos e, após concluir 
o ensino médio, continuam 
em cursos universitários ou 

técnicos profissionalizantes”, 
revela Marilene de Lucca 
Siqueira, gerente de Educação 
e Cultura da Fundação Aperam 
Acesita. 

Estendido ao Vale do 
Jequitinhonha em 2004, o 
Projeto, que na região tem 
a denominação de Projeto 
Capacitar, atende aos 
empregados de Itamarandiba 
e Capelinha, nos ensinos 
Fundamental e Médio. O 
projeto é operacionalizado 
pelo Serviço Social da Indústria 
(Sesi), com a coordenação da 
Fundação Aperam Acesita. Ao 
todo são 270 vagas anuais 
em Timóteo e no Vale do 
Jequitinhonha. 

Edmar Silva

Aulas em Timóteo já capacitaram mais de 1.300 pessoas

Arquivo Aperam

Seu Idalmo (à dir.) na formatura do ensino médio em 2010



Promoção Social

Melhorias nas condições de trabalho para os catadores 
de materiais recicláveis de Timóteo, no Vale do Aço, e 
estruturação de unidade de processamento de mel em 
Veredinha, no Vale do Jequitinhonha, são os benefícios 
esperados com a implantação de projetos aprovados para 
2011 pelo Programa de Desenvolvimento de Comunidades da 
Fundação Aperam Acesita.

Para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 
Timóteo (Ascati) serão duas iniciativas que preveem avanços no 
processo de operacionalização do galpão, com a compra de uma 
prensa de material plástico, fragmentador de papel, elevador 
de carga, e a criação de novos mecanismos para capacitação 
dos associados. “As medidas visam a aumentar a capacidade 
de produção e devem elevar em até 5% o faturamento da 
Associação”, destaca Neide Morais, coordenadora de Projetos da 
Fundação Aperam Acesita.

No Vale do Jequitinhonha, a Fundação destinou à Associação 
dos Apicultores de Veredinha (AAPIVER) recursos para a 
construção da Casa do Mel, unidade de beneficiamento e 
processamento de produtos apícolas no município. A iniciativa 
qualifica a cadeia produtiva e contribui para o aumento da renda 
de 60 famílias de apicultores do município. “Apoiar e fortalecer 
a apicultura no Vale do Jequitinhonha significa exercer o papel 
de fomentador da geração de renda nas comunidades e ser 
parceiro efetivo do crescimento do capital social nesta região. 
Especificamente em Veredinha, encontramos na AAPIVER 
terreno fértil para a vivência dos princípios de desenvolvimento 
de base”, ressalta Salete Silva, também coordenadora de 
projetos da Fundação Aperam Acesita.

Comunidades 
fortalecidas

Novos projetos nos Vales do Aço e 
do Jequitinhonha recebem recursos 
do Programa de Desenvolvimento de 
Comunidades 

Residência sustentável
Ainda está em fase de aprovação 

o projeto que prevê a construção 
de poço artesiano e instalação de 
aquecimento solar na Fazenda Recanto 
Sol Nascente, da Associação Clínica 
de Recuperação de Toxicômanos e 
Alcoólatras (Clirec), em Timóteo. A 
entidade abriga 40 jovens e adultos em 

tratamento de dependência química. 
“Esse projeto vai ao encontro da 
proposta de incentivar ações dentro 
do conceito de consumo consciente e 
sustentabilidade”, avalia Salete.

A Aperam South America mantém 
o compromisso com a valorização das 
comunidades em que está inserida 

exercendo o papel de corresponsável 
pelo desenvolvimento da sociedade. 
O Programa de Desenvolvimento 
de Comunidades apoia projetos de 
melhoria da qualidade de ensino, 
conscientização ambiental, promoção 
social e geração de renda nas 
comunidades da região.

Arquivo Aperam

AAPIVER, no Vale do Jequitinhonha, 
receberá recursos para construção 
de nova unidade
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Comunidade

Arte feminina 

18

Há 15 anos, o mês de março é ainda mais especial para 
elas. Desde 1996, para homenagear e comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, a Fundação Aperam Acesita promove 
a exposição Essas Mulheres, divulgando o trabalho de artistas 
e incentivando a produção cultural local. Na mostra são 
expostos trabalhos inéditos de pintura, desenho, fotografia, 
instalação, escultura, objetos em inox e performance teatral, 
transformando o local em um ambiente eclético, que abriga 
diferentes estilos e manifestações. “A exposição é um momento 
de divulgar e valorizar os talentos femininos existentes na 
região, além de destacar toda a beleza e a força da mulher. 
Com certeza é uma dos mais belos eventos de nosso Centro 
Cultural”, afirma Marilene de Lucca Siqueira, gerente de 
Educação e Cultura da Fundação Aperam Acesita.  

Neste ano, a exposição fica aberta até o dia 03 de abril, 
com entrada gratuita, no Centro Cultural da Fundação Aperam 
Acesita. Até hoje, 849 participações de artistas aconteceram 
na exposição desde a sua criação. No primeiro ano foram 14 e, 
desde então, o número não para de crescer, atingindo a média 
de 80 participantes anuais. “É uma exposição sempre bem 
aceita e muito visitada, pois além da oportunidade de artistas 
se expressarem e conceberem formas e sentidos novos com 
suas artes, é prestigiada por um número expressivo de público”, 
ressalta Marilene. 

Presente nas 15 edições da Exposição, Miriam d’Arc Franco, 
artista de Ipatinga, considera a exposição muito proveitosa 
tanto para os artistas, quanto para a região. “Todos nós 
admiramos a iniciativa da Empresa há alguns anos, pois o Essas 
Mulheres é um espaço de apoio à cultura, às mulheres e às 
artes plásticas. É um espaço de valorização do nosso trabalho. 
Faço questão de participar”, afirma.    

Exposição Essas Mulheres chega a sua 15ª edição

Edmar Silva

Obras destacam e 
valorizam o talento e a 
força da mulher 
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Com 23 anos de empresa, a gerente 
de vendas Nacional Regina Saud, da 
Aperam Stainless Services & Solutions 
Brazil, não se incomoda com o fato 
de frequentar reuniões em que a 
participação é majoritariamente 
masculina. “É até engraçado. Chego a 
uma reunião em que a mesa é composta 
por 15, 20 homens e eu sou a única 
mulher”, conta.

Fora essa particularidade, Regina 
se sente à vontade entre os colegas 
homens, de quem conquistou o respeito 
e a confiança. Ela já passou por diversos 
setores da área de Vendas e lidou com 
muitos públicos. “Às vezes você chega 
a um cliente e nota certo olhar de 
estranheza, mas isso passa logo e nunca 
tive problemas”, revela.

Pós-graduada em Gestão Empresarial, 
Regina estuda inglês e sempre faz 
cursos de capacitação. “Acho que 
todo profissional tem que procurar se 

capacitar. No caso das mulheres isso é 
ainda mais importante, pois estamos 
ocupando nosso espaço”, afirma.

Sua xará, Regina Melo, assistente 
Técnica da Melhoria Contínua, segue 
a mesma cartilha. Inquieta, iniciou, aos 
12 anos, um curso de corte e costura 
e passou a desenhar as suas próprias 
roupas - atividade que mantém até 
hoje. “Foi a minha primeira profissão”, 
relembra. Ao se formar no Ensino Médio, 
escolheu a área de metalurgia e entrou 
na Empresa em 1983.

Em 1991, ela se graduou em 
Administração e Ciências Contábeis, 
emendou com uma especialização 
em Gestão e Marketing e acabou 
descobrindo uma nova vocação: 
“Convidaram-me para dar aulas de 
marketing e empreendedorismo e 
descobri que tinha vocação para 
ensinar”, comenta. Desde então, e lá se 
vão mais de 15 anos, Regina concilia 

as duas atividades. “Não é fácil, mas se 
você gosta, tudo se transforma em um 
prazer. Tenho certeza de que, se parar 
com uma das duas, vou sentir muita 
falta”, avalia.    

Nos palcos
Lucélia Quintão, operadora da 

Laminação a Frio, também concilia 
outra atividade com seu trabalho na 
Aperam Timóteo. Formada em teatro, 
é responsável por montar as peças 
apresentadas em confraternizações 
da Usina de Timóteo. Além disso, dá 
aulas para os participantes do Programa 
Andanças. “Sempre amei os palcos e 
consegui trazer isso para dentro da 
Empresa”, pontua. 

O fato de dirigir grupos de pessoas, 
em sua maioria homens e sem 
experiência no palco, é estimulante. “É 
muito gratificante. Elas ficam satisfeitas 
e eu, orgulhosa”, completa. 

Seu Espaço

Elas dão o tom
Dedicação, espírito inquieto e versatilidade são características de três 
mulheres com trajetória bem-sucedida na Empresa

Edmar Silva

Regina Saud (à esquerda), Regina Melo (ao centro) e Lucélia Quintão (à direita) são reconhecidas pela sua competência em atividades desenvolvidas dentro e fora da Empresa 
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Tudo começou nas aulas de teatro do curso 
Arte em Ação, oferecido pela Fundação Aperam 
Acesita. O projeto, que acontece desde 2002, 
tem como objetivo apresentar a crianças, 
adolescentes e adultos um pouco da dinâmica 
teatral. Alguns gostam tanto que resolvem 
continuar no curso. Outros decidiram fundar 
uma companhia. 

Foi assim que nasceu o Atempus, o primeiro 
grupo teatral registrado da cidade de Timóteo. 
Em atividade desde 2008, o Atempus, que hoje 
conta com 11 integrantes, é o responsável 
pelo Arte em Ação. “Nosso foco é oferecer 
uma introdução ao teatro de forma educativa, 
buscando o desenvolvimento do aluno”, afirma 
a atriz Rúbia Maroli, que, juntamente com a 
professora Lílian Araújo, é responsável pelas 
aulas do projeto. Presidente do Atempus, Rúbia 
explica que o curso consiste em dois encontros 
semanais durante quatro meses. Nas primeiras 
aulas, os alunos aprendem dinâmicas e 
exercícios que envolvem o corpo e a linguagem. 
Ao final, montam e apresentam uma pequena 
peça teatral. “A arte pode ajudar a pessoa a 
desenvolver diversas características positivas 
e é isso que nós incentivamos no Arte em 
Ação”, define Rúbia. “Precisamos estimular 
a vocação e o desenvolvimento artístico e 
cultural, como base para a sustentabilidade do 
potencial turístico, hoje pouco explorado no 
Vale do Aço e é isso que buscamos com o apoio 
ao Atempus”, ressalta Anfilófio Salles Martins, 
presidente da Fundação Aperam Acesita. 

Trabalhos 

No mês de fevereiro, o Atempus esteve em cartaz 
com a peça “A Família de Arthur” (foto). O texto, 
escrito por Beto Oliveira, narra as reflexões surgidas 
na vida de quatro irmãos que moram juntos quando 
um deles, Arthur, decide fazer voto de silêncio. A 
peça já foi apresentada em Congonhas e Governador 
Valadares, onde os atores receberam indicações a 
prêmios. 

Para 2011, o grupo pretende montar o seu 
primeiro espetáculo infantil e iniciar a produção de 
sua segunda peça adulta.

Edmar Silva

Grupo Atempus oferece curso de 
teatro para todas as idades 

Cena do espetáculo “A Família de Arthur”, 
apresentado pelo grupo Atempus


