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Fonte natural no Oikós,
Centro de Educação Ambiental
da Empresa

Valor indissociável
Em sintonia com o que o mundo
discute na Rio+20, a Aperam South
America mostra que a sustentabilidade
está presente de diversas formas
na Empresa, ocupando lugar central
na criação de projetos e tomada de
decisões.
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Caros leitores,
Neste mês de junho, aproveitamos as
celebrações em torno do Dia Mundial do Meio
Ambiente e da realização da Rio+20 para uma
edição dedicada a questões importantes para o
futuro do planeta. Vinte anos após a Rio 92, e
depois de muitas transformações no mundo e na
Empresa, temos a certeza de que a Aperam South America evoluiu muito nos
conceitos de sustentabilidade, consciência ambiental e responsabilidade com
as gerações futuras.
A Empresa entende a sustentabilidade como um conceito que vai muito além
da proteção ambiental. É a união também de boas práticas sociais e econômicas,
com operações competitivas, capazes de garantir um impacto positivo na região e
no país. Esse status só pode ser alcançado com ações sistemáticas voltadas para
produção sustentável. Um desafio que a nossa Organização vem enfrentando
diariamente, com bons resultados e o reconhecimento da sociedade.
Aqui, tratamos a responsabilidade corporativa como estratégia de negócios e
fonte de oportunidades e inovações. Nossos resultados são construídos a partir de
programas e diretrizes de uma política integrada, que envolve também as áreas de
Qualidade, Saúde e Segurança. Desde 2001, a Empresa é certificada pela ISO 14001,
que constitui a base de normas e regras do seu Sistema de Gestão de Meio Ambiente.
Tão importante quanto aprimorar nossos processos, é o trabalho incessante
de conscientização dos empregados e familiares nas práticas de preservação
dos recursos e na preocupação com as gerações futuras. E, nesse sentido, nosso
esforço alcança também a comunidade, por meio das atividades da Fundação
Aperam Acesita, com o envolvimento de diversos parceiros.
Nesta edição também destacamos que a Aperam se compromete com questões
importantes, ao firmar com a ONU um pacto pela sustentabilidade, e no âmbito
brasileiro, na assinatura do Protocolo de Sustentabilidade do Carvão Vegetal com
o Governo Federal , por meio do IABr. É importante que o mundo se preocupe com
essas questões. Mas na Aperam elas já fazem parte do negócio há muito tempo.
Boa leitura!
Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America

Visibilidade

Conhecimento
aplicado
Empresa produz artigos
técnicos para publicação do
setor sucroenergético
A eficiência, qualidade e durabilidade do aço
inoxidável têm ganhado destaque em publicações
especializadas. Uma delas, a revista mensal
CanaMix, apresentou, em três edições, artigos
dos empregados da Aperam South America, Joner
Oliveira Alves, Wilian Labiapari e Lúcio Asai Bailo.  
A revista, com tiragem de 12 mil exemplares,
é distribuída para mais de duas mil empresas
brasileiras que atuam no setor sucroenergético.
“Os artigos foram baseados em dados técnicos,
porém, redigidos com uma linguagem adaptada às
lideranças do segmento. O objetivo é demonstrar
que o emprego dos aços inoxidáveis possui melhor
custo-benefício para as usinas, além de expor todo
o aparato de assistência ao cliente que a Aperam
fornece”, destaca o pesquisador da gerência
executiva de Pesquisa, Joner Alves.
O engenheiro da gerência executiva de
Desenvolvimento de Mercado, Lúcio Asai Bailo,
explica que a revista é o principal veículo do
segmento. “Com a visibilidade e o alcance da
CanaMix, reforçamos a marca Aperam junto
aos nossos clientes e nos apresentamos para
potenciais compradores”, avalia.

Errata
Na edição 67, a matéria “Terreno para crescer”
informou que as vendas das áreas da Aperam South
America para a prefeitura de Timóteo foram feitas
com preços facilitados. Na verdade, a comercialização
seguiu os valores praticados pelo mercado.
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Mercado

Reforço em
dose dupla
Aços duplex da Aperam South America
ganham espaço na indústria de papel e
celulose

Arquivo Goudard

O Brasil ainda é preponderantemente importador de aços inoxidáveis
duplex. Mas esse cenário vem mudando, com a atuação da Aperam South
America no segmento de papel e celulose. “O aço duplex que produzimos
atende a todas as especificações técnicas para aplicação nesse setor e,
por isso, pode substituir seu similar importado. Estamos entrando em um
mercado que nos abre grandes oportunidades”, afirma o engenheiro de
Aplicação da Aperam South America, Oswaldo Celestino.
O processo de substituição dos duplex importados tem avançado
significativamente. Desde 2010, cerca de mil toneladas do material
foram fornecidas para a fabricação de equipamentos como digestores
e tanque de licor pesado, utilizados na indústria de papel e celulose.
A opção pelo uso do aço inoxidável duplex nesses equipamentos
está relacionada à agressividade dos processos que ocorrem nos meios
de operação e pela submissão a pressões extremas. O inox possui
excelente resistência mecânica e à corrosão, características ampliadas
nos tipos duplex, que ainda proporcionam redução de custos, em
relação às ligas normalmente utilizadas.
Um exemplo é o digestor produzido pela metalúrgica Goudard (foto),
um dos primeiros projetos a utilizar o aço inoxidável duplex UNS
S32304 da Aperam South America, que teve sua espessura reduzida
pela metade, em relação aos equipamentos produzidos em aço ao
carbono. “Além da redução no peso para verticalização do digestor, o
cliente final terá menores custos de manutenção devido ao desgaste
por abrasão, uma vez que o inox duplex é mais resistente”, declara o
engenheiro industrial mecânico da Goudard, Ciro Hugen.

Filão de mercado
Para o engenheiro Oswaldo Celestino, a
proximidade física com os parceiros favorece
a Aperam South America. “Eles têm a opção
de importar, mas se temos o material no
portfólio, preferem comprar conosco”, reitera.
A flexibilidade nos prazos de entrega e
qualidade da assistência técnica também
agregam valor ao atendimento da Aperam e
constituem fator decisivo da compra.
A produção crescente do aço inoxidável
duplex evidencia a perspectiva de aumento
do market share dentro do segmento. O
primeiro grande volume produzido pela
Aperam South America, em 2010, foi de 600
toneladas. No ano passado, esse número
saltou para 1.357 toneladas. Essa mesma
quantidade foi atingida já no primeiro
trimestre de 2012 e, até o final do ano, deve
chegar a quatro mil toneladas produzidas.
O aquecimento da indústria petroquímica
– com as explorações do pré-sal na Bacia
de Santos –, e a perspectiva de aumento
na produção de celulose e papel, até
2020, garantem que a demanda por
aços inoxidáveis duplex se manterá em
alta no Brasil. Segundo o pesquisador do
Centro de Pesquisas da Aperam South
America, Reginaldo Barbosa, até 2013
serão necessárias 14 mil toneladas para
atender ao mercado. “Apesar de ter suas
propriedades conhecidas há muito tempo,
o aço inoxidável duplex tem ganhado maior
evidência, em razão das necessidades atuais
desses setores industriais”, avalia.

Digestor de madeira fabricado pela
metalúrgica Goudard usou aço inoxidável
duplex da Aperam South America
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Foto: Arquivo Electrolux

Design

Modelo de máquina de
lavar top load tem cesto
em aço inoxidável

Mais requinte na hora de lavar
Lavadoras com aço inoxidável compõem projetos de design arrojado
Tendência nas cozinhas modernas, os
eletrodomésticos confeccionados em
aço inoxidável chegaram às lavanderias,
levando para esse ambiente sua
versatilidade e alto apelo estético. Além
dos refrigeradores e dos fogões, os
consumidores têm agora a possibilidade
de adquirir o inox também na lavadora
de roupas que pode vir toda revestida
ou apenas com cesto feito do material.
“Quando uma empresa quer agregar valor
ao seu produto, inclui itens ou os produz
em aço inoxidável”, garante a analista
de negócios da Aperam South America,
Nathália El Ossais.
Presentes em 45% dos lares brasileiros,
segundo o IBGE, as lavadoras foram
incrementadas com os aços inoxidáveis,
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que as tornam objetos de desejo nos
projetos residenciais.
“A máquina de lavar em inox atrai um
público preocupado com o design”, avalia
a gerente de produto da Electrolux,
Joana Dias. Desde setembro de 2011,
a Electrolux adquire aço inoxidável da
Aperam South America. O material é
aplicado nos cestos de máquinas de lavar
top load (abertura superior) e com função
lava e seca.
Além das qualidades estéticas, outros
diferenciais atraem os consumidores. O
aço inoxidável não absorve as cores que
desbotam dos tecidos e é mais higiênico,
por evitar a formação de mofo e o acúmulo
de bactérias que podem causar mau cheiro
nas roupas. Os modelos de lavadoras com

gabinetes revestidos de aço inoxidável
recebem ainda um verniz que evita marcas
de dedos, facilitando a limpeza, além de
proteger e deixar o produto com aparência
de novo por muitos anos.
“A tendência é o consumidor pensar
tanto no lado estético quanto na
durabilidade e qualidade superior das
lavadoras com itens em aço inoxidável”,
antevê Nathália. Ela acredita que o
eletrodoméstico tende a ser cada vez mais
comprado pelas classes mais populares,
aumentando, consequentemente, o
consumo de produtos fabricados com inox.
“A redução do IPI para eletrodomésticos
da linha branca e a mudança nos perfis
econômicos dos brasileiros contribuem
para o aumento das vendas”, destaca.

Versatilidade

A base é o inox
Versatilidade do material o torna ideal para
ambientes industriais, com possibilidades de
utilização que incluem a aplicação em pisos
A grande circulação de pessoas, máquinas e materiais é
uma constante na rotina de uma área industrial, que abriga,
simultaneamente, diferentes atividades e logísticas de
operação. Nesses ambientes, o objetivo é que tudo funcione
como um relógio suíço. Qualquer ação que leve mais tempo
do que o necessário é sinônimo de prejuízo. Cenário que
se apresenta como ideal para a utilização do inox, que,
cada vez mais, ganha espaço dentro das indústrias, com
aproveitamento em aplicações diferentes e inovadoras.
Um desses novos usos é a instalação de pisos em aço
inoxidável, começando pela própria Aperam, que tem chão
formado pelo material nas áreas próximas à linha de corte
longitudinal do Centro de Serviços de Campinas. “Ganhamos
com a facilidade de limpeza, durabilidade e manutenção
simples e rápida, que evita paradas e perda de tempo na
produção”, relata o gerente de Logística da unidade, Ronaldo
Salles.
Recentemente, a aplicação também chegou às unidades
da Tramontina, parceira da Aperam South America e uma das
principais consumidoras do material do país. Os pisos de inox
passaram a compor os prédios de cutelaria da organização, em
Carlos Barbosa (RS). “Temos observado a ampliação do uso do
inox em pisos não só em áreas de produção, mas também em
prédios e locais de circulação de pessoas, que buscam, além
das propriedades já conhecidas do material, ambientes mais
claros e bonitos”, afirma o consultor de Marketing e Relações
Institucionais da Aperam South America, Marco Fuoco.
Ele também destaca que clientes da Empresa já
oferecem ao mercado diversas linhas de pisos: “eles podem
ser perfurados para a passagem de luz, ar ou líquidos,
assegurando visibilidade, ventilação ou escoamento, e ainda
podem se tornar antiderrapantes”.

Por toda a parte
O inox oferece soluções diferenciadas,
para cada tipo de ambiente industrial. Por
isso, hoje, o material tem presença certa em
determinados segmentos, como produtoras
de papel e celulose, construção civil,
sucroalcooleiro, ferroviário, entre outros.
Sua resistência mecânica à corrosão, à
deformação e ao calor, possibilita, por exemplo,
a sua utilização nas indústrias petroquímica,
metalúrgica e em frigoríficos.
Por não absorver óleo ou umidade, nem
acumular resíduos e sujeira, o inox também
é ideal para ambientes que exigem limpeza
absoluta, como laboratórios farmacêuticos,
manipulação de cosméticos e produção
alimentícia.
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Integração

Qualidade em pauta
Juliana Ferreira

Equipes de setores distintos compartilham informações e aprimoram o desenvolvimento de aços elétricos

