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Nossa maior riqueza
Pelo terceiro ano consecutivo, Aperam South
America é eleita pelo Guia Você S/A – Exame
uma das 150 melhores empresas para
trabalhar no país.
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Caros leitores,
Ao longo dos seus 68 anos, a Aperam South
America sempre buscou acompanhar o crescimento
do Brasil, oferecendo produtos alinhados às demandas
da sociedade, com alta qualidade e tecnologia. Neste
ano, além do nosso aniversário, outubro também
marca os 20 anos de privatização da Empresa, uma
etapa da nossa história que reforçou esse comportamento – seguido e perseguido
diuturnamente – e ajudou a definir a Organização que somos hoje e que queremos ser
no futuro.
Como uma Empresa ágil, líder e inovadora, acompanhamos os desafios que a
indústria do aço em todo o mundo nos apresenta. Investimos em soluções modernas
e contemporâneas, que consolidam cada vez mais os aços inoxidáveis e elétricos como
vetores do desenvolvimento.
Um dos melhores exemplos é a produção nacional dos aços duplex, iniciada
pela Aperam South America há três anos e que hoje já atende mais de 60% da
demanda brasileira. Evidenciamos que estamos plenamente preparados para
o fornecimento de produtos de alta tecnologia e ganhamos cada vez mais
espaço na indústria de extração de petróleo em águas profundas e no setor
sucroalcooleiro. Um esforço alinhado com a busca pela maximização de nossa
rentabilidade em médio e longo prazos.
Esse trabalho exige uma retaguarda consistente e competente. Felizmente, somos
agraciados com profissionais dedicados e comprometidos com a sustentabilidade da
Organização e fazemos o máximo para retribuir. Por isso, é muito gratificante sermos
incluídos no Guia Você S/A – Exame pela terceira vez consecutiva. Afinal, trata-se
de um reconhecimento concedido por duas das maiores publicações brasileiras de
negócios e que reúnem as 150 melhores empresas para trabalhar no país.
No levantamento, a opinião dos empregados responde por 70% da nota final. São
eles que avaliam o grau de satisfação com as ações da Empresa em benefício dos
profissionais e da comunidade que nos acolhe. Uma demonstração do quanto nossas
equipes se sentem bem trabalhando aqui e do quanto essa parceria é fundamental
para o sucesso da Empresa.
Esse espírito de inovação e desenvolvimento continuará nos acompanhando
e permanecerá sendo um dos traços que caracteriza a história de sucesso que
construímos até aqui. É com ele que atenderemos novos mercados e manteremos a
vocação de nos renovar e evoluir a cada dia, sempre presente na vida das pessoas e na
construção do país.

Website

De página nova
A Aperam South America está com novo endereço
na internet. Pelo www.aperam.com/brasil, os
visitantes têm acesso a uma série de informações
sobre a Empresa, seus produtos e serviços.
No site, também é possível encontrar a visão
de sustentabilidade e as diretrizes que regem
a política ambiental do Grupo Aperam, com
destaque para ações e projetos realizados com
empregados e comunidade. As políticas de
Recursos Humanos possuem seção própria,
com explicações detalhadas sobre benefícios
oferecidos, programas motivacionais, iniciativas
com foco em desenvolvimento profissional e
programas de estágios, trainee e formação de
aprendizes.
A nova página é integrada ao site oficial do
Grupo Aperam (www.aperam.com) e conta com
um catálogo de endereços da rede de distribuição
da Empresa e um portal de compras online. Os
aços inoxidáveis, elétricos e carbono especiais,
produzidos na Usina de Timóteo, ganham
destaque, com informações sobre seus processos
produtivos, aplicações e especificações técnicas.
Pela barra de navegação, também é possível
acessar a página especial da Aperam Bioenergia
e conhecer as linhas de atuação e os programas
da Fundação Aperam Acesita. Além disso, a
página contém as versões digitais das edições
mais recentes da Revista Espaço e é abastecida
regularmente com notícias da Empresa.
Para conhecer o novo site da Aperam South
America, acesse: www.aperam.com/brasil

Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America
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Versatilidade

Arte e sustentabilidade unidas pelo inox

Tradicionais parceiras comerciais, a
Aperam South America e a Mekal, empresa
especializada em produtos de inox para
cozinha, reuniram-se para uma ação
diferente: fornecer e processar peças
de aço inoxidável para a criação de um
monumento que simboliza a formação
e educação das crianças. O resultado é
a escultura “Reach” (alcance, em inglês),
produzida pelo renomado designer
israelense Dror Benshetrit, especialmente
para a Love & Art Children’s Foundation,
ONG norte-americana que realiza trabalhos
sociais com crianças, por meio da arte, em
diversos países.
Com cerca de duas toneladas, a obra
possui cinco metros de altura por cinco de
largura e simula uma escalada imaginária,
representando a busca de um sonho.
Segundo o artista, a ideia para o monumento
surgiu após ver o trabalho realizado pelas
crianças da instituição. “Essa escultura
representa diversos parceiros andando
juntos por uma causa comum. Mostra que
não há limites para ajudar as crianças por
meio da arte. Os seus degraus, internos e
externos, passam essa ideia de que se pode
escalar para onde quisermos”, afirma Dror,
em vídeo divulgado pela Mekal.
Essa é a primeira vez que o artista utiliza o

aço inoxidável como matéria-prima. O material
utilizado como base da obra foi fornecido
pela Aperam South America e processado
pela Mekal. “Entramos nesse projeto pela
oportunidade de ajudar as crianças e pela
capacidade da empresa de desenvolver
peças de aço inoxidável originais e de design
inovador”, destaca o diretor comercial da
Mekal, Christian Kadow.

Muito além da beleza
Durante os meses de julho e agosto, a peça
concebida por Dror ficou exposta no Museu
Brasileiro da Escultura (MuBE), em São Paulo.
Em setembro, foi transferida para a Praça
Victor Civita, também em São Paulo, como
parte do calendário da Design Weekend,
evento que contou com uma série de ações
de incentivo e mobilização à arte, decoração,
arquitetura e urbanismo.
O gerente executivo da área Comercial da
Aperam South America, Daniel Domingues,
destaca que a Praça Victor Civita conta
com um projeto arquitetônico inovador e

apresenta soluções de última geração em
construção sustentável, por isso, sua escolha
como local para exposição reforça o papel do
inox como material alinhado à preservação
ambiental. “É uma área em que o inox vem
se apresentando como material ideal, por ser
100% reciclável e resultado de um processo
industrial limpo”, reforça.
Como destino final, a escultura será doada
para a Casa da Criança Amor & Arte, em
Jataí (GO), um centro de arte educacional
e esportivo construído pela Love & Art
Children´s Foundation.

Arquivo Aperam South America

Exposta em São
Paulo, escultura feita
para instituição de
apoio às crianças
evidencia diferentes
atributos do material

Dror Benshetrit, em
frente à sua escultura
“Reach”, exposta na
Praça Victor Civita,
em São Paulo
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Desenvolvimentoemercado

Resistentes,
ﬂexíveis e
eficientes
Com volume
de produção e
investimentos em
pesquisa, a Aperam
South America
mostra que está
preparada para
atender à demanda
nacional por produtos
de alta tecnologia,
como os utilizados na
indústria do pré-sal

Como forma de expandir a sua atuação
no segmento, a Aperam South America tem
buscado novas oportunidades de crescimento no mercado da exploração de pré-sal,
principalmente no Brasil. Esses esforços
estão alinhados a uma política do governo
de estimulo às empresas instaladas no país
para que busquem novas parcerias com fornecedores nacionais de produtos e serviços.
Adotadadesde2003,essaopçãovem
criando condições para que a cadeia consiga
se desenvolver de maneira competitiva. “A
indústria nacional está preparada, com vários
produtos homologados e demonstrações de
que tem condições técnicas e volume de produção adequado para atender às demandas
dosclientes”,afirmaodiretorComercialda
AperamSouthAmerica,FredericoAyresLima.
Na Aperam South America, os investimentos em tecnologia traduzem essa linha
de atuação. Apenas em 2011, a Empresa
destinouR$23milhõesparaseuCentrode
Pesquisas, aplicados em contratos de tecnologia, equipamentos para os laboratórios e
estudos conduzidos em parceria com plantas
europeias do Grupo Aperam.
Parte desses recursos impactou diretamente no desenvolvimento dos aços duplex,
cujo mercado nacional está sendo desbra-

vado pela Empresa. Ideais para a exploração do pré-sal, eles combinam perfeitamente com o momento do país e com as
medidas adotadas pelo governo na Petrobras,
que exigem pelo menos 55% de conteúdo
brasileiro nos contratos da estatal.

Protagonismo
Ao se preparar para ser a única produtora
do duplex no país, a Empresa antecipa uma
crescente demanda por aços mais resistentes, habilitando-se para atender nichos
estratégicos, como a exploração de petróleo
em águas profundas, em que o Brasil é referência mundial. O resultado é um papel cada
vez mais atuante no segmento, refletido na
velocidade do crescimento de participação no
mercado interno de aços duplex.
Em2009,quandoaEmpresainiciousua
produção, todo o duplex utilizado no país
eraimportado.Deláparacá,omarketshare
saltou para 10% em 2011 e deve chegar a
60% em 2012. “Esse crescimento valoriza
a cadeia produtiva nacional e comprova a
qualidade dos produtos desenvolvidos pela
Aperam”,ressaltaoconsultordeMarketing
eRelaçõesInstitucionaisdaAperamSouth
America,MarcoFuoco.

Agência Petrobras

Resultadodeumacombinaçãoqueuneasmelhorescaracterísticasdosaçosinoxidáveis
austeníticos e dos aços inoxidáveis ferríticos, os aços duplex da Aperam South America contam
com elevada resistência mecânica, imunidade à corrosão sob tensão e boa soldabilidade. Essas
propriedades são fundamentais para exploração em águas profundas, já que, para suportar a
pressãodacolunad’água,ostubosﬂexíveisqueconduzemopetróleodopoçoatéaplataforma
devem apresentar alta resistência mecânica ao colapso. Além disso, a acidez do óleo encontrado
no pré-sal exige materiais com elevada resistência à corrosão naftênica.
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Plataforma da Petrobras
para exploração de pré-sal
em Campo de Jubarte,
litoral do Espírito Santo

Arquivo Aperam South America

Arquivo Flexibrás

Capacidade e ﬂexibilidade
A qualidade é apenas um dos atributos
dos aços duplex da Aperam South America.
A capacidade da Empresa para atender
grandes demandas do setor, com flexibilidade
nos prazos de entrega e assistência técnica
próxima aos clientes, também agrega valor
ao produto. Essa eficácia no fornecimento é
comprovada pelas parcerias com a Flexibrás
e a GE na linha de tubos flexíveis, que renderam produtos homologados pela Petrobras e
participação nos grandes projetos da estatal,
além de contribuir com a consolidação do
produto no Brasil e o aumento do consumo
aparente e da demanda por materiais de
maior valor agregado para o setor mínerometalúrgico.
“As perspectivas de volume do pré-sal
viabilizaram e aceleraram um desenvolvimento que hoje nos possibilita explorar oportunidades também fora do Brasil, exportando
açosduplexparaosEUAepaísesárabes”,
destacaFredericoAyresLima.“Tambémnos
coloca em plenas condições de atendimento
ao mercado brasileiro, inclusive, em caso de
aumento da demanda, uma vez que temos
flexibilidade de produção e poderíamos
migrar a exportação de aços commodity
para o fornecimento de aço de maior valor
tecnológico”,completa.

Versatilidade em alto mar
Além da utilização dos aços
duplex nos tubos de extração do
pré-sal, o inox é solução sustentável e eficiente para uma série de
outras aplicações na indústria de
óleo e gás.
A Aperam South America fornece
aosegmentoosaços304,316,
317L,347,K39MDeK44,desti
nados a aplicações na indústria de
refinodopetróleo.Tambémjáestá
em estudo a ampliação da utilização
do aço inoxidável em plataformas,
medida que diminuiria a necessidade
de manutenção das estruturas.

Qualidade disseminada

Tubos ﬂexiveis prouzidos pela Flexibrás com
aço duplex fornecido pela Aperan

O pré-sal motivou a produção em larga escala dos aços duplex na Aperam South
America, mas não é o único segmento que pode se beneficiar dos atributos desse
produto. Além da indústria de óleo e gás, o duplex se destina a toda a cadeia produtiva
das indústrias de papel e celulose, química e alimentícia. Nesses setores, o material é
utilizado em trocadores de calor, tanques de caustificação e fornos.
A Aperam South America tem ampliado sua participação nesses segmentos, investindo em aprimoramento técnico e participando de grandes feiras e eventos nacionais
e internacionais. “O objetivo é conquistar cada vez mais espaço nesse mercado, por
meio de um trabalho próximo aos clientes, fazendo visitas e apresentando nosso
portfóliodeprodutos”,ressaltaoengenheirodeAplicaçãodaAperamSouthAmerica,
Oswaldo Pires.

Os tipos de duplex
AAperamSouthAmericadesenvolve,atualmente,doistiposdeaçosduplex.Conheçasuascaracterísticas:
●Duplex2205(P399B)–Carrochefedalinha,temgrandevolumedetecnologiaagregada,comníveisaltíssimosderesistência
mecânica e à corrosão.
●LeanDuplex2304(P398A)–Aclassificação“lean”resultadeopçãomaiseconômicadeligas,comteordemolibdêniomuitobaixoou
até residual. Esses aços possuem excelente combinação de resistência à corrosão e propriedade mecânica, tendo um limite de escoamento aproximadamente duas vezes superior aos aços austeníticos, permitindo sua aplicação em espessuras mais finas e tornandoosumaopçãomaiscompetitivafrenteaosaços304/304L,316/316Le317L.
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Açúcar e álcool

O mercado da vez
Superioridadetécnicaeeconômicadoinox
é destaque na Fenasucro, maior evento do
setor sucroalcooleiro no país
Guto Marcondes

Estande da Aperam montado na Fenasucro foi onde equipe da Aperam recebeu profissionais e clientes interessados
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Condensadores, lavadores de gás,
cambotas, mesas alimentadoras, esteiras
metálicas, condutores de bagaço. Esses
equipamentos característicos das indústrias
produtoras de açúcar e álcool que exigem
materiais com alto nível de resistência ao
desgaste e corrosão vêm, pouco a pouco,
ganhando nova cara, com a opção das
usinas pelo uso do aço inoxidável em substituição ao aço ao carbono.
“O inox apresenta o melhor custobenefício para algumas etapas do processo
de fabricação sucroalcooleiro por sua alta
durabilidade e baixa perda de espessura em
relaçãoaoaçocarbono”,explicaopes
quisador de Aços Inoxidáveis da gerência
executiva de Pesquisa da Aperam South
America,JonerAlves.
No setor, o uso envolve, principalmente,
oaçoK03(410D),deexcelenteresistên
cia à corrosão e abrasão. “Os resultados
comprovam, de forma significativa, a
superioridadetécnicaeeconômicadouso
doinoxnosetorsucroalcooleiro”,destaca

o engenheiro de Aplicação da Empresa,
LúcioBailo.Omaterialpermiteoaumento
do tempo de safra e a redução de paradas
dos equipamentos para manutenção, resultando em mais segurança no trabalho,
redução de custos no processo final e
produtos de melhor qualidade e eficiência térmica.
Para abastecer o mercado em expansão, a Aperam tem investido na pesquisa
e viabilização de novas aplicações para o
K03.Oprodutovemsendotestado,por
exemplo, em calhas de vedação para rolo
de moenda, trilhos do carro de transporte
de açúcar, chapas da mesa alimentadora
de cana, curvas dos economizadores de
caldeira,entreoutros.“Para2013,deve
mos comercializar aproximadamente 18
mil toneladas de inox, em planos e tubos
para o setor sucroenergético, nos aços
K03,K39MD,K44eausteníticos”,projeta
ogerenteexecutivodeDesenvolvimen
todeMercadoeAssistênciaTécnica,
RobertoGuida.

Vitrine qualificada
As vantagens que o aço inoxidável
leva para as usinas de açúcar e álcool foi
tema das apresentações que a Aperam
South America fez durante a 20ª edição
da Fenasucro & Agrocana. O evento reuniu
representantes de usinas e empresas
fabricantes, além de fornecedoras de
equipamentos, produtos e serviços, para
demonstrar e discutir as tendências e
novidades do setor sucroenergético.
No estande da Aperam, pesquisadores,
engenheiros de aplicação e analistas de
negócios conversaram com profissionais
e clientes sobre o uso do inox nas usinas
e destacaram as novas aplicações em
lavadores de gases e em colunas de
sulfitação, processo químico fundamental
para a produção. “A Fenasucro é muito
importante para a Aperam, pois é
um ótimo momento para reforçar o
relacionamento com nossos clientes, fazer
contatos comerciais, trocar informações e
tecnologias e discutir novas oportunidades
para o inox, além de conhecer as inovações
dosetoreexpornossosprodutos”,afirma
RobertoGuida.
Realizadaentreosdias28e31de
agosto, a edição 2012 da Fenasucro foi
promovida no Centro de Eventos Zanini,
emSertãozinho(SP),municípioque,ao
ladodeRibeirãoPreto,éimportantepolo
sucroalcooleiro, com grande parte da
tecnologia e conhecimento para inovação
e manutenção do setor.
“Este ano, em especial, tivemos uma
ótima visitação em nosso estande, o
que demonstra que o aço inoxidável
é cada vez mais visto como solução, e
não custo. Antevemos projetos para a
próxima entressafra, com boas novidades e
perspectivas”,concluiGuida.

Visibilidade

Novos rumos para o inox
Perspectivas,
soluções e
tendências para a
cadeia produtiva
do aço inoxidável
são discutidas pela
Aperam em feira
nacional

Com previsões de crescimento do
consumo e aumento da demanda de
inox no Brasil e no mundo, a Feira de
Tecnologia de Transformação do Aço Inox
(Feinox) chegou à sua quinta edição em
outubro, reunindo profissionais e empresas
que atuam no setor para discutir novos
negócios e trocar informações sobre
pesquisa, produção e prestação de serviços.
"A Feinox contribui para a divulgação
do inox no país, com a apresentação
de produtos, serviços e inovações
tecnológicas. É uma importante
oportunidade para as empresas que
atuam como expositores", afirma Marco
Fuoco, consultor de Negócios e  Relações
Institucionais da Aperam.
Como maior fabricante nacional de aços
inoxidáveis planos, a Aperam South America

marcou presença no evento, apresentando
sua linha completa de produtos para
os mercados de óleo e gás, açúcar e
álcool, construção civil, automotivo, linha
branca, saúde e alimentação, utilidades
domésticas e produção de tubos. No
estande da Empresa, analistas de negócios,
engenheiros de aplicação e pesquisadores
foram responsáveis por receber os
visitantes e esclarecendo dúvidas sobre os
produtos e suas aplicações.
“A Aperam tem um portfólio diversificado
e pronto para suprir às demandas dos
diferentes setores. Outro diferencial é a próatividade no desenvolvimento de mercado,
com foco contínuo em novos produtos e
aplicações”, reforça o gerente executivo de
Desenvolvimento de Mercado e Assistência
Técnica, Roberto Guida.

Na teoria e na prática
Simultaneamente à Feinox, foi
realizado o XI Seminário Brasileiro
do Aço Inoxidável, importante fórum
de discussões entre especialistas da
indústria e da área acadêmica sobre
a produção e aplicação do material,
com destaque para projetos do setor
petrolífero e de infraestrutura da
Copa 2014 e das Olimpíadas 2016.
O seminário é uma forma de
evidenciar a presença do aço inoxidável,
estimulando o uso do material no
mercado brasileiro, como ressalta um
dos autores de trabalhos, o pesquisador
da Aperam, Joner Alves. “O Brasil possui
consumo de, aproximadamente, 1,8 kg
de inox por habitante, volume muito
inferior ao registrado nos EUA, na

Europa e em alguns países da Ásia,
onde o consumo chega a 40 kg por
pessoa. Estamos empreendendo um
intenso trabalho para alavancar esse
volume e a participação em eventos
como a Feinox é fundamental nesse
processo”, diz.
O evento também contou com
apresentações de artigos técnicos
sobre a fabricação e emprego do
aço inoxidável, incluindo palestras
de profissionais da Aperam e dos
renomados arquitetos Edo Rocha,
referência para o uso do produto, e
de Marc Duwe, autor dos projetos
das estações de metrô da linha 4
(amarela) de São Paulo, que contam
com inox produzido pela Empresa.
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Edmar Silva

Operação

Um novo
patamar para o
Alto-Forno 2
Equipamento registra recorde
histórico de desempenho no
consumo de carvão vegetal
Representantes das áreas envolvidas em frente ao Alto-Forno 2: recorde de desempenho é
fruto do trabalho integrado entre as equipes

As equipes responsáveis pelo funcionamento do Alto-Forno 2 podem se
orgulhar: alcançaram um marco inédito
na Empresa. Nos últimos quatro meses,
o equipamento registrou os melhores
índices de consumo de carvão vegetal
desde sua inauguração.
O gerente do Alto-Forno 2, Marcelo
Araújo, explica que o resultado é fruto
do trabalho de otimização e mudança
de conceito de distribuição de carga. “As mudanças garantiram maior
estabilidade ao fluxo de gás no interior
do reator, melhorando seu rendimento
gasoso”, detalha.
Para ele, o diálogo entre as áreas
envolvidas – Operação, Manutenção,
Automação, Controle de Processos,
Matérias-Primas e Consultoria Técnica – foi fundamental para o sucesso
do projeto. “Houve grande integração
entre as equipes. Realizamos um estudo abrangente dos parâmetros opera-
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cionais do Alto-Forno 2, inclusive do
período em que ele funcionou a coque,
muito rico em termos de aprendizagem”,
afirma o gerente.
O novo padrão de desempenho garante menor oscilação no consumo de carvão por tonelada de gusa produzido, sem
perda na qualidade do produto. “Pelo
que temos observado, a tendência é que
esse patamar se mantenha nos próximos
meses”, completa o gerente executivo da
Redução, Guilherme Ribeiro.

Presente de aniversário
Após 16 anos operando a coque (de
1996 até 2011), o Alto-Forno 2 passou
por uma adaptação para voltar a operar
com carvão vegetal como combustível
para a produção do gusa, matéria-prima
utilizada na fabricação do aço inoxidável. O projeto de conversão demandou
aproximadamente US$ 95 milhões em

investimentos, com o objetivo principal
de tornar a cadeia produtiva do inox
mais competitiva, garantindo o uso de
uma fonte energética renovável.
Para Guilherme Ribeiro, os excelentes
resultados alcançados no Alto-Forno 2
vêm coroar esse trabalho, que completou um ano em julho. “Apesar de todas
as adequações técnicas e operacionais
necessárias para que o equipamento
voltasse a operar com carvão vegetal, a
curva de aprendizagem do equipamento
foi melhor do que o esperado”, ressalta.
Segundo ele, o comprometimento
dos empregados com os padrões de
segurança, aliado ao bom funcionamento do equipamento e as constantes buscas de desenvolvimento do
processo, são fatores preponderantes
no sucesso do projeto. “Temos hoje
uma equipe confiante e preparada.
Por isso, a nossa perspectiva é muito
promissora”, afirma Guilherme.

Serviços

Qualidade e beleza também põem mesa
Reformanos
restaurantes garante
mais eficácia e
transparência ao
serviço de alimentação
Maisbonitosecompletos.Assimestão
as cozinhas e restaurantes da Usina da
AperamSouthAmerica,emTimóteo.
Após quase um ano e meio de reformas,
os espaços ganharam nova estrutura
para garantir o melhor atendimento aos
empregados .
Nos restaurantes, houve troca dos
telhados(agorafeitocomtelhasinox),
pisos e janelas, além de readequação do
layoutinterno,possibilitandoumamelhor
movimentação de pessoas. Outra novidade

Edmar Silva

Com a reforma, a cozinha central
ficou visível a todos os empregados

estánavisualizaçãodacozinha:agora,
enquanto almoçam, os empregados podem
ver a produção dos pratos do dia.
“Oferecer sempre a melhor alimentação
aos empregados é uma das nossas
expectativas. Em parceria com a Sodexo/
Puras, servimos, mensalmente, mais de
100 mil serviços, entre refeições e lanches.
Além de equilibrar quantidade e qualidade,
buscamos oferecer também diversidade
deprodutos”,comentaGirlândiaAlves,
nutricionista da Aperam.
Ela destaca, ainda, que tanto a
cozinha quanto os restaurantes estão
em conformidade com a Agência
NacionaldeVigilânciaSanitária(Anvisa)
e com o Programa de Alimentação do
Trabalhador(PAT).“Alémdisso,contamos
com cinco nutricionistas, que se revezam
durante os turnos e acompanham todos
osserviços”,destaca.

Melhor para trabalhar
As reformas também beneficiaram a
equipe da Sodexo/Puras. O espaço da
cozinha central da Usina foi reestruturado
e agora conta com câmaras de
refrigeração reformadas e uma nova
câmara para hortifrutigranjeiros.
A gerente de unidade da Sodexo/Puras,
IreneMartins,destaca,entreosganhos,a
maior luminosidade na cozinha. “A reforma
possibilitou mais segurança alimentar,
reduzindo o risco de contaminação dos
produtos. Com um ambiente de trabalho
mais claro, por exemplo, conseguimos
manusear melhor os alimentos. Além
disso, o local está muito mais seguro para
nós,quetrabalhamosnacozinha”,afirma.
ParaooperadordaAciaria,Ronaldo
dos Santos Camilo, um dos pontos
positivos da reforma é a possibilidade
de observar a cozinha durante o horário
de almoço. “Ao acompanhar o preparo
dos alimentos, percebemos como a
equipe tem grande cuidado com as
nossas refeições. Assim, nos sentimos
ainda mais seguros ao almoçar nos
restaurantesdaUsina”,opina.
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Prêmio Você S/A – Exame

Empregados destacaram benefícios oferecidos pela Empresa

Guto Marcondes

Guto Marcondes

Foco no bem-estar do empregado é um dos princípios da gestão de
pessoas na Aperam South America

Aqui dá gosto trabalhar
Compromisso com os empregados coloca Aperam South America
novamente entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil
A Aperam South America está,
pela terceira vez consecutiva, entre
as 150 melhores empresas para
trabalhar no Brasil, de acordo com o
Guia Você S/A - Exame – As Melhores
Empresas para Você Trabalhar. Um dos
mais precisos termômetros do clima
organizacional das empresas brasileiras,
a publicação avalia políticas e práticas
de gestão das organizações, exigindo a
apresentação de evidências, traduzidas
em resultados, números e valores
investidos.
Mais de 500 empresas brasileiras, de
19 setores da economia, participaram
da seleção do Guia, que chega a sua
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16ª edição em 2012. “Estar entre as
melhores é sempre uma ótima notícia.
Porém, manter-se nesse seleto grupo,
em especial, nesse cenário de grandes
desafios que estamos atravessando,
tem um valor ainda maior”, destaca o
presidente da Aperam South America,
Clênio Guimarães, em carta de
agradecimento aos empregados.
A seleção das empresas vencedoras
é realizada anualmente pelas revistas
Você S/A e Exame, em parceria com a
Fundação Instituto de Administração
(FIA). O processo inclui entrevista
pessoal com o diretor de Recursos
Humanos e avaliação de documento

apresentado pela Organização com
dados sobre remuneração, carreira,
saúde e segurança, desenvolvimento de
pessoas e responsabilidade corporativa.
A pesquisa inclui, também,
questionários aplicados a empregados
escolhidos aleatoriamente. Essa
etapa tem peso de 70% no resultado
final. “Nossos profissionais percebem
os esforços que a Empresa tem
empreendido para manter um
bom clima de trabalho e continuar
competitiva no mercado mundial,
mesmo com todas as dificuldades
impostas ao setor siderúrgico nos
últimos anos”, completa Clênio.

Daniel Mansur

Valorização que leva ao desenvolvimento

Oportunidades de desenvolvimento profissional permitem aos
empregados planejar uma carreira dentro da Empresa

Recompensa às prioridades
A inclusão no Guia é fruto de ações sistemáticas
com foco na saúde e no bem-estar do empregado e
em práticas de remuneração e benefícios ancoradas
na necessidade de atrair, reter e desenvolver esses
profissionais, para que eles se sintam satisfeitos em
seu ambiente de trabalho.
Na Aperam South America, o Programa de
Assistência à Saúde oferece abrangente cobertura
médica, odontológica e farmacêutica a todos os
empregados e seus dependentes, com foco em
prevenção, promoção, proteção e recuperação
da saúde. O programa funciona na modalidade
de autogestão e pós-pagamento e, em 2011,
contemplou 9.300 usuários com investimentos de
R$ 18,3 milhões.
Paralelamente, a Empresa oferece uma carteira
de benefícios que está entre as melhores do
segmento, com plano de previdência complementar,
seguro de vida, kit escolar, auxílio creche,
alimentação, entre outros.
“Nós nos sentimos amparados e certos de que a
Empresa se preocupa com a gente”, destaca Shirlleny
Souza, assistente técnico da Engenharia de Projetos.
Participante do programa Profissionais do Amanhã,
ela destaca ainda como o cuidado da Aperam
South America com seus empregados influencia
positivamente o clima no trabalho e na família. “Grande
parte dos benefícios pode ser compartilhada com os
familiares, nos deixando ainda mais satisfeitos”, afirma.

No levantamento, aspectos
trabalhados pela Empresa para o
desenvolvimento de seus profissionais também foram reconhecidos
nas notas finais Possibilidades de
mobilidade internacional (com política
de expatriação de três a cinco anos),
intercâmbio de seis meses e cursos
no exterior para os líderes permitem
a evolução e o aprendizado dos empregados, assim como a gestão e formação de lideranças na Organização.
Essas ações garantiram à Empresa,
segundo avaliação das revistas, 93
pontos no quesito Liderança, em uma
escala de 100. Além disso, 78% dos
profissionais entrevistados pelo Guia
declararam aprovar o seu líder.
Esses bons índices são resultados
do Global Executive Development
Programme (GEDP), principal instrumento para definir, avaliar, disseminar
e aperfeiçoar o nível de competências na Empresa. Com ele, a Aperam
South America realiza processos de
avaliação de desempenho e tem a
possibilidade de identificar e valorizar
talentos para ocupar posições de
liderança, planejar a carreira dos
empregados e mapear ações de
desenvolvimento.
Para todos os empregados,

também é disponibilizado um Plano
de Desenvolvimento Individual (PDI),
que os prepara para exercer não
só as funções atuais, mas também
as que poderão surgir no futuro. O
Plano é estruturado e alinhado pelo
próprio empregado e seu gestor, com
o apoio da área de RH, e visa a suprir
carências e aperfeiçoar competências.
Somente em 2011, foram mais de
4.200 horas de treinamentos.
“De maneira geral, vejo que a Empresa valoriza o conhecimento, seja
na proposição de projetos internos
ou no investimento em capacitação
dos empregados. Eu mesmo recebi a
oportunidade fazer um curso de pósgraduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Como vencedor do
Challenge, também visitarei algumas
usinas do Grupo na Europa, buscando
trocar experiências e conhecer boas
práticas“, comenta Geraldo Magela,
operador de Utilidades.
A capacitação de líderes é
reforçada pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança, que forma
profissionais capazes de conduzir
com eficiência o negócio e produzir os
resultados desejados com base nas
competências e nos desafios considerados prioritários pela Empresa.

Edmar Silva

Shirlleny Souza, da Engenharia de Projetos:
“A Empresa se preocupa com a gente”

O operador de Utilidades Geraldo Magela é
um dos alunos do curso de pós-graduação
em Engenharia de Segurança do Trabalho
oferecido pela Aperam South America
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HistóriadaEmpresa

Mudanças duradouras
Completando 20
anos em 2012,
o processo de
privatização da
Empresa marca um
período de grande
transformação
interna, impulsionado
por avanços
tecnológicos,
ambientais e na
gestão de pessoas
Studio Pixel

Ilder Camargo: “A privatização foi fundamental
para a sobrevivência da Empresa”
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Duasdécadasatrás,oGovernoFederal
implantava seu plano de abertura ao mercado
externo, incentivando a privatização de
empresas estatais, por meio do Programa
NacionaldeDesestatização(PND).Foi
nesse contexto que se deu a privatização da
então Acesita, hoje Aperam South America,
processo concretizado no dia 22 de outubro
de1992.OcomandodaEmpresapassou
aserconduzidoporumgrupode31novos
investidores, cujos acionistas majoritários
eram a Caixa de Previdência dos Funcionários
doBancodoBrasil(Previ),oClubedeInves
timentos dos Empregados do Grupo Acesita
(Ciga)eaFundaçãoTelebrásdeSeguridade
Social(Sistel).
“Foi um período de muitas incertezas. As
privatizações ainda eram uma grande novidade para todos. Porém, para nós, essa ação se
mostrou fundamental para garantir a sobrevivência da Empresa. Precisávamos aumentar a
produção e modernizar os equipamentos, e o
Estado não podia arcar com esse investimento”,lembraodiretordeRecursosHumanos,
Ilder Camargo.
Ao longo dos anos seguintes, a entrada
do capital privado possibilitou que a Empresa
crescesse e expandisse seus negócios. Além
de novas tecnologias, a privatização acarretou
uma mudança na forma de gestão, agregando
o conceito de competitividade e fortalecendo
o papel das lideranças.
Segundo Ilder, cuja trajetória na Aperam
teveinícioem1978,oprocessotambém
possibilitou a implantação de um modelo de
gestão pautado pela meritocracia. Com isso,

o desempenho profissional do empregado
passou a ser mais valorizado e as chances
para crescimento dentro da Empresa ficaram
mais claras e atingíveis. “Acredito que essa
mudança de pensamento, em que a busca
por resultados passou a fazer parte da nossa
cultura interna, foi muito importante para o
desenvolvimento dos empregados e, consequentemente,detodaaEmpresa”,opinaIlder.
Duranteadécadade90,amodernização
da Usina garantiu o aumento da capacidade
de produção anual, conferindo à Empresa
uma posição de playerglobal no setor siderúrgico. Essa crescente atuação no mercado
internacionalganhounovofôlegoem1998,
com a associação ao grupo francês Usinor, e
fortalecendo-se ainda mais em 2000, com
a criação da Arcelor, fruto da fusão entre a
espanhola Acerália, a luxemburguesa Arbed e
a própria Usinor.
A partir de 2007, a então Acesita passa
a integrar o recém-formado Grupo ArcelorMittal,maiorconglomeradodeempresasda
siderurgia internacional, e troca de nome
paraArcelorMittalInoxBrasil.Em2011,o
segmentodeinoxdoGrupoArcelorMittal
é reestruturado em uma nova organização
independente, a Aperam, e a Empresa passa
a ser chamada de Aperam South America.
“A privatização é peça-chave nesse processo de internacionalização da Empresa, possibilitando o crescimento de nossa atuação em
âmbito global e abrindo novas oportunidades
de desenvolvimento profissional para os
empregados, como intercâmbios em unidades
doGrupoemoutrospaíses”,pontuaIlder.

Edmar Silva

Empresa, comunidade
e meio ambiente
A privatização também simboliza
um passo adiante no esforço de
tornar o processo de produção
do aço mais sustentável. A
chegada de novos recursos
financeiros possibilitou uma
maior adequação da planta aos
parâmetros ambientais desejados
e implantação de diversas
melhorias, entre elas a instalação
de filtros em diversas áreas da
Usina e a criação de um sistema
para reciclagem de água.
Para o supervisor da Gerência de
RecozimentoInicialePreparação
de Bobina Quente, Eduardo
Milagres,osinvestimentos
realizados nesse período abriram
caminho para a concretização
de grandes projetos ambientais
na década seguinte, entre eles a
conversão do Alto-Forno 2 para
carvão vegetal e a mudança da
matriz energética para gás natural.
“As mudanças iniciadas no período
de privatização se refletiram não só
nas áreas da Empresa, mas em toda
Timóteo.Ainstalaçãodosistema
de despoeiramento na Aciaria,

Eduardo Milagres destaca a evolução nos quesitos
ambientais e de responsabilidade social corporativa
apresentada pela Empresa nos últimos 20 anos

por exemplo, reduziu bastante a
emissãodepartículasnacidade”,
completa Eduardo, que trabalha há
30anosnaAperam.
As ações com foco em meio
ambiente vieram acompanhadas
de uma nova proposta de atuação
da Empresa na comunidade, que
se afastava do paternalismo
para propiciar oportunidades de
desenvolvimento socioeducacional
eeconômicodeformaintegrada
e sustentável. Para conduzir e
potencializar esse processo, a
Aperam South America criou,
em1994,aFundaçãoAperam
Acesita, uma instituição sem
fins lucrativos, responsável por
gerenciar uma série de programas e
ações que beneficiam diretamente
empregados e comunidade.

Legado positivo
DentrodaUsina,aprivatizaçãogerou
alterações significativas em infraestrutura.
Algumasáreas,comoaLaminaçãoaQuente,
passaram por grandes reformas para ampliar a
capacidade produtiva e oferecer um portfólio de
produtos mais completo.
O gerente de pesquisa da Aperam South
America,RonaldoClaret,atuavacomo
coordenadornaMetalurgiadeInoxnoperíodo
da privatização e conta que os investimentos
em tecnologia realizados nessa época
rendem frutos até hoje. “Equipamentos como
olaminador4ealinhaderecozimentoe
decapagem4,compradosduranteessaetapa
de modernização, ainda são considerados
de ponta. Isso elevou a qualidade de nossos
serviços, colocando a Empresa em posição
de destaque nos mercados nacional e
internacional”,ressaltaClaret.
Nesse período, também foi criado o
Centro de Pesquisas, área responsável pelo
desenvolvimento de novas tecnologias e
pela otimização de processos de produção.
“As mudanças pelas quais a Empresa passou
naqueles anos ainda trazem impactos positivos
na nossa rotina de trabalho e na nossa gestão.
No meu ponto de vista, a privatização deixou um
legado muito positivo, do qual usufruímos até
hoje”,afirmaClaret.
Edmar Silva

Segundo Ronaldo Claret, a privatização
marca um período de grandes avanços
tecnológicos na Usina
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Gestão

Conhecimento que fica
Aperam oferece cursos de pós-graduação
com foco em seus processos produtivos
TodososdiasnaUsina,empregadosmais
experientes transmitem aos mais jovens seus
conhecimentos sobre as práticas e processos
da Empresa. “É uma dinâmica natural do
trabalho, muitas vezes nem percebida, mas
que é muito importante para a sobrevivência
donossonegócio”,reforçaaanalistade
RecursosHumanos,MariaEuniceBarros.
Pensando em modos de potencializar
esse aprendizado e reter profissionais mais
qualificados nas suas frentes de trabalho, a
Aperam South America mantém o Projeto
Gestão do Conhecimento, que envolve uma
série de ações com foco em capacitação
dos empregados. Entre elas, está uma
parceria fechada com o Centro Universitário
doLestedeMinasGerais(Unileste)para
oferecer cursos de pós-graduação com
especializaçãoemMetalurgia,Engenharia
deSegurançaeManutençãoIndustrial.
As aulas são exclusivas para
empregados e possuem conteúdo
programático diferenciado, com ênfase nos
processos técnicos da própria Empresa.
Atualmente, 75 profissionais estão

matriculados nos cursos, que possuem
duração aproximada de 18 meses e são
reconhecidospeloMinistériodaEducação
(MEC).Paraincentivaraparticipaçãoeo
comprometimento dos alunos, a Aperam
oferece subsídio total durante todo o
período em que estiverem estudando.
“HáumgrandeinteressedaEmpresaem
capacitar e reter esses profissionais. Com isso,
conseguimos agregar mais conhecimento
aplicado à produção dos nossos aços
especiais, além de manter o empregado
motivadoequalificado”,resumeMariaEunice.
ParaotécnicoemManutençãoElétrica,
ealunodapósgraduaçãoemMetalurgia,
JeﬀersonRodriguesFonseca,daGerência
de Aços Elétricos, os cursos oferecem
uma visão mais ampla do funcionamento
de toda a Usina e abrem novas
possibilidades de crescimento dentro da
Empresa. “O investimento da Aperam nos
empregados é um reconhecimento do
nosso trabalho e também um incentivo
para que possamos estudar mais e
avançarprofissionalmente”,acredita.

Edmar Silva

Empregados assistem à aula do curso de
pós-graduação em Metalurgia, na Unileste
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Professores da casa
Um dos diferenciais dos cursos
oferecidos em parceria com a Unileste
é a presença de empregados no corpo
docente.OpesquisadorTarcísioReis,
do Centro de Pesquisas da Aperam,
conta que participou da elaboração da
grade curricular da pós-graduação em
Metalurgiae,agora,atuacomoprofessor
dadisciplina“Metalurgiafísicados
açosinoxidáveis”.“Podercompartilhar
nosso conhecimento com os colegas
de Empresa em sala de aula é uma
experiênciamuitogratificante”,afirma.
Para o gerente de Engenharia
deEquipamentos,AntônioMarcos
Roldão,professornapósgraduação
emEngenhariadeManutenção
Industrial, os cursos apresentam
conteúdo técnico abrangente,
alinhado às necessidades da Aperam,
além de capacitação em gestão.
“Percebemos que os alunos estão
bastante motivados, pois sabem
que é uma oportunidade excelente
para atualização e especialização.
Como retorno, a Aperam terá
profissionais mais capacitados e
motivados para superar os desafios de
competitividade”,opina.

Edmar Silva

Seu espaço

Ingrediente
certo
para uma
vida mais
saborosa
Empregados da
Aperam dedicam-se
à culinária nas horas
vagasegarantem:
cozinha também é
lugar de homem
Uma das máximas populares mais
conhecidasemMinasGeraisdizque,parase
conhecer um bom mineiro, é preciso ir até a
sua cozinha. Não é coincidência, portanto,
que essa seja a parte da casa preferida do
operadordeLaminadordeTirasIIdaUsinade
Timóteo,PauloSérgiodeOliveira.
Desdecriança,eleéapaixonadopela
arte de misturar ingredientes e temperos.
Acostumado com a casa cheia – Paulo tem
seis irmãos –, aprender as diferentes tarefas
do lar sempre foi algo necessário para ele.
“Minhamãeprecisavadenossaajuda.Éramos
muitos e havia muito trabalho a ser feito. Por
isso,aprenderacozinharfoiquasenatural”,
comenta o operador.
Com o passar do tempo, as habilidades na
cozinha evoluíram e preparar pratos passou
de tarefa quase obrigatória a um prazer.
“Cozinhar é uma terapia para mim. É uma
coisa que me deixa realmente feliz e, depois
de pronto, ainda posso compartilhar com as

Augusto Pompílio e Paulo Sérgio de Oliveira gostam de cozinhar para amigos e familiares

pessoasqueeugosto”,ressaltaPaulo.
Sobre as preferências, o chef amador não
esconde:“Minhaespecialidadesãoospeixes.
Gostodeparticipardetodooprocesso:pesco,
limpoepreparooprato.Modéstiaàparte,meu
salmão ao molho de alcaparras sempre faz
sucesso”,afirmaooperador.

Confraria culinária
OassistentetécnicodaáreadeTI,
Augusto Pompílio, faz parte, há sete anos,
daConfraria13,grupodeamigosque
se reúne para cozinhar, apreciar pratos e
vinhos.“QuandoformamosaConfraria13,
assumimos uma espécie de compromisso de
vivenciar esse hobby”,explicaAugusto.
Os integrantes cozinham para eles

mesmos e para as esposas. Além disso,
viajam para diferentes lugares a fim de
experimentar receitas e conhecer novos
sabores. Segundo Pompílio, isso é importante
paradesenvolverhabilidadesnacozinha:
“Entender o sabor de cada ingrediente
nos torna mais críticos. Nesse sentido,
conseguimos saber exatamente o que usar
para provocar diferentes sensações com
nossasreceitas”,comenta.
Pompílio enumera outras vantagens
depilotarumfogãocomdestreza:
“Minhaesposabrincaqueaconquistei
peloestômago.Alémdisso,cozinhar
me aproxima das pessoas. Sempre
que faço um prato, penso em quem vai
experimentá-lo. É relaxante e, ao mesmo
tempo,estimulante”,garante.

15

Bioenergia

A riqueza que
vem da ﬂoresta
Aperam Bioenergia promove desenvolvimento das comunidades,
apoiando a criação de associações de apicultores na região e
cedendo espaços para coleta de mel
A formação de uma rede de produção
apícola estruturada, com áreas de extração
de mel bem definidas, produtores integrados
em cooperativas e capacitados a administrar
a gestão e venda do seu produto são as
principais metas do Projeto de Apicultura,
desenvolvido pela Aperam Bioenergia.
Pela iniciativa, a Empresa cede áreas de
reflorestamento para que produtores da
regiãodoJequitinhonhainstalemcolmeias
para a coleta de mel. Ao mesmo tempo,
apoia a capacitação dessas pessoas com
treinamentos e orientações sobre apicultura,
administração de recursos e gestão da
associação, propiciando a formação de um
negócio forte e rentável.
Segundo a analista administrativo da
Aperam Bioenergia, Fernanda Correia, o
projeto surgiu como forma de fomentar o
crescimento sustentável da apicultura na
região, tendo em vista que a atividade já
apresentava grande representatividade na
economia local. “O projeto reproduz a proposta
da Aperam Bioenergia de trabalhar pelo
desenvolvimento e melhoria da qualidade de
vidadascomunidadesnasáreasemqueatua”,
ressalta Fernanda.
A parceria é registrada em contrato que,
além da formação de uma associação de
produtores, exige o cumprimento de uma
série de regras, como o mapeamento das
áreas utilizadas na produção, identificação das
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colméias e transportes utilizados, segurança
no trabalho, respeito ao meio ambiente e
participação nos cursos disponibilizados.

Vantagens mútuas
Os objetivos do Projeto de Apicultura
foram alcançados em Itamarandiba, com
a formação da Associação Apícola de
Itamarandiba(Apita).Hoje,acooperativa,
quecontacom48apicultores,temprodução
regular e estruturada e está entre as dez
maiores do país nesse segmento, produzindo
cercade400toneladasanuaisdemel.
“O apoio da Aperam permitiu o aumento
da produção e o consequente incremento
nanossarenda.Hoje,euemeuscolegas
temos condições de oferecer uma vida
melhoràsnossasfamílias”,comemorao
presidentedaAssociação,OliveiraRocha.
“O exemplo da Apita é muito interessante.

Além de fomentar o sucesso dos
profissionais que conseguiram estruturar
um negócio e hoje até exportam seu
produto, a cooperativa também beneficia
a comunidade, já que o mel repassado à
Empresa é distribuído entre empregados e
instituiçõessemfinslucrativosdascidades”,
destaca a analista administrativa da Aperam
Bioenergia,RegisllainyCobucci.

Referência
Os bons resultados da Apita têm
inspirado outras ações de apoio à apicultura
nos municípios da região. Para os próximos
meses, está prevista a assinatura do
contrato de parceria com a Associação de
ApicultoresdeMendonça(AAPM),distrito
de Veredinha, que também contará com a
assessoria da Aperam Bioenergia para sua
melhor estruturação.

Aperam Bioenergia oferece treinamento para apicultores do Vale do Jequitinhonha com intuito de
aumentar a produção local

Comunidade

Sustentabilidade
entra em casa
Seminário do programa Andanças ensina a tornar
oambientefamiliarmaiseconômicoeresponsável
Fotos: Edmar Silva

Participantes do
seminário aprendem a
montar uma pequena
horta domiciliar

Para a Aperam South America, a
sustentabilidade deve guiar não só a sua
dinâmica diária de produção, mas também a
sua atuação nas comunidades, promovendo
odesenvolvimentosocioeconômicodas
regiõesondeestáinserida.Maseseesse
conceito de sustentabilidade, tão recorrente
no universo empresarial, pudesse ser
praticado na rotina familiar de cada um?
Essa é a pergunta que motivou as
discussõesdo18ºseminário“Jornadaspara
umaVidaSustentável”,promovidopela
Associação dos Aposentados e Pensionistas
deTimóteo,emparceriacomaFundação
Aperam Acesita, no início de outubro. O
evento é parte do calendário do Programa
Andanças, que visa à integração social de
idosos por meio de atividades com foco em
saúde, cultura, capacitação e lazer.
Durantecincodias,maisde500pessoas,

de toda a comunidade, participaram de
atividades com o objetivo de propor
alternativas para tornar a dinâmica
familiarmaiseconômicaeresponsável.
Ocursