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Cada vez mais 
presente

Propriedades e qualidade do inox fazem com que o 
material seja componente fundamental na construção 

de elevadores, mercado que não para de crescer no 
país em função do aquecimento da construção civil. 
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Na Aperam South America, a busca por bons 
resultados operacionais e financeiros vem 
acompanhada por valores indissociáveis de seu 
comportamento, que a fazem ser reconhecida 
como uma Organização ambientalmente correta, 
socialmente justa e economicamente viável. 

A Saúde e a Segurança dos empregados se apresentam como aspectos 
prioritários da nossa conduta empresarial. Um compromisso seguido 
firmemente pela Aperam, onde só uma meta é aceitável: o zero acidente. 
Entretanto, em abril, fomos surpreendidos por um acidente fatal, que nos 
deixou profundamente tristes, mas vamos usar esse fato, para motivar o 
reinício de mais uma escalada de melhorias. Teremos a oportunidade de 
usar o Dia de Saúde e Segurança da Aperam, 26/04, como um momento de 
profunda reflexão.

Liderança, Agilidade e Inovação formam o fundamento sob o qual nos 
apoiamos para conquistar cada vez mais participação nos mercados de 
produtos de inox, elétricos e carbonos ligados. É a Inovação, inclusive, 
responsável por desbravar novos negócios e fazer do aço inox, nosso carro-
chefe, presença constante em diferentes indústrias, como a crescente 
produção de elevadores - assunto da matéria de capa desta edição -, usinas de 
papel e celulose e construção de escapamento de motos. Isso para citar apenas 
exemplos que ganham evidência nesta edição da Revista Espaço.

Esforços coletivos em busca do desenvolvimento também têm exemplo na 
área de relacionamento com as comunidades parceiras. Destaco a venda de 
terrenos à prefeitura de Timóteo que contribuirá para o progresso da região e 
as ações da Fundação Aperam Acesita que, novamente, vêm rendendo amplas 
e eficazes parcerias nas áreas de educação, cultura e promoção social. 

Parcerias que agora estão sob a batuta do novo presidente, Venilson 
Vitorino, que acaba de assumir com muitos desafios, mas também com a 
certeza de que fará uma gestão de sucesso, assim como Anfilófio Salles, que 
por 12 anos fez da Fundação uma respeitada instituição não só no Vale do 
Aço, mas em todo o país.

 
Boa leitura!
 

Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America
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Expediente

Referência de 
sustentabilidade

Excelência

OprogramaCidadeseSoluções,daGloboNews,
que apresenta iniciativas de desenvolvimento 
sustentável empreendidas ao redor do mundo, 
destacou a Aperam South America em uma das 
suas edições do mês de março. De acordo com 
a reportagem,  a produção de carvão vegetal da 
Aperam Bioenergia, que abastece os Altos-Fornos 
da Usina de Timóteo, mostra como é possível obter o 
insumo sem causar prejuízo ao meio ambiente. 
Maisconhecidoporabasteceraschurrasqueiras,o

carvão vegetal é responsável, hoje, pela produção de 
30%doferro-gusanacional.Mesmoassim,metade
dessa produção nacional ainda é feita de forma 
rudimentar, em fornos muito poluentes feitos de 
tijolos, chamados meda ou rabo-quente, e muitas 
vezes utilizando madeira nativa. 

No caso da Aperam South America, como enfatiza 
a reportagem, a produção incorpora modernas 
tecnologias e segue todos os padrões ambientais 
exigidos, contribuindo para a diminuição das 
emissões de gases do efeito estufa e propiciando a 
produção de um “aço verde” em Timóteo. 

O material é obtido a partir de florestas de 
eucaliptoplantadasnoValedoJequitinhonha,em
uma produção renovável do combustível, ao contrário 
do uso do carvão mineral, que exige a exploração 
de minas finitas e é, no caso brasileiro, muitas vezes 
resultado de carvoarias clandestinas, que abrigam 
mão de obra escrava e infantil.

Produção de carvão vegetal da 
Empresa é destaque no canal 
GloboNews



Duplamente 
resistentes

Inovação 

Aperam aposta na qualidade 
dos aços inoxidáveis duplex para 
ampliar participação no segmento 
de papel e celulose 

Líder no fornecimento de máquinas e equipamentos para o 
mercado brasileiro produtor de papel e celulose, a Voith Paper 
conheceu a Usina de Timóteo e toda a sua estrutura produtiva 
e de desenvolvimento de materiais. 

A visita de um grupo de gerentes da multinacional 
busca ampliar sua parceria com a Aperam South America, 
transformando a Empresa em seu fornecedor global de aços 
inoxidáveisduplex.“ElesficaramimpressionadoscomoCentro
de Pesquisas, com a nossa capacidade de produzir ligas 
especiais e de desenvolver novos materiais e processos para 
atender à demanda do mercado”, conta o gerente executivo de 
Vendas da Aperam South America, Daniel Domingues.  

A indústria de papel e celulose demanda equipamentos 
produzidos com materiais resistentes e capazes de suportar 
os processos químicos de alto desgaste e corrosão. A solução 
ideal para o segmento surgiu com os aços inoxidáveis duplex, 
produzidos pela Aperam South America, cuja composição 
garante sua aplicabilidade em digestores, tanques vaporizadores 
e sistemas de branqueamento, entre outras máquinas. 

Diferentemente dos aços inox convencionais, a composição 
dos duplex combina microestruturas ferríticas e austeníticas 
que melhoram suas características mecânicas e de corrosão e 
aumentam sua durabilidade. Além do ramo de papel e celulose, 
o aço duplex também é utilizado na indústria petroquímica. 
ComaparticipaçãodaAperamSouthAmerica,importantes

projetos para construção e reformas de fábricas de papel e 
celulose foram viabilizados, nos últimos dois anos, no Brasil e 
no exterior. “Temos a vantagem da proximidade com os clientes 
e a redução de riscos de importação, com maior agilidade para 
atender aos projetos”, acrescenta Daniel. 

Em 2011, a produção brasileira de celulose atingiu 
14 milhões de toneladas, segundo a Associação 
BrasileiradeCeluloseePapel(Bracelpa).Foram
fabricadas9,8milhõesdetoneladasdepapel,oque
resultounoaumentode6,4%dasexportaçõesdo
setor em relação ao ano de 2010.   

A expectativa para o segmento é de crescimento 
contínuo nos próximos anos. No Brasil, o consumo 
anualdepapelporhabitanteéde30kg,ainda
distante de países como os Estados Unidos, onde 
esse índice é dez vezes superior.   

Impulsionada pelo desenvolvimento da economia 
chinesa, a produção de celulose no Brasil também 
tende a crescer nos próximos anos. Incentivos 
fiscais e condições ambientais favoráveis ao plantio 
de eucalipto – aqui a planta cresce em sete anos, 
enquantonoHemisférioNorteleva20anos–,têm
trazido investimentos de grandes grupos do setor 
para o país. “O Brasil é extremamente competitivo, 
com engenharia e tecnologia de ponta, além do clima 
favorável e grande extensão de terras para plantio”, 
declara o gerente executivo de Desenvolvimento 
deMercadoeAssistênciaTécnica,daAperamSouth
America,RobertoGuida.“Osegmentodepapele
celulose é estratégico para a Aperam, pois como única 
produtora de aço inoxidável na América Latina, tem 
a ambição de manter nossa posição de liderança”, 
destacaGuida.

Efeito China 

Principais aplicações do aço inox na 
indústria de papel e celulose
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Cozinha de aço
Demanda por aço inoxidável acompanha 
crescimento do mercado de cozinhas industriais

A construção acelerada de shoppings, 
hotéis, restaurantes e redes de 
lanchonetes faz com que a montagem 
de cozinhas industriais cresça no 
mesmo ritmo. E quem se aproveita 
dessa expansão é o aço inoxidável, 
que já é largamente utilizado em 
objetos estampados, como utensílios e 
equipamentos, e tende a se tornar ainda 
mais presente nesse tipo de ambiente. 

Por ano, a demanda por aço inoxidável 
do mercado brasileiro de cozinhas 
industriaisédecercade30miltoneladas
para a fabricação de fogões, coifas, 
balcões, panelas, refrigeradores, entre 
outros itens. Para a analista de negócios 
Nathália El Ossais, trata-se de um mercado 
promissor, cuja demanda pelo produto deve 
acompanhar seu desenvolvimento. “No Brasil 
temosumdéficitdehotéiseshoppings.Há
uma grande oportunidade a ser explorada”, 
declara. O fato de o Brasil sediar dois eventos 

Mercado

esportivos de grande porte nos próximos 
anos–CopadoMundode2014eOlimpíadas
de 2016 – só aumenta as potencialidades 
desse mercado.

“Os aços inoxidáveis da Aperam 
possuem excelentes características que 
facilitam o processo fabril. Seguem normas 
internacionais e rigorosos procedimentos 
nas fases de elaboração, garantindo suas 
qualidades na aplicação final”, afirma o 
gerente executivo de Desenvolvimento de 
MercadoeAssistênciaTécnicadaAperam
SouthAmerica,RobertoGuida.

No caso das cozinhas industriais, um 
dos principais trunfos do inox é sua 
durabilidade. Os equipamentos que 
o têm como matéria-prima possuem 
vidaútildepelomenos30anos,sem
necessidade de substituição. Também 
apresentam baixa rugosidade superficial, 
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propriedade que impede o acúmulo de 
alimentos e a consequente proliferação de 
bactérias, e elevada resistência à corrosão, 
suportando repetidas operações de 
limpezaedesinfecção.Guidaacrescenta
que, devido às suas características, o 
inox pode ser “soldado, estampado e 
dobrado, proporcionando uma diversidade 
de acabamentos”. Além da qualidade, o 
inox da Aperam South America tem outro 
diferencial: está próximo dos clientes 
diretos e indiretos, o que confere maior 
flexibilidade ao atendimento.

As expectativas da Aperam são 
confirmadas pelas projeções dos 
segmentos que demandam cozinhas 
industriais.OMinistériodoTurismo
prevê investimentos de R$ 11 bilhões 
em hotelaria, até 2016. Quanto aos 
centros de compras, estão previstas 
43inauguraçõesapenasparaeste
ano, segundo a Associação Brasileira 
deShoppingsCenters(Abrasce).Esse
número é quase o dobro do atingido 
em 2011, quando foram abertos 22 
centros. 

 Investimentos 



Expansão

Subindo!

No sobe e desce diário dos cerca de 
sete milhões de elevadores existentes 
no mundo, segundo dados do Sindicato 
dasEmpresasdeConservação,
ManutençãoeInstalaçãodeElevadores
doEstadodeSãoPaulo(Seciesp),oaço
inoxidável é matéria-prima fundamental. 
Desde que o primeiro elevador elétrico 
foi apresentado ao público, em uma 
feiraindustrialnaAlemanha,em1880,
o equipamento não para de evoluir, 
tornando-se referência nas construções 
modernas e elemento primordial para 
garantir a acessibilidade. 

Nos últimos dois anos, a produção 
anual de elevadores passou de nove 
milpara15milnoPaís,graçasao
aquecimento da indústria civil. Desse 
montante,80%contamcomaqualidade
e a eficiência do aço inoxidável da 
Aperam South America.  

Um elevador pesa, em média, três 
toneladas – e o inox representa 
15%dessemontante.“Opercentual
pode aumentar, já que boa parte dos 
componentes dos elevadores ainda é 
importada”, avalia o assistente técnico da 
AperamSouthAmerica,SérgioMartins.

Além das portas e cabines 
tradicionalmente produzidas em aço 

Aço inoxidável da 
Aperam South America 
é cada vez mais 
presente no segmento 
de elevadores

inoxidável, a Aperam investe em pesquisa 
e no desenvolvimento para diferentes 
aplicações do produto em elevadores. 
Alguns itens que normalmente são 
importados foram confeccionados com 
oinox304emdiferentesespessuras,e
estão em fase de testes e homologação 
nos fabricantes. “Nosso diferencial 
competitivo é a agilidade na entrega 
e no atendimento das necessidades 
emergenciais de nossos clientes, além 
da capacidade de produzir aços ferríticos 
estabilizados de ponta”, afirma o gerente 
executivo de Vendas da Aperam South 
America, Daniel Domingues.

O segmento de elevadores representa 
cercade20%doqueévendidopela
Aperam South America para a construção 
civil e exige elevados padrões de 
qualidade, principalmente quanto à 
superfície do material. “O inox é versátil, 
tem alta durabilidade, oferece facilidade 
de manutenção e, principalmente, 
beleza”, resume Daniel. O volume de 
fornecimento anual para o setor chega a 
ultrapassar as duas mil toneladas de aço 
inoxidável plano. 

 

Assim como a verticalização dos 
grandes centros urbanos, as exigências 
legais de acessibilidade contribuem para 
alavancarasvendasdosetor.Mesmo
osedifíciosmaisbaixos(apartirdetrês
andares)estãosendoobrigadospor
leis municipais e estaduais a instalarem 
elevadores para acesso de deficientes. 
Outro fator preponderante é o uso de 
materiais eficientes, não prejudiciais 
ao meio ambiente. “É o caso do aço 
inoxidável,queé100%reciclávele
dispensa o uso de revestimentos”, 
aponta Daniel. 

O crescimento acelerado da 
construção civil, associado aos 
preparativosparaaCopadoMundo
de2014eparaosJogosOlímpicosde
2016, trouxe reflexos para o consumo 
brasileiro de elevadores. Segundo o 
Sindicato das Empresas de Elevadores 
doEstadodeSãoPaulo(Seciesp),os
pedidos, que antes precisavam ser feitos 
com seis meses de antecedência, agora 
têm prazo de um ano. Essa demanda deu 
novo ânimo aos três maiores produtores 
mundiais que atuam no Brasil: a norte-
americanaOtis,aalemãThyssenKruppe
a suíça Atlas Schindler. 

O setor da construção civil continuará 
crescendoentre4,5a5%aoano,
segundo estimativas apontadas no 
evento Business Round Up – Perspectivas 
2012,realizadopelaCâmaraAmericana
deComércio(Amcham),nofinalde2011,
em São Paulo. O aumento na renda da 
população brasileira e a execução de 
programasdoGovernoFederal,comoo
ProgramadeAceleraçãodoCrescimento
(PAC)eoMinhaCasa,MinhaVida,
confirmam  as expectativas.  

Mobilidade garantida

Mercado em 
expansão
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Grupofrancês
vencedor do 
Challenge2011
visita unidades 
brasileiras da 
Aperam  

A Usina de Timóteo recebeu 
12empregadosdeGueugnon(França),

vencedoresdoChallenge2011,eventomundialda
Aperam que premia as melhores práticas implantadas ao 
longodoanoporempresasdoGrupoequepromovea
troca de experiências, práticas e tecnologias.  

Os colegas franceses passaram uma semana no Brasil, 
durante o mês de março. Ficaram dois dias em Timóteo, 
onde conheceram os processos industriais. “A visita foi 
muito produtiva. Inúmeras ideias emergiram, pudemos 
observar de perto alguns processos, como a fase de 
acabamento de inox à quente, que não conhecíamos, e 
oLingotamentoContínuo.Comcertezavamoslevarum
aprendizado muito grande para nossa planta”, afirmou o 
líderdogrupo,ChristopheOurliac.

Entusiasmados e satisfeitos com a experiência, 
os franceses elogiaram a receptividade dos colegas 
brasileiros, a culinária nacional e até arriscaram algumas 
palavras em português. Também se mostraram 
impressionados com o ambiente dentro da Usina: “a 
limpeza das oficinas, os espaços verdes e de convivência, 
sinalização de segurança e até a valorização do inox 
nas cabines e instalações. Tudo é muito bonito e bem 
cuidado”, destacou Ourilac. 

Conexão
Gueugnon-Timóteo

Após a visita a Timóteo, os integrantes do grupo francês 
foramparaCampinas,sededeumdoscentrosdeserviçosda
Aperam,eseguiramparaoRioGrandedoSul,ondeconheceram
duas fábricas da Tramontina, um dos principais clientes da 
Aperam South America. Antes de retornar à Europa, o grupo 
estevenoRiodeJaneiroeemOuroPreto.
AvisitatemamesmapropostadaviagemqueoGrupoOlho

Vivo, da Aperam South America, e vencedor da categoria Imitação 
doChallenge2011fezàEuropa,nofinaldoanopassado:premiar
os empregados pelo trabalho realizado e promover troca de 
experiênciasentreasunidadesdoGrupo.“Esseintercâmbioéuma
ótima oportunidade para integrar processos da Empresa, observar 
boas práticas e compartilhar iniciativas desenvolvidas em outras 
unidadesdoGrupoque,talvez,possamserreplicadas”,avaliaa
analistadeMelhoriaContínua,CleoniceFreitas.

Experiências Compartilhadas 

Visita de colegas franceses ao Brasil contou com passagem por Timóteo, onde 
conheceram de perto os processos industriais da Usina 

Fotos: Edmar Silva

Desenvolvimento

Testes de inspeção e 
análise detalhada da 
estrutura de cada cilindro 
durante sua vida útil foram 
decisivos para o sucesso 
do trabalho desempenhado 
pela equipe da Laminação 
a Quente
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Segurança no ambiente de trabalho é a 
prioridade de todas as operações da Aperam 
South America, orientadas pelo seguinte 
lema: “Se algo não pode ser feito com 
segurança, que não seja feito”. Essa máxima 
foi confirmada em recente auditoria da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), que avaliou equipamentos e 

instalações da Usina de Timóteo que utilizam 
emissores de radiação ionizante. 

Em março, uma equipe do órgão visitou 
áreas da Empresa para conferir se a 
legislação está sendo cumprida e verificar 
o alinhamento das atividades e medidas de 
proteção descritas ao que, de fato, é feito 
dentrodaCompanhia.

Além disso, o conhecimento da equipe de 
Radioproteção da Usina, responsável pela 
supervisão dos processos e monitoramento 
dos equipamentos emissores de raios-x, 
também foi checado, assim como os 
AtestadosdeSaúdeOcupacional(ASO)
das pessoas envolvidas nas atividades. 
“Ficamos bastante satisfeitos, pois todo 
o trabalho foi certificado, liberado e as 
medidas de proteção, em particular, foram 
elogiadas e destacadas, mostrando que 
estamos no caminho certo para evitar riscos 
e garantir a saúde de todos aqui dentro”, 
afirmaoassessordeMeioAmbientee
supervisor de radioproteção habilitado pela 
CNEN,GlautiereGomes.

EssafoiasegundavezqueaCNEN
avaliou as atividades na Usina, sendo 
que, pela primeira vez, os mecanismos de 
proteção foram alvo de auditoria. 

A Aperam South America utiliza radiação 
como instrumento para medição de 
espessura de chapas de aço, por meio de 
equipamentos de raios-x. “Optamos pelo 
raio-x, porque  ele apresenta menos riscos 
queasfontesradioativas”,explicaGlautiere.

Os controles internos incluem checagem 
e manutenção de equipamentos, análise 
de elementos radioativos no aço e na 
escória, controle da sucata por meio de 
portais de detecção de radiação instalados 
naPortaria8daEmpresaenoPátiode
Sucatas e estabelecimento de medidas 
protetoras para os empregados envolvidos 
nas atividades. 

“Nosso trabalho é construir uma barreira 
de proteção contra materiais radioativos na 
Empresa. Uma atribuição importante e que 
exige atenção em todo momento, uma vez 
que a radioatividade é incolor, inodora, não 
palpáveleinaudível”,destacaGlautiere.

Sob controle
Processos e procedimentos de radioproteção são auditados na Usina de Timóteo

ACNENéumaautarquiafederalvinculada
aoMinistériodaCiência,Tecnologiae
Inovação. O órgão regula o uso da energia 
nuclear no Brasil e promove pesquisas 
para desenvolver avanços na aplicação de 
técnicas nucleares.

Para ampliar o número de utilizações 
desse tipo de energia e garantir total 
segurança na operação dos materiais e 
equipamentos radioativos, a atuação do 
organismo também engloba o licenciamento 
de instalações nucleares; fiscalização 
das condições de proteção radiológica de 
trabalhadores nas instalações nucleares; 
estabelecimento de normas e regulamentos; 
atendimento a solicitações de auxílio, 
denúncias e emergências envolvendo fontes 
de radiações ionizantes. 

Monitoramento 
completo

Auditoria certificou os cuidados 
da Aperam South America na 
operação de processos que 
utilizam materiais emissores de 
radiação

Proteção
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Sobre 
duas rodas

Tecnologia

Omercadobrasileirodemotocicletascresceucercade15%nosúltimosdoisanosejá
representa22%dosveículosmotorizadosquecirculamnopaís,totalizando15,5milhõesde
unidades. A Aperam South America está presente no setor, fornecendo aço inoxidável para a 
fabricação de componentes do sistema de exaustão das motos, com a introdução obrigatória 
do catalisador, a partir de 2011, nos principais modelos de motos fabricadas no Brasil. 
ComotrabalhodeparceriajuntodaMotoHonda,aAperamSouthAmericadesenvolveu,

em2008,oaçoinox409Hparasuprirademandaporummaterialquesuporteasreações
químicasqueocorrememtemperaturasmuitoelevadascomousodocatalisador.Comisto,
os aços carbono, que vinham sendo largamente utilizados nos componentes de exaustão 
das motos, foram substituídos pelo inox. Esses processos resultam em um descarte de 
elementospoucopoluentesnoarcomoágua,anidridocarbônicoenitrogênio.“Oempregodo
409Hauxilianareduçãodapoluiçãoemelhoraodesempenhoeaqualidadedaspeçasque
constituemocatalisadoreoescapamento”,afirmaopesquisadordoCentrodePesquisasda
AperamSouthAmerica,HélioAlves.
Elecontaqueodiferencialdoaçoinox409Hestánacomposiçãoquímica,queconfere

ao produto grande resistência mecânica e menor vulnerabilidade à corrosão e oxidação em 
altastemperaturas.TodosossistemasdeexaustãofabricadospelaMotoHondautilizaminox
daAperamSouthAmerica,comumconsumoespecíficode3a5kgdematerialpormoto.A
montadoradetém80%domercadodemotocicletasnoBrasil.
Alémdo409H,foramdesenvolvidasoutrasaplicaçõescomaçosinoxidáveisparaa

MotoHonda,quepassouautilizaromodelo304paraacapadeproteçãodosilencioso,
substituindooaçocarbonocromado,eoaçoinoxidável439paraosilenciosodealguns
modelos, visando maior resistência à corrosão.  

A atenção da Aperam South America às necessidades de seus clientes vai além do 
fornecimento de produtos de ponta - também compreende treinamentos e acompanhamento 
técnico. “Sempre que há demanda para uma aplicação específica, trabalhamos para o 
desenvolvimentodonovoprodutoeoferecemostodosuporteaocliente.O409Héum
exemplo dessa atuação. Não é um aço que se encontra na prateleira”, declara o engenheiro de 
aplicaçãodaAperamSouthAmerica,JúlioCésarDiCunto.

As alterações na legislação brasileira relacionadas às emissões 
de poluentes por veículos automotores interferem tanto na 

produção dos combustíveis, que devem conter menor teor de 
enxofre, por exemplo, quanto na adaptação dos veículos e 

peças automobilísticos, que também podem contribuir para a 
diminuição dos impactos ambientais. 

Para o cumprimento dos limites estabelecidos pelo 
ProgramadeControledaPoluiçãodoArporVeículos
Automotores(Proconve),foinecessárioqueaindústria

de autopeças se adaptasse, desenvolvendo tecnologias e 
sistemas para otimizar o funcionamento de motores, melhorar a 

queima de combustíveis e diminuir emissões. 
Noiníciodadécadade1990,foramoscarrosquepassaram

por mudanças. Em 2011, as motocicletas e, em 2012, será a vez 
dos caminhões. Em muitos desses processos, o inox da Aperam 
South America tem sido a melhor opção por suas características e 
desempenho. 

Escapamentos de 
motocicletas são 
produzidos com aço da 
Aperam South America 

Inovação
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EstudosdoCentrodePesquisas
foram determinantes para o 
desenvolvimento de sistemas de 
exaustão de motos em inox 
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Equipe preparada
AperamSouthAmericacontacommaisde900
empregados treinados como brigadistas  

Comfocoemprevençãodeacidentesecombate
a princípios de incêndio, o treinamento da equipe 
de brigadistas é uma das principais ações de 
conscientização sobre Saúde e Segurança realizadas 
pelaAperamSouthAmerica.Atualmente,são930
empregados treinados na Empresa, abrangendo todas 
as gerências e turnos de trabalho. 

A capacitação da brigada é feita pela equipe de 
bombeiros ligada à área de Segurança Patrimonial e 
envolve atividades práticas e teóricas, totalizando 
carga horária de 16h. Todos os meses, são ofertadas 
duas turmas de reciclagem por turno para aqueles que 
já participaram do treinamento. Para novos brigadistas, 
são formados grupos à medida que surgem os 
candidatos. 

Segundo o supervisor de Segurança Patrimonial da 
Aperam,RonaldoCândidodeOliveira,ametodologia
utilizada é didática e interativa. Durante as aulas, os 
empregados são instruídos a agir com calma em situações 
de emergência, inclusive em incêndios, e a orientar as 
pessoas, garantindo que todos estejam em segurança. “Os 
brigadistas são treinados para tomar os procedimentos 
necessários e cabíveis, mas o objetivo maior é conscientizá-
los a agir preventivamente”, explica Ronaldo. 
AassistentetécnicaMagdadeMenezes,dagerência

executiva de Infraestrutura, participou do treinamento 
pela primeira vez em 2010 e define o curso como grande 
oportunidade de aprendizado. “É importante conhecer 
os riscos de sua área de atuação e saber como agir em 
situações de emergência dentro e fora da Empresa”, afirma. 
Esteano,Magdajáconcluiuoseucursoanualdereciclagem,
obrigatório a todos os brigadistas, e conta que em sua turma 
havia outras duas mulheres. “A presença feminina nesse tipo 
de atividade era rara, mas, hoje em dia, vem se mostrando 
cada vez mais comum”, garante a assistente, que trabalha há 
20anosnaáreadeManutençãodaAperamSouthAmerica.

Brigadista até nas alturas

Capacitaçãoenvolvetreinamentoereciclagemdosprofissionais,para
garantir segurança total nas operações da Empresa

Segurança

Quando participou do treinamento para brigadistas da Aperam 
South America, o gerente executivo de Automação, Alexandre 
Farah, nunca imaginou que fosse utilizar fora da Empresa os 
conhecimentos recém-adquiridos. Poucas semanas após ter 
concluído a capacitação, ele estava em um voo com dois colegas 
de trabalho, quando um dos passageiros, que era diabético, 
sofreu uma crise de hipoglicemia. 

“Ele teve uma série de convulsões e, em seguida, desmaiou. 
Todosficaramapreensivos”,lembra.Comaajudadeuma
aeromoça, Alexandre deitou o passageiro de lado, verificou os 
batimentos cardíacos e acompanhou as condições vitais até o 
pouso. “Também procurei manter a calma, como foi ensinado no 
treinamento”, conta. 
Comaaeronaveaindanoar,aequipedebrigadistasdo

aeroporto foi acionada para que, após a aterrissagem, o socorro 
fosse imediato. “No final, tudo correu bem, mas o susto foi 
grande. A maioria das pessoas não está preparada para agir 
nessas situações, por isso eu fico feliz de ter participado 
do treinamento e ter contribuído de alguma forma”, afirma 
Alexandre.

Edmar Silva
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Bioenergia

Um novo modelo de lançamento de fertilizantes passou a fazer 
parte da produção da Aperam Bioenergia, com a utilização de avião 
para adubar alguns trechos de plantações mantidos pela Empresa, 
nosmunicípiosdeCapelinha,Turmalina,Veredinha,MinasNovase
Itamarandiba,noValedoJequitinhonha(MG).

O processo, iniciado em março, é feito com uma aeronave 
destinada exclusivamente a atividades agrícolas. Fabricado 
nos Estados Unidos, o modelo utilizado tem capacidade 
dearmazenamentode1,9millitrosdeadubo,propiciada,
principalmente, pelo espaço reduzido na cabine, que só abriga o 
piloto.Comenvergadurade17metros,quandonãoestáaplicando
adubo, o avião pode alcançar três mil metros de altura e voar a uma 
velocidadedeaté250Km/h.
Aadubaçãoaérealeva,emmédia,13minutos,período

necessário para o abastecimento do tanque, partida, auxiliada por 
caminhonete que o acompanha, colocação dos insumos em um 
compartimento especial e pouso para reabastecimento. As áreas 
delançamentosãodelimitadasporGPS,paragarantirmáxima
precisãonaaplicação,feitacomaaeronave15metrosacimada
floresta. Além disso, as condições de vento são sempre analisadas, 
antes da decolagem e durante o voo.

Aperam Bionergia incorpora novo 
processo de adubação em suas florestas

Cultivo pelo ar

A iniciativa favorece o cultivo, beneficiando a plantação 
e o crescimento das árvores, como explica o gerente 
de Silvicultura da unidade, Daniel Fernandes: “O uso de 
aeronaves propicia a aplicação do adubo em menor tempo e 
de maneira mais uniforme, aproveitando a melhor época de 
lançamento e aumentando a eficiência do insumo”.

Daniel destaca também que a ação é mais um exemplo 
do esforço que a Aperam Bioenergia vem empreendendo 
para incorporar os mais modernos e eficientes 
equipamentosàsuaprodução.“Mostramosnovamente
porque temos nos destacado no setor florestal como uma 
Empresa de ponta, sempre em busca do desenvolvimento 
sustentável, com melhorias nos processos acompanhadas 
de respeito ao meio ambiente”. 

Para evitar surpresas ou sustos às comunidades próximas 
das florestas, todas as atividades são avisadas por meio 
de folhetos ou e-mails explicativos. O mesmo ocorre em 
relação às autoridades dos municípios onde as ações são 
executadas.  

Rápido e uniforme

Abastecimento do avião, que tem capacidade de 
lançar1,9millitrosdeaduboporvoo
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De pai para filho

Seu Espaço

Duas histórias de amor à música 
inspiradas pelo exemplo paterno 

UmadaslembrançasmaismarcantesdainfânciadeMarcelino
GomeséosomdopaiJonasaoviolão.Paraopreparadorde
cargas de Alto-Forno, a paixão pela música nasceu daqueles 
momentos de convivência familiar. No entanto, o desejo de 
aprenderatocarsósetransformouemrealidadeem1979.
Naqueleano,MarcelinocomeçouatrabalharnaEmpresaesóaí
comprou o seu primeiro instrumento: um violão. “Realizei meu 
sonho assim que tive o meu dinheiro. Desde então, a música 
passou a ser onipresente na minha vida”, afirma.  

Os primeiros instrumentos foram o violão e a guitarra. Em 
seguida, vieram o teclado e o saxofone. Ao longo dos anos, 
Marcelinoapresentou-seembaresecasasdeshow.Hoje,elefaz
parte do grupo musical da Igreja de São Sebastião, de Timóteo, e, 
aoladodeWellingtonMadureiraeJoséRaimundoSantos,colegas
do setor de Redução no Alto-Forno 1, integra a banda Novidade, 
que anima e agita as confraternizações e eventos da Empresa.

Integrante de duas bandas, Edílson Nogueira tem o trompete como companheiro fiel desde os 11 anos 

Foi por influência paterna que a música 
também entrou na vida do assistente técnico 
de Automação, Edílson Nogueira. Ao lado 
dopaiJoséArgemiro,entrou,aos11anos,
para a banda que estava sendo formada em 
suacidadenatal,BomJesusdoGalho(MG).
Nas primeiras aulas, conheceu o trompete 
e a afinidade foi imediata. “O professor me 
mostrouoinstrumento.Gosteidosomeme
adaptei à maneira de tocá-lo”, conta.   

Atualmente, o assistente técnico faz parte 
de duas bandas, com rotina marcada por 
quatro ensaios semanais e apresentações 
durante os finais de semana, em bailes, 
festas e eventos. Somando à atividade 
profissional, sobra pouco tempo livre, mas ele 
não reclama. “A música é um prazer que me 
acompanha aonde vou. O palco e os ensaios 
são momentos de relaxamento e lazer para 
mim”, afirma.  

Rotina musical

Fotos: Edmar Silva

“A música é onipresente na minha vida”, afirma 
MarcelinoGomes,preparadordecargasdeAlto-Forno
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A Aperam South America concluiu o processo de venda de 
cinco terrenos para a Prefeitura de Timóteo. As áreas devem ser 
usadas para abrigar creches, unidades de pronto atendimento, 
sedes de instituições sociais e outros espaços para a comunidade. 
Contribuirparaodesenvolvimentosocioeconômicodomunicípio
foi a diretriz que guiou as negociações, resultando em condições 
facilitadas de venda e preço abaixo do valor do mercado.  
Osterrenossomamcercade550milmetrosquadradoseestão

localizadosnosbairrosAlegre,Primavera,MacucoeNovoTempo.
Omaiordeles,próximoaMacuco,representaaproximadamente
95%daáreatotaldosterrenosvendidosedevereceberonovo
distrito industrial de Timóteo.  

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson 
Vitorino, esse terreno oferece condições favoráveis a construção 
do distrito, pois, está ao lado de uma rodovia pavimentada, 
próximoaoatualdistritoedafuturaMG-760.“Aideiaéatrair
empresas com interesse em desenvolver atividades na região, 

gerando mais oportunidades de emprego e renda para a 
população”, explica. Entre outros investimentos previstos para o 
conjunto de terrenos, está a construção de espaço para triagem 
deresíduosesedeparaaAssociaçãodosCatadoresdeMaterial
RecicláveldeTimóteo(Ascati).

 Venilson destaca ainda que a negociação contribui para 
fortalecer a parceria entre Empresa e poder público, seguindo 
o caminho de ações recentes, como a doação do prédio para 
instalação do Senai e o termo de compromisso de doação sobre 
os Fundos de Vales, áreas de quase 70 hectares por onde passam 
os principais córregos do município.

Além disso, a Aperam South America integra a Agência de 
DesenvolvimentodeTimóteo(ADT),órgãoresponsávelpela
captação e criação de oportunidades de negócios para a cidade. 
“Queremos que essa relação promova o desenvolvimento 
sustentável do município, possibilitando o surgimento de 
melhorias duradouras para Timóteo”, afirma Venilson.

Terreno para crescer
Empresa vende áreas para a Prefeitura 
de Timóteo em condições especiais

Comunidade

D
aniel M

ansur

ÁreasvendidasparaaPrefeituradeTimóteoserão
importantes no desenvolvimento do município
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Educação

Bicicletas mais seguras
Reforma da Transitolândia destaca 
o papel do ciclista no trânsito 

A Transitolândia de Timóteo foi reinaugurada e tem agora 
nova pintura, bicicletário e equipamentos completos para 
ciclistas. O espaço, destinado ao aprendizado das regras de 
convivêncianotrânsito,recebecercade1.300estudantesao
longo do ano.  
SegundoacoordenadoradeprojetosdaFundação,Juliana

Ramos, um dos objetivos da Transitolândia este ano é dar 
ênfase aos direitos e deveres dos ciclistas, desconhecidos por 
boapartedapopulação.Emfunçãodisso,todasas30bicicletas
disponibilizadas para o projeto estão equipadas de acordo com 
oCódigoBrasileirodeTrânsito(CBT).“Asbicicletassãoummeio
de transporte popular aqui em Timóteo. Por isso é importante 
que todos, principalmente as crianças, saibam como usá-las em 
segurança”,avaliaJuliana.

O projeto Transitolândia nasceu da parceria entre Fundação 
AperamAcesita,PolíciaMilitardeMinasGerais,Prefeiturade
Timóteo,SuperintendênciaRegionaldeEnsinodeCoronel
FabricianoeRotaryClubdeAcesita.Direcionadoaalunosdo4º

Educar na hora certa 

anodoEnsinoFundamental,ensinaasprincipaisnormasdoCBTe
prepara as crianças para um futuro mais consciente no trânsito.  

O projeto conta com um espaço que reproduz situações 
encontradas nas ruas e é usado para desenvolver atividades lúdicas 
esimulações.Desdequefoicriada,em1998,aTransitolândiajá
beneficioumaisde19milestudantes.
ParaotenenteCharlesAntônioPaulino,umdosresponsáveis

pelo projeto, o diferencial da Transitolândia é o seu investimento 
na conscientização, que permite educar as crianças antes que 
elas se tornem agentes ativos do trânsito. “Dessa forma, estamos 
formando multiplicadores que, no futuro, participarão do trânsito de 
forma mais segura”, afirma.  

Um levantamento feito pela equipe de Segurança Patrimonial da 
AperamSouthAmericaestimaquecercade70%dosempregados
em Timóteo andem de bicicleta, ou, pelo menos, possuem um 
modelo em casa. Por isso, desde o ano passado, a Empresa vem 
sorteandokitsdesegurançacomcapacetes,luvas,sinalizadores
noturnos(popularmenteconhecidoscomo“olhodegato”),
retrovisoresebuzinas.Nototal,jáforamdistribuídoscercade300
conjuntos. “Ao incentivar o uso dos equipamentos de segurança, 
esperamos que os empregados se tornem mais conscientes dos 
riscos que eles ajudam a evitar, transformando isso em valor”, afirma 
ogerentedaárea,HérculesDrumondAraújo.

Segurança reforçada
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passados às crianças na Transitolândia 
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Cultura

A favor da juventude

Fundação apoia iniciativa que estimula a 
atuação de coletivos de jovens por meio 
do teatro e da literatura 

14

Arquivo Atem
pus

OGrupodeTeatroAtempus,deTimóteo,recebeuesteanorecursos
daFundaçãoAperamAcesitapararealizaroprojeto“Jovempara
Sempre”, que prevê a criação de grupos de estudos nas escolas para 
analisaredebateraobra“ORetratodeDorianGray”,doescritor
irlandês Oscar Wilde.
Consideradoumclássicodaliteraturamoderna,oromance,escritono

século XIX, narra a história de um jovem que se recusa a envelhecer por 
medo de perder a beleza. Seu desejo de juventude eterna é realizado 
por meio de um pacto que faz com que o passar dos anos não aja sobre 
seu corpo físico, mas sim sobre um de seus retratos. “O livro constrói uma 
crítica aos padrões estéticos e à valorização excessiva da beleza. São 
esses temas, ainda atuais, que queremos trabalhar com os estudantes”, 
explicaoatorJoeArthuso,integrantedoAtempus.

Durante cerca de três meses, os adolescentes vão participar de 
debates, oficinas e seminários para desenvolver estudos relacionados 
à temática do romance. Um dos trabalhos será escolhido pelo Atempus 
como base para a montagem de um espetáculo inspirado no livro de 
Wilde. “A ideia é incentivar a leitura e despertar o interesse pelo teatro”, 
resume Arthuso. O grupo vencedor também receberá prêmio em dinheiro 
para promover melhorias em sua escola.  

 

O“JovemparaSempre”tambémrecebeurecursosdofundoIniciativa
Comum,quetemoobjetivodeapoiarprojetosquemobilizemestudantes
para a realização de trabalhos em rede, formando grupos de discussão e 
incentivando a sua participação em espaços de governança participativa. 

Troca de experiências

OfundofoicriadopelaFundaçãoInter-Americana(IAF)epelo
Bloco Brasil da RedEAmérica, iniciativa que reúne instituições 
empresariais - inclusive a Fundação Aperam Acesita - para apoiar 
projetos com foco no desenvolvimento de comunidades e na 
redução da desigualdade social.

Segundo Vera Dutra, coordenadora de projetos da 
Fundação,otrabalhoconjuntocomoIniciativaComumpode
ser uma oportunidade valiosa para conhecer e aplicar novas 
metodologias de desenvolvimento de programas com jovens. “A 
experiência pode ser uma importante fonte de aprendizagem 
tanto para os coletivos envolvidos, quanto para a própria 
instituição”, afirma.

ArtistasdoGrupoAtempus,que,emparceriacomaFundação,percorrerãoescolas
da região do Vale do Aço para promover ações de incentivo à leitura e ao teatro

Apoio compartilhado

A parceria entre a Fundação Aperam Acesita e a 
RedEAmérica é responsável atualmente por sete projetos 
de desenvolvimento comunitário nas regiões do Vale 
doAçoeAltoJequitinhonha.Segundoopresidenteda
Fundação, Venilson Vitorino, o objetivo dessas ações é 
fazer com que as instituições beneficiadas se tornem 
mais independentes. “O desafio é tornar-se sustentável, 
de maneira que a própria Organização possa contribuir 
para o desenvolvimento da comunidade em que está 
inserida”, afirma.

No final de fevereiro, a Fundação participou do IV 
Fórum da RedEAmérica, que reuniu diversas instituições 
e empresas associadas para promover o intercâmbio 
de ideias e divulgar práticas de sucesso. “Essa troca 
de experiências é muito valiosa e deve ser sempre 
aproveitada”, defende Venilson.



O trabalho 
prossegue

Diretor administrativo da Fundação 
Aperam Acesita, Venilson Vitorino, 
assume o lugar de Anfilófio Salles na 
presidência da entidade

Fundação

Venilson Vitorino assumirá o lugar de Anfilófio Salles, dando continuidade aos 
trabalhos que vêm sendo executados pela Fundação 

Em processo que vinha sendo planejado há três anos, a Fundação 
Aperam Acesita tem um novo presidente: Venilson Araujo Vitorino 
teveonomeindicadopeladiretoriadaentidadeepeloseuConselho
Curador,formadoporrepresentantesdaAperamSouthAmerica,do
Poder Público e da comunidade, no dia 26 de março.  

A mudança não resultará em qualquer alteração na filosofia de 
trabalho desenvolvida junto aos empregados e à comunidade, já que 
é uma transição natural, que vinha sendo conduzida pelo próprio 
Salles. “Tivemos a oportunidade de fazer uma transição de gestão 
bem planejada, de forma a dar continuidade às ações definidas na 
estratégia da Fundação. Tenho certeza que, apesar dos grandes 
desafios que surgirão, a nossa missão e o nosso foco continuarão os 
mesmos”, afirmou Venilson. 

 “Venilson está preparado para dar continuidade à parceria da 
Fundação com a comunidade, em todos os âmbitos”, elogiou Salles 
emsuasaída.Oex-presidenteintegraráoConselhoCuradorda
Fundação Aperam Acesita. 

Sucessão natural

Anfilófio Salles deixa a presidência da Fundação Aperam Acesita 
após 12 anos, período em que contribuiu para a conquista e a 
realização de diferentes projetos regionais nas áreas de educação, 
cultura, promoção social e meio ambiente. Entre eles, a inserção da 
FundaçãonoValedoJequitinhonha,ainstalaçãodoCefetedoSenai
emTimóteo,acriaçãooPlanodePrevençãoeCombateaIncêndiose
o desenvolvimento do grau de maturidade das instituições sociais do 
Vale do Aço. 
Nototal,Sallesacumulou38anoscomoprofissionaldaEmpresa,

sendo27nagerênciadeRecursosHumanos.“Éumasensaçãode
missão cumprida. Tive a oportunidade de fazer parte da expansão 
da Empresa e vê-la se tornar o que é hoje. Sou grato a todos pelo 
aprendizado e apoio incondicional”, afirma.

 O novo presidente, Venilson Vitorino, também tem uma longa 
história de serviços prestados à Aperam South America. Formado 
emEngenhariaMecânica,comespecializaçãoemGestãode
RecursosHumanoseMBAemGestãoEmpresarialpelaFGV,
Venilson iniciou sua jornada na Organização há 26 anos como 
estagiáriodeTécnicoMetalúrgico,naáreadeFundição.Emsua
trajetória,passoupelasáreasdeGarantiadaQualidade,Sistemade
Qualidade,DesenvolvimentoOrganizacional,MotivaçãodePessoas
eAssessoriadeRH.Seucurrículotambémincluilargaexperiência
naáreadeResponsabilidadeSocial.Hátrêsanosocupavaafunção
de diretor de administração da Fundação, o que lhe permitia 
compartilhar as ações de gestão e decisões da entidade. Da mesma 
maneira,teveparticipaçãodiretanaimplantaçãodoComitêde
Sustentabilidade da Aperam.  

“Todos sabem da importância das ações da Fundação para o 
desenvolvimento sustentável  das comunidades onde a Aperam 
South America está inserida. Ser o escolhido para gerir esses 
projetos é uma enorme satisfação, que encaro com muito orgulho 
e preparação para os desafios que virão pela frente”, destacou 
Venilson. 

“Parabenizo e agradeço ao Salles pelo excepcional desempenho 
à frente da Fundação, desejando a ele que continue colhendo os 
bons frutos de sua atuação exemplar, como pessoa e profissional. 
Ao Venilson, desejo sucesso, com a convicção de que as ações da 
Fundação continuarão sendo cumpridas com a competência e o 
comprometimento habituais”. 

Clênio Guimarães, presidente da Aperam South America
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Cultura

A arte de 
empreender

Fundação Aperam Acesita e Sebrae 
lançam projeto de capacitação para 
grupos culturais da região 

Nos palcos, seu talento é indiscutível. Só que, fora deles, 
nem sempre o artista tem a mesma desenvoltura para lidar com 
marketing,planejamentoefinanças,dimensõesfundamentais
de qualquer negócio. Para preencher essa lacuna, a Fundação 
AperamAcesitaseuniuaoSebrae-MGejuntosestão
desenvolvendooProjetoEmpreendedorismoCultural,em
CoronelFabricianoeTimóteo,comcapacitaçõesoferecidasa
grupos culturais das duas cidades. A intenção é auxiliar gestores 
e artistas a desenvolverem um ”olhar empreendedor” sobre a 
própria atividade. O projeto conta com o apoio das prefeituras 
dos dois municípios.    

As atividades do projeto tiveram início em 2011, 
com a identificação de lideranças culturais nas duas 
cidades. Em seguida, foi feito um mapeamento do 
cenárioemsuasdiversasesferas(artesplásticas,
artes cênicas, literatura, música, artes visuais, 
manifestaçõesegestãodeprojetos),queresultouno
levantamento de suas potencialidades e fragilidades.  

“Sentimos a necessidade de investir em 
capacitação, para que os grupos possam aprimorar 
seus processos internos de gestão e aprender a 
planejar estrategicamente”, revela a coordenadora 
deprojetosdaFundação,MarilenedeLucca.Porisso,
para o mês de abril, já estão previstas duas palestras. 
A primeira, denominada “Empreendedor individual”, 
apresenta alternativas para a formalização do 
trabalhodeartistasqueatuamindividualmente.Jáa
segunda aborda “Empreendedorismo rumo ao próprio 
negócio” e traz uma visão mais geral sobre a proposta 
do projeto. 

Outros cursos devem acontecer ao longo do 
ano, relacionados a temas como economia criativa, 
captação de recursos e gestão e produção cultural.

Edmar Silva

Mapeamento

Ao longo do ano, serão oferecidos cursos e palestras que 
utilizam a metodologia do Sebrae, nos espaços da Fundação, 
além de encontros mensais com os participantes. A primeira 
dessas reuniões ocorreu em março.  
SegundoFabrícioCésarFernandes,coordenadordo

projeto pelo Sebrae, um dos objetivos principais desse 
investimento é possibilitar que os agentes culturais 
envolvidos ampliem seus canais de circulação. “Queremos 
que eles se tornem mais proativos, oferecendo parcerias e 
criando oportunidades. Dessa forma, eles podem crescer na 
região e até mesmo alcançar novos mercados”, afirma. Para 
que isso aconteça, Fabrício acredita que é importante que os 
grupos se comuniquem e trabalhem em conjunto. “Quanto 
maior a sinergia e o diálogo, mais benefícios essa iniciativa 
pode gerar”, garante. 

Artistas e gestores culturais participam de palestra sobre empreendedorismo na 
Fundação Aperam Acesita
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