Setores estratégicos da Aperam South America
reúnem-se para debater meios de produção
Mais de 70 empregados das áreas Comercial e Operacional da
Aperam South America se reuniram em um workshop para discutir
o desenvolvimento de aços elétricos na Empresa. O encontro, já
realizado em outros formatos nos anos anteriores, permite conjugar
diretrizes de trabalho entre o lado comercial e a linha de produção,
visando ampliar a competitividade nesse mercado.
O gerente executivo da Laminação a Frio de Aços Elétricos,
Enguelber Stutz, diz ser sempre importante manter a área industrial
informada sobre as necessidades e variações do mercado, assim
como o setor comercial precisa conhecer a fundo os processos de
fabricação. “Cada um deve compreender a dinâmica dos processos
dentro de uma visão macro e focar na melhoria dos produtos para
atender aos clientes com boa competitividade”, explica.
“A visão da área comercial reflete as necessidades dos clientes
e dessa forma fica mais fácil agregar valores aos aços elétricos,
com a consequente melhora da qualidade desse material”, completa
o gerente executivo de Metalurgia de Aços Elétricos da Aperam
South America, Edalmo Souza. Ele ressalta que a reunião das áreas
impulsiona a atuação de todos. “Quando nos reunimos e propomos os
desafios, as equipes se motivam para alcançar bons resultados”, conta.
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A Empresa também promoveu
outros dois workshops, com a presença
de representantes da Weg, empresa
brasileira fabricante de motores elétricos,
e da Embraco, do ramo de compressores.
Os encontros trataram de temas ligados
à cadeia de produção dos motores
elétricos e de compressores, além de
diversas soluções para o aumento da
competitividade dos produtos finais e,
consequentemente, dos aços elétricos.
Entre os resultados alcançados
durante o evento, está a conclusão de
que não era necessário, por exemplo, o
uso de embalagens para determinados
segmentos. Elas foram consideradas
dispensáveis quando o produto tem
utilização imediata. “Os resultados
dessas iniciativas são muito bons e
o melhor é poder ouvir os clientes e
saber do que eles irão precisar. Foram
encontros produtivos que deram boas
orientações para os trabalhos a serem
desenvolvidos”, conclui o assistente
técnico de aços elétricos da Aperam
South America, Rubens Takanohashi.

Imagem: 3Arq

Proteção

Projetos urbanos destacam
o uso do aço inoxidável como
material de relevância estética

Destaque
para o
mercado
Produtos confeccionados com aço
inoxidável da Aperam estarão em
evidência na Vila do Aço

O inox da Aperam South America terá
sua beleza e qualidades novamente
exibidas na Vila do Aço. O evento
acontece em São Paulo, dentro do
Congresso Brasileiro do Aço & ExpoAço
2012, maior exposição nacional dos
setores siderúrgico e metalúrgico, da qual
a Aperam é uma das patrocinadoras.
Quem visitar a mostra – realizada, em
junho, pelo Instituto Aço Brasil (IABr) –,
poderá conferir como o inox transforma
os ambientes, trazendo melhorias aos
espaços urbanos e rurais, com soluções
de infraestrutura, transporte, indústria e
para o campo.

No estande da Aperam South America,
o público verá, nas réplicas, algumas em
tamanho real, as principais aplicações
do aço inoxidável em estruturas para a
Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas
de 2016. São aplicações em fachadas
de edifícios, estações de metrô,
pontos de ônibus, mobiliário urbano,
sinalização tátil, entre outras, além dos
já conhecidos usos em eletrodomésticos,
panelas e cutelaria.
O consultor de Marketing e Relações
Institucionais da Aperam South
America, Marco Fuoco, ressalta que a
ExpoAço e a Vila do Aço são “excelentes

oportunidades para mostrar o produto
Aperam, em um ambiente ideal para
network, ampliando e fortalecendo
contatos com empresas dos setores que
demandam por aço inoxidável”.
Em 2011, cerca de 3500 executivos
participaram dos eventos que também
tiveram representantes dos governos
Federal e Estadual de São Paulo,
especialistas em temas relacionados
ao setor da siderurgia e dirigentes de
empresas siderúrgicas que atuam no Brasil
e no exterior. Esta edição terá programação
semelhante, com palestras da área e a
presença da presidente Dilma Rousseff.
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Reconhecimento

Proteção com
durabilidade
Projeto de luva de aramida da Aperam
South America é premiado
Edmar Silva

Mais eficientes, luvas também garantem
a total segurança dos empregados no
manuseio de tiras de inox

A Aperam South America recebeu, em
parceria com a empresa Seiki Luvas, o Prêmio
DuPont de Segurança e Saúde do Trabalhador,
na categoria “proteção contra corte e abrasão”.
O reconhecimento foi garantido pelo projeto
de substituição das luvas de segurança,
realizado na gerência de Acabamento de Inox
Laminado a Frio.
“Conseguimos desenvolver um equipamento
de alta durabilidade, capaz de oferecer maior
proteção para as mãos”, conta o gerente
da área, Antônio Carlos Baraky. O trabalho,
realizado em 2008, tinha o objetivo de evitar
incidentes e não conformidades no processo
de manuseio de tiras. Após a substituição das
luvas, esse número chegou a zero em 2011.
Segundo Baraky, a eficácia do equipamento
é justificada pelos fios de aramida utilizados
em sua fabricação. O material, fibra sintética,
leve e resistente, fornecida pela própria
DuPont, possibilitou melhor acabamento às
luvas, garantindo mais proteção e conforto ao
operador.

Melhor custo-benefício

Edmar Silva

Apesar de serem mais caras, as luvas
desenvolvidas em parceria com a Seiki
reduziram custos na área. Com a substituição,
a durabilidade média das luvas saltou para 35
dias, baixando o consumo para 50 pares ao mês
e o custo com esses equipamentos, em quase
20%. Até então, eram gastos, em média, 115
pares no mesmo período. “Os equipamentos que
usávamos duravam aproximadamente cinco dias.
Dependendo da atividade, somente duas horas”,
conta Baraky. Outro ganho foi a padronização
dos equipamentos – anteriormente eram
utilizados três modelos diferentes.
O projeto deu tão certo que, hoje, as luvas são
utilizadas também para manuseio de chapas e
bobinas e até em outras unidades de produção.
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Segurança

Sempre a postos
Programa da Empresa prepara empregados
para agir em situações de emergência

Edmar Silva

Realizar as atividades com total segurança é premissa fundamental na política de
trabalho da Aperam South America. Porém, durante a trajetória contínua rumo ao
zero acidente, os empregados podem ser surpreendidos por situações imprevistas,
exigindo que todos mantenham atenção redobrada na execução de suas atividades.
Para que o combate a esses casos seja ágil e eficaz, a área de Segurança do
Trabalho mantém o Programa de Atendimento e Resposta a Emergências (Pare), cujo
objetivo é estabelecer um fluxo claro de ações para os empregados seguirem em
situações de risco. “O principal é que eles saibam quais são as pessoas e equipes a
serem comunicadas de acordo com a gravidade do incidente”, afirma o engenheiro de
Segurança, Nelson Lucas Alves.
Além da capacitação sobre procedimentos a serem adotados em casos de
emergência, o Pare promove simulados para avaliar o desempenho dos empregados
em situações hipotéticas. O treinamento é realizado mensalmente, sempre em uma
área diferente da Empresa.
Na ocasião, algumas pessoas são selecionadas
e instruídas a simular uma ocorrência ou acidente
(por exemplo, um infarto ou um princípio de
incêndio). Os demais empregados da área não são
avisados sobre a simulação e procedem como se
a situação fosse verídica. “A ideia é justamente
surpreendê-los. Ao presenciarem a simulação,
eles devem tomar as providências
necessárias, pois não sabem se é
uma situação real ou não”, explica
Nelson. A atividade também é
considerada treinamento para
as equipes de bombeiros
e enfermeiros, que são
acionados normalmente
e agem como se a
emergência fosse
legítima.

Pablo Saraiva foi um dos
empregados que teve a
oportunidade de testar o
aprendizado obtido no Pare: “graças
à capacitação, me senti preparado
para agir na emergência”

Desempenho
avaliado
Durante todo o processo, a atuação
dos empregados é cronometrada e
avaliada. A partir dos dados coletados,
são propostas melhorias para os
possíveis pontos de vulnerabilidade
identificados. “Os simulados são
importantes ferramentas de
segurança, pois garantem informações
valiosas para o Pare e oferecem aos
empregados a oportunidade de colocar
em prática o que aprenderam”, resume
o engenheiro de Segurança, Rodrigo
Cabral, um dos responsáveis pela
coordenação do programa.
Em março, o assistente técnico da
gerência executiva de Tecnologia da
Informação, Pablo Saraiva, membro
da equipe de simulados da Comissão
Interna para Prevenção de Acidentes
(Cipa), participou pela primeira vez de
uma simulação, exercendo a função
de avaliador. A ação que acompanhou
foi realizada na gerência de Controle
Industrial e caracterizava um cenário de
“incidente com lesão grave e/ou óbito”.
“Fiquei impressionado com a reação
das pessoas. Mesmo elas já sabendo
que, naquele mês, haveria um simulado
em sua área, todos agiram com muita
dedicação, como se fosse real”, conta.
Coincidentemente, na semana
seguinte, Pablo presenciou uma
situação verdadeira de emergência no
Escritório Central da Aperam, quando
um de seus colegas não se sentiu bem
e precisou de atendimento médico.
“Felizmente, conseguimos dar todo
o suporte necessário à vítima, que
foi rapidamente socorrida. Graças
ao treinamento de segurança que
realizamos na Empresa e à experiência
com os simulados, consegui manter a
calma e me senti preparado para agir
naquela situação”, afirma Pablo.
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Sustentabilidade

Empresa antecipa
agenda da Rio+20
Atuação da Aperam South
America está alinhada aos
objetivos da conferência
mundial de meio ambiente
Duas décadas se passaram desde a realização da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio-92), encontro que reuniu os países membros da ONU para
definir uma agenda de ações em prol do meio ambiente. Este ano,
de 13 a 22 de junho, o Rio de Janeiro voltou a sediar o evento,
agora chamado Rio+20, nome que faz alusão ao tempo decorrido
desde a primeira conferência. Dois temas ocuparam o centro dos
debates: a economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura
institucional para o desenvolvimento sustentável.
A preservação do meio ambiente, alinhada à promoção social, está
no cerne da política de gestão ambiental da Aperam South America.
Seus projetos para uma economia verde são balizados pelos três eixos
de atenção propostos pelo conceito de sustentabilidade: a necessidade
de atuar de modo ambientalmente justo, socialmente correto e
economicamente viável. “As iniciativas executadas pela Aperam
South America já estão de acordo com as premissas elaboradas para a
Rio+20. Isso mostra o amadurecimento do nosso trabalho de gestão
ambiental”, declara o gerente executivo de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, Leonam Almeida.
Como resultado desse modo de agir, a Empresa conquistou, em
2011, pela quarta vez, o título de empresa-modelo do Guia Exame
de Sustentabilidade. O reconhecimento é consequência das práticas
adotadas pela Aperam South America, em consonância com a
proteção do meio ambiente e a valorização do ser humano.
Desde 2001, a Aperam South America é certificada pela ISO
14001 e passa por auditorias periódicas que avaliam se as atividades
desempenhadas se mantêm alinhadas às diretrizes preconizadas pela
norma. Como aponta o assessor de Meio Ambiente da Aperam South
America, Glautiere Gomes, a Empresa tem obtido resultados positivos
nas avaliações às quais é submetida. “Já estamos há quatro anos sem
registrar não conformidades com a ISO 14001”, acrescenta.
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Ações sustentáveis na Empresa envolvem empregados, meio ambiente e produção

Beneficiamento conjunto
O Sistema de Gestão Ambiental desenvolvido pela Aperam
reúne ações de tratamento dos seus efluentes, monitoramento
dos recursos hídricos, instalação de tecnologias ambientais,
gestão e transporte de resíduos, controle de emissão de gases,
economia de energia e educação ambiental.
Paralelamente, a Fundação Aperam Acesita executa projetos
que agregam desenvolvimento pessoal com sustentabilidade
ambiental.
“A evolução socioeconômica das comunidades onde estão
instaladas as unidades da Aperam South America é fundamental
para o crescimento da Empresa. Principalmente a cidade de
Timóteo e seis municípios do Vale do Jequitinhonha”, reitera o
presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.
Meio ambiente, cultura, educação e promoção social são
os principais focos de atuação da Fundação mantida pela

Ações de educação ambiental nas áreas verdes do Oikós buscam disseminar os
conceitos de sustentabilidade entre as gerações futuras

Seu Espaço

Produção
verde e limpa

Aperam South America. Seus projetos envolveram 35 escolas e capacitaram
950 professores da rede municipal, em 2011. Os alunos tiveram aulas de reforço
escolar, teatro e receberam orientações sobre ética profissional. Os empregados
também têm atenção especial e incentivo para aumentar o grau de escolaridade
por meio de ações, como o Projeto Capacitar, oferecido aos profissionais da Aperam
Bioenergia.
Em conjunto com a Inter American Foundation (IAF), são promovidas iniciativas
de capacitação profissional e geração de renda para jovens e famílias de baixa
renda. A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Timóteo (Ascati)
é uma das instituições apoiadas pela parceria, com melhorias no processo de
operacionalização de seu galpão e na compra de novos equipamentos. A cultura e
o artesanato ganham espaço em exposições no Centro Cultural da Fundação, como
a recém-concluída mostra de artistas do Vale do Jequitinhonha.

De pai para filho

Sustentabilidade em números
US$ 60 milhões –
R$
47
milhões
–amor à música
Duas
histórias
de
investimento no plantio de florestas
montante investido em 2011
de eucalipto e novas tecnologias de
com
prevenção, gestão
inspiradas
peloambiental,
exemplo paterno
certificações, pesquisa e
desenvolvimento, e instalação de
tecnologias limpas;

coleta e queima de gases na produção
de carvão vegetal, que praticamente
eliminaram as emissões de metano;

13,5 milhões de Gigajoules

17,5 mil – número de alunos

(GJ) – consumo total de energia da
Aperam South America, valor 30%
inferior ao registrado em 2010;

beneficiados por ações educacionais,
em Timóteo;

82% – percentual de resíduos

em 2011, pela Fundação Aperam
Acesita em iniciativas para o meio
ambiente, cultura, educação e
promoção social, que beneficiaram
cerca de 100 mil pessoas.

reaproveitados ou reciclados;

95% (31 mil metros cúbicos/
hora) – índice de recirculação de água
industrial da Usina em Timóteo;

4,4 milhões – valor investido,

A maior produtora de
aços inoxidáveis da América
Latina tem também um dos
maiores altos-fornos movidos
a carvão vegetal do mundo.
O Alto-Forno 2, da Usina de
Timóteo, passou a operar com
o termorredutor renovável e
alcançou a substituição total do
coque metalúrgico, em setembro
de 2011. Com isso, 700 mil
toneladas de CO2 deixaram de
ser lançadas na atmosfera por
ano, o que significa uma redução
de 50% do total de emissões
desse gás geradas pelas
atividades na planta.
O carvão vegetal é fornecido
pela Aperam Bioenergia,
produzido a partir de florestas
de eucalipto cultivadas no Vale
do Jequitinhonha. Outro ganho
ambiental resultante do uso
desse combustível decorre
do fato de que florestas em
crescimento captam CO2 na
atmosfera, compensando
as emissões dos processos
produtivos de aço.
A substituição do coque pelo
carvão vegetal é mais uma
iniciativa em consonância com a
temática da Rio+20. A Aperam
Bioenergia tem capacidade
produtiva atual de 1,8 milhão
de metros cúbicos por ano – o
equivalente a 450 mil toneladas
de carvão vegetal –, mas que
pode ser estendida a 2,2 milhões
nos próximos anos.  
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Sustentabilidade

Reconhecimento mundial
Aperam passa a integrar o Pacto Mundial das Nações Unidas
a ser geridas com base nas diretrizes do Pacto e nos Dez
Princípios da ONU, que também devem ser divulgados nos
canais de comunicação corporativos disponíveis, juntamente
com a publicação anual de um Relatório de Sustentabilidade,
informando aos stakeholders os esforços para execução dos
princípios preconizados pelo acordo.

Participação avalizada
O UNGC é uma iniciativa de liderança, que deve envolver
o compromisso da direção e ser apoiado pelo mais alto nível
do órgão de governança das empresas. Na Aperam, não foi
diferente, com o processo para integração ao Pacto sendo
iniciado pelo Comitê Diretivo de Sustentabilidade.
O Órgão é responsável por definir e monitorar a aplicação
da Política de Sustentabilidade da Empresa. Para isso, deve
acompanhar os Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) de
Sustentabilidade e submeter ao Comitê de Gestão um plano de
estruturas adequadas para direcionar as ações orientadas para
a comunidade, incluindo as ações conduzidas pela Fundação
Aperam Acesita.

Daniel Mansur

Os valores Liderança, Agilidade e Inovação e a promessa
da marca, “made for life”, colocam a Aperam na rota da
responsabilidade corporativa. O caminho é ainda mais reforçado
pelas práticas internas desenvolvidas na Empresa, que carregam
em seu cerne a missão de construir, de forma proativa, uma
Organização voltada para o desenvolvimento sustentável.
Esse comportamento foi mais uma vez reforçado com a
adesão da Aperam ao Pacto Mundial das Nações Unidas
(UNGC – United Nations Global Compact), maior iniciativa
mundial de responsabilidade corporativa, reunindo cerca
de oito mil participantes, entre empresas e entidades não
comerciais, em 135 países.
Com o UNGC, a Aperam se compromete com uma política
estabelecida e reconhecida para o desenvolvimento,
implementação e divulgação de práticas de direitos humanos,
ambientais, sociais e de governança. O documento facilita o
compartilhamento e a troca de experiências para que haja um
avanço em soluções e estratégias empreendidas na busca da
sustentabilidade e da cidadania corporativa.
Da mesma forma, todas as operações do negócio passam

Dez princípios da ONU a favor dos Direitos Humanos,
Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção

Práticas sustentáveis
da Empresa agora
são reconhecidas e
formalizadas pela ONU
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1. Apoiar e respeitar a proteção aos direitos humanos reconhecidos internacionalmente;
2. Assegurar-se de que não são cúmplices de violação de direitos humanos;  
3. Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à negociação coletiva;
4. Eliminar todos os tipos de trabalho forçado ou compulsório;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no emprego;
7. Apoiar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais;
8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;
9. Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis;
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Daniel Mansur

Sustentabilidade

100% sustentável
Acordo firmado pelo IABr com
o Governo brasileiro garantirá a
procedência de todo o carvão vegetal
usado na siderurgia até 2016
A Aperam South America participou da assinatura,
em Brasília, junto ao Governo Federal, do Protocolo de
Sustentabilidade do Carvão Vegetal. O documento é o
compromisso voluntário das empresas associadas ao Instituto
Aço Brasil (IABr) em trabalhar apenas com a produção
sustentável do insumo, atingindo, em até quatro anos, 100%
de florestas plantadas para atender à sua demanda.
Em 2011, 80% do carvão vegetal consumido pela indústria
do aço foi proveniente de florestas plantadas próprias,
10% de florestas plantadas de terceiros e 10% de resíduos
florestais legalizados. Pelo acordo, a partir de 2016, além de
todo carvão vegetal vir de florestas plantadas, as empresas
deverão comprovar, por meio de documento oficial, a origem
legal do produto.
Outra ação importante é a implementação de um Programa
de Qualificação de Fornecedores. As organizações do setor
se adequarão aos requisitos para avaliação e qualificação de
parceiros, mantendo relação comercial somente com aqueles que
cumprirem todas as exigências legais, em um padrão semelhante
ao que a Aperam South America já mantém.
Ao mesmo tempo, a participação direta do Poder Público
nesses processos é um passo essencial para a criação de
mecanismos que viabilizem a inserção dos produtores de carvão
vegetal na legalidade, com a formação de cooperativas, criação
de linhas especiais de crédito e outras alternativas para famílias
que atualmente produzem o insumo em fornos primitivos, em
várias regiões do país.
“Considero que a divulgação desse protocolo pelos
produtores do aço é uma importante contribuição ao esforço do
Poder Público em conscientizar os demais segmentos da cadeia
produtiva em também terem compromissos de sustentabilidade
social e ambiental na produção de carvão vegetal”, afirmou a
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, durante o evento
de assinatura do acordo.

Combustível dos altos-fornos da Usina de Timóteo já é 100% renovável, sendo
obtido a partir da produção da Aperam Bioenergia

Referência no assunto
A Aperam South America já é um exemplo de como produzir
gusa de maneira ambientalmente correta e economicamente
viável, com utilização de fonte energética renovável no
abastecimento dos Altos-Fornos 1 e 2, da planta de Timóteo.
Por meio da Aperam Bionergia, a Empresa produz carvão
vegetal para uso siderúrgico a partir de florestas de eucalipto,
localizadas nos municípios de Capelinha, Minas Novas, Turmalina,
Itamarandiba, Veredinha e Carbonita, na região do Vale do
Jequitinhonha (MG).
Além da produção do combustível, as operações da unidade
também geram benefícios sociais, econômicos e ambientais para
as comunidades da região, que, ao mesmo tempo, participam
dos projetos voltados para educação, cultura e promoção social,
desenvolvidos pela Fundação Aperam Acesita.
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Boas práticas

Unidos para
economizar

Edmar Silva

Equipe da Laminação
a Quente se mobiliza
para evitar o
desperdício de água

Durante uma reunião relâmpago, procedimento de saúde e segurança
realizado diariamente na Empresa antes de todas as jornadas de trabalho,
uma equipe de 18 empregados da gerência de Laminação a Quente teve uma
ideia simples e efetiva para evitar o desperdício de água na área. “Decidimos
fazer um mapeamento de todas as nossas instalações para identificar
possíveis pontos de vazamento”, conta o supervisor de manutenção, Roberval
Costa, um dos responsáveis pela iniciativa.
O grupo inspecionou pias, torneiras, caixas de descarga, tubulações e
outros locais para identificar perdas de água. Depois disso, a equipe calculou o
volume dos vazamentos e planejou as ações de reparo. Em poucos dias, todos
os pontos identificados já haviam sido reformados. “Na maioria dos casos, a
solução era simples, apenas uma troca de válvula ou de torneira. Por isso, o
custo dos reparos foi baixo e os resultados muito positivos”, afirma Roberval.

Empresa mobilizada

Apoio compartilhado

14

Empregados visitaram todos os pontos de possíveis
vazamentos de água na área e propuseram ações de reparo

Para o gerente executivo de Saúde e Segurança,
Leonam Almeida, o trabalho da equipe de Laminação
a Quente está alinhado aos princípios da Aperam
South America de utilizar seus recursos naturais de
forma racional e cada vez mais otimizada. “Estamos
realizando campanhas internas com avisos e cartazes
para conscientizar os empregados sobre a importância
de fazer o uso adequado dos nossos bens naturais,
principalmente a água. Essa iniciativa da Laminação a
Quente é uma prova de que a conscientização está, de
fato, acontecendo”, opina.
Evitar o desperdício também é uma máxima seguida
durante toda a produção do inox. De acordo com dados
de 2011, o índice de recirculação de água industrial na
Empresa é de 95%, o que demonstra a eficácia de seus
processos de reciclagem hídrica.
A Aperam South America também investe no
tratamento da água que não é reaproveitada dentro da
Usina. Para isso, conta com redes de drenagem, tanques
de decantação, estações para separação de materiais
pesados e outras estruturas que garantem que os
recursos hídricos aproveitados no processo produtivo
sejam devolvidos ao meio ambiente obedecendo aos
mais elevados padrões de qualidade.

Edmar Silva

Boas práticas

Muito além do capacete
Ações de conscientização estimulam empregados
motociclistas a adotar comportamento seguro no trânsito

Evandro Marques não anda de
moto sem os equipamentos de
segurança: “É preciso adotar
atitudes seguras no trânsito
permanentemente”

Os estacionamentos da Usina de Timóteo confirmam: o número de empregados que
preferem ir ao trabalho de moto aumentou. Segundo dados da área de Segurança Patrimonial,
a Aperam South America possui, atualmente, quase 1400 motocicletas cadastradas em seu
banco, sendo 76% delas de empregados próprios e o restante de prestadores de serviço.
Para conscientizar esses condutores sobre os cuidados necessários no trânsito, a equipe
de Saúde e Segurança, em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa), desenvolveu um guia sobre comportamento seguro na direção de motos. O
material, que aborda com clareza assuntos como direção defensiva, equipamentos de
proteção e regras de circulação, foi entregue a todos os empregados e usado como
tema dos diálogos diários de segurança, durante uma semana.
“Foi a maneira que encontramos de alertar não só os motociclistas, mas também
os demais motoristas, sobre o risco de acidentes envolvendo veículos de duas
rodas”, afirma a responsável pela Comissão de Eventos da Cipa, Ivana Coelho.
Os resultados desse trabalho já aparecem. No ano passado, foram registrados
seis acidentes de trajeto até junho, todos qualificados como CPT (com perda de
tempo), enquanto, em 2012, houve apenas uma ocorrência no mesmo período.

Aprendizado contínuo

Confira algumas recomendações
para dirigir com segurança sobre
duas rodas:
• Use sempre o capacete e a vestimenta adequada (calçado
   fechado, calça comprida e jaqueta);
• Verifique se as lâmpadas (setas, luz de freio, farol) e os
retrovisores de sua moto estão devidamente regulados;
• Mantenha sempre o farol aceso;
• Se você ainda não possui experiência, evite trafegar em vias
muito movimentadas;
• Respeite a sinalização e evite manobras arriscadas.

Além do trabalho de conscientização, a Aperam South America
estimula seus empregados a participarem de treinamento oferecido pela
concessionária Mavimoto Honda, também focado em segurança. Essa
capacitação é necessária para que o motociclista seja autorizado a
entrar com sua moto na Usina.
Para o gerente de Segurança e Meio Ambiente, Sebastião
Miranda, esse procedimento, aliado às campanhas, ajuda a
reduzir o número de acidentes também fora da Empresa. “Os
empregados passam a adotar uma postura mais segura no
trânsito de forma geral”, avalia.
Motociclista há mais de 12 anos, o assistente técnico
Evandro Marques participou do treinamento em 2011
e defende sua importância no exercício contínuo
de conscientização dos condutores. “Andar
de moto é bom, mas também muito
perigoso. Por isso, é preciso ter autocontrole
e prudência, manter a concentração
e adotar atitudes seguras no trânsito
permanentemente”, aconselha.
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Edmar Silva

Seu Espaço

Bom exemplo
nos pedais
Empregados da Aperam South
America fazem da bicicleta um
meio de transporte e de lazer

Arquivo pessoal

Fabrício (à esquerda) formou
grupo para pedalar em Timóteo e
região nos finais de semana

Quando morava em Vargem Grande do Sul, no
interior do estado de São Paulo, sempre que possível,
o analista de mercado da Aperam South America,
Bruno Perroni, utilizava a bicicleta como meio de
transporte. Desde que se mudou para São Paulo,
sexta metrópole mais populosa do mundo, sentia
falta da agilidade e do bem-estar ao utilizar o veículo.
Há um mês, no entanto, incentivado pelo exemplo
do diretor Comercial da Aperam South America,
Frederico Ayres, Bruno passou a fazer o trajeto de
6 km de sua casa até o escritório em que trabalha,
de bicicleta. “Se o diretor vinha de um lugar até mais
distante, por que não poderia tentar?”, perguntou-se.
Hoje, Bruno gasta a metade do tempo que levaria
de carro para percorrer o mesmo caminho. São cerca
de 30 minutos pedalando. Além disso, aponta que o
hábito se torna uma alternativa saudável, uma vez
que não gosta de frequentar academias.
Apesar do aumento da malha de ciclovias na capital
paulista, Bruno acredita que as longas distâncias
sejam o principal fator que desmotiva os colegas
a adotarem a bicicleta como meio de transporte. A
conscientização dos motoristas e a criação de locais
para estacionar a bicicleta com segurança também
precisam melhorar. “Se passamos a utilizar alternativas
de transporte como os coletivos, as bicicletas e até
mesmo caminhar, criamos um ambiente propício ao
respeito. E com a demanda crescente, incentivamos a
construção de ciclovias”, analisa.
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Bicicleta passou as ser meio de transporte de Bruno no
trajeto de casa para o trabalho, em São Paulo

Fim de semana
Em Timóteo, a bicicleta virou um compromisso certo nos finais de semana
do pesquisador do Centro de Pesquisas, Fabrício Alcântara. Junto de dois
colegas de trabalho e suas respectivas esposas, ele pedala cerca de 45 km
pela região, indo até cidades como Ipatinga e Cava Grande.
“O maior benefício é o bem-estar, com passeios em meio à mata, num
ambiente saudável, sem poluição”, afirma Fabrício, que montou o grupo de
ciclistas há quatro meses. “A primeira vez é cansativa, mas se insistir vira uma
paixão”, enfatiza.
Fabrício ressalta que é necessário ter cautela para iniciar o esporte, que
exige equipamentos específicos. “O último Dia de Saúde e Segurança
colaborou para avaliarmos os itens de segurança a serem usados nos
percursos, como capacete, luvas, calçados e roupas adequados”, conta. O
grupo de Fabrício utiliza todos os materiais para garantir a segurança em
seus trajetos, além de um modelo de bicicleta adequado. “Como andamos no
asfalto e na terra, a bicicleta tem de ser resistente e leve, para proporcionar
conforto”, completa.
Na Aperam South America, iniciativas para a educação no trânsito têm
sempre destaque e foram intensificadas com a reinauguração a Transitolândia,
no mês de abril, em Timóteo. Neste ano, os projetos desenvolvidos na via darão
ênfase aos direitos e deveres dos ciclistas. Além disso, desde o ano passado, a
Empresa sorteia, entre os empregados, kits de segurança com capacetes, luvas,
sinalizadores noturnos, retrovisores e buzinas.
Celebrada no dia 28 de abril, a data foi criada por uma resolução da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Desde 2006, é parte do quadro de comemorações
da Aperam South America, que a aproveita para reforçar e consolidar as ações de
segurança mantidas diariamente na Empresa.

Educação

Responsabilidades compartilhadas
Parcerias firmadas pela Fundação Aperam Acesita são fundamentais para o
sucesso de programas no campo da educação
A Fundação Aperam Acesita acredita que desenvolver
trabalhos em rede é o melhor caminho para viabilizar seus
projetos. Por isso, estabelecer parcerias com outras instituições
é uma de suas principais diretrizes. “Trabalhar em conjunto
é o modo mais eficaz de garantir a implantação e o sucesso
das iniciativas, pois potencializa os recursos disponibilizados
por todas as partes envolvidas”, defende a coordenadora de
projetos da Fundação, Salete Silva.
Na área da educação, essas parcerias vêm rendendo resultados
muito positivos, principalmente, no Vale do Aço. Segundo Salete,
o relacionamento estreito entre Fundação, Prefeitura de Timóteo
e Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano
tem garantido melhorias significativas na gestão escolar e,
consequentemente, no desempenho dos alunos.

“A Fundação está sempre presente quando o assunto é
educação”, ressalta a superintendente regional de Ensino,
Maria do Carmo Silva Melo. Dos diversos projetos mantidos
pela instituição, a educadora destaca a capacitação do corpo
técnico das escolas, que valoriza os profissionais e contribui
para a melhoria do ambiente escolar, e o trabalho de educação
ambiental promovido no Oikós, considerado por ela “um
importante complemento à proposta pedagógica da região”.
Para o secretário municipal de Educação de Timóteo, Cássio
Eduardo Miranda, a parceria entre escolas, poder público e
instituições com foco em atuação social possibilita o encontro
de diferentes pontos de vista, fortalecendo as iniciativas. “É bom
saber que podemos contar com tantos parceiros qualificados.
Trabalhando em rede, todos saem ganhando”, conclui.

Edmar Silva

Professores e diretores da rede pública de
ensino de Timóteo em visita à Usina
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Meio ambiente

Fotos: Edmar Silva

De um jeito
diferente
Tecnologias alternativas do Oikós conciliam
sustentabilidade e redução de custos
No Oikós, os visitantes também aprendem a cultivar uma horta, utilizando pouco
espaço e materiais reaproveitados

No Centro de Educação Ambiental Oikós, a palavra de ordem é
“reaproveitar”. Uma das iniciativas nesse sentido é o biodigestor,
sistema utilizado para transformar esterco animal e restos de
cultivo em biogás, um combustível gasoso de conteúdo energético
similar ao do gás natural.
Por meio de uma câmara anaeróbica (sem oxigênio) instalada
abaixo do nível do solo, o esterco é fermentado. O biogás
liberado nesse processo é coletado para ser aproveitado na
cozinha do Oikós.
“As pessoas se espantam quando dizemos que não usamos
botijão de gás”, conta a educadora ambiental Juliana Jácome. Graças
ao biodigestor, o Oikós consegue disponibilizar gás para cozimento
de alimentos e, caso necessário, parte da iluminação do Centro.
Além disso, a matéria remanescente do processo de biodigestão é
reaproveitada como adubo no cinturão verde da Empresa.
Outro sistema utilizado para a produção de fertilizantes
orgânicos é o “minhocário”. Nessa estrutura, as minhocas são
alimentadas com folhas secas e esterco e transformam essa dieta
em húmus, uma espécie de “adubo natural”. “É uma tecnologia
simples, que pode ser reproduzida em qualquer lugar. Já recebemos
muitos produtores rurais interessados em replicá-la em suas
propriedades”, afirma Juliana.

Água “reciclada”
O Oikós também reaproveita a água da chuva, coletada por
meio de calhas e usada em pias artesanais construídas pelos
próprios empregados. A água das demais pias (cozinha e
lavabos) é submetida a um tratamento alternativo de esgoto,
que utiliza filtro de areia e brita. Ali, as impurezas são retidas

18

Luz elétrica e gás no Oikós são obtidos a partir de processos sustentáveis

e a água pode ser novamente usada como nutriente para a
vegetação.
Sistema parecido foi aplicado ao esgoto dos sanitários, que
é transportado por tubulação até uma fossa impermeabilizada.
Os resíduos passam pelo processo de fermentação e são
transformados em adubo. A água não retida nessa etapa passa
por uma série de camadas para perder as impurezas e, por fim, é
absorvida pelas raízes das plantas.
Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson
Vitorino, as tecnologias alternativas do Oikós estão alinhadas
à política de meio ambiente da Empresa. “São ideias altamente
sustentáveis e de fácil aplicação, que garantem, por exemplo,
a redução no impacto ambiental e a otimização dos custos
operacionais, além de outros benefícios”, opina.

Capacitação

Edmar Silva

Criação de medicamentos homeopáticos e educação ambiental estão entre as orientações fornecidas no curso de homeopatia

Alternativas para o bem-estar
Fundação Aperam Acesita promove cursos sobre tratamentos e terapias alternativas
Com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem e
capacitação para a comunidade, a Fundação Aperam Acesita está
realizando cursos de homeopatia e parapsicologia, no Centro de
Educação Ambiental Oikós. Os encontros acontecem em dois sábados
por mês (homeopatia) ou em um domingo mensal (parapsicologia).
Cada curso tem duração aproximada de dois anos. As atividades são
divididas em aulas práticas e teóricas, nas quais os alunos estudam
tratamentos e terapias alternativas relacionadas ao bem-estar
individual e coletivo. “O foco está na melhoria da qualidade de vida”,
explica o professor Elísio Saqueto, responsável pelos dois cursos.
As aulas são abertas a qualquer pessoa interessada e não exigem
conhecimento prévio sobre os temas. Este ano, as inscrições já foram
encerradas, mas novas turmas devem ser formadas em 2013.

Conhecimento diferenciado
O curso de homeopatia é oferecido em parceria com a Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e acontece
desde 2011. Nele, os alunos aprendem sobre o uso de medicamentos
homeopáticos e a possibilidade de aplicá-los em seres humanos e
animais, como forma de aliviar sintomas físicos e psicológicos.
A dona de casa Cazuí Meireles, aluna do curso, conta que se
interessou pelo tema após uma experiência positiva com tratamentos
homeopáticos. “Meu objetivo é entender melhor os princípios dessa

corrente alternativa dentro da medicina. Estou gostando muito”, afirma.
As aulas não são voltadas apenas para a aplicação medicinal.
Segundo Elísio, outra preocupação é desenvolver um trabalho de
educação ambiental com os alunos, aproveitando o espaço e os
recursos oferecidos pelo Oikós.

Desenvolvimento pessoal
O curso de capacitação em parapsicologia, também oferecido em
parceria com a UFV, por meio do Instituto Logos, analisa fenômenos
considerados “paranormais” – clarividência, telepatia e psicocinese –
por meio de um viés clínico. “Queremos que os alunos desenvolvam
um olhar crítico a respeito desses fenômenos, derrubando mitos e
buscando explicações científicas”, explica Elísio.
Durante as aulas, também está previsto o ensinamento de métodos
para hipnose e relaxamento, como forma de controlar a ansiedade
e descansar a mente, além de exercícios para melhorar a memória e
trabalhar a criatividade. O curso aborda ainda questões de psicanálise e
técnicas de motivação e autoajuda.
A educadora ambiental Jailma Soares, do Oikós, buscou a capacitação
como forma de complementar a sua formação profissional. “Acredito
que a parapsicologia oferece um conhecimento diferenciado sobre
como se relacionar com o outro, o que é muito importante na área em
que atuo”, opina.
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Cultura

Inox também é arte
Rafael Cabral confeccionou peças com inox da Aperam South America para a sua primeira exposição artística

Tiras reaproveitadas do material são utilizadas em
exposição artística contemporânea
O produto que sai das Usinas da Aperam South America
para fazer parte de inúmeras indústrias e equipamentos ao
redor do mundo, ganha um destino diferente nas mãos do
artista timotense, Rafael Cabral, que produz obras de arte
com o inox.
Para a confecção das peças, Rafael reaproveita tiras de aço
inoxidável geradas no processo de acabamento dos produtos
da Usina. Esse material, cedido pela Aperam South America, é
geralmente separado como sucata dentro da própria Empresa,
retornando ao processo produtivo como matéria prima para
os fornos elétricos da Aciaria.
“O inox é mais conhecido por sua aplicação utilitária, mas
ele também pode ser aproveitado de forma artística”, ressalta
Rafael. “As tiras que utilizo, por exemplo, são bastante
maleáveis e podem ser manuseadas com facilidade. Além
disso, sua capacidade de reflexão é muito alta, o que dá uma
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aparência diferenciada às obras”, completa.
A primeira exposição solo do jovem artista tem feito
sucesso no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita.
O trabalho, composto por seis instalações, algumas delas
interativas, foi construído com o objetivo de proporcionar ao
visitante uma experiência artística sensorial. “A ideia é que
as pessoas possam intervir em algumas peças, fazendo com
que elas se modifiquem ao longo da exposição. Dessa forma,
espero valorizar características ‘orgânicas’ e ‘mutáveis’ da
obra”, explica Rafael.
A mostra fica aberta a visitações até o dia 15 de julho. Para
a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita,
Marilene de Lucca, as peças apresentadas vão surpreender
positivamente o público. “Elas são diferentes, dinâmicas
e contemporâneas. É muito interessante ver a reação das
pessoas”, revela.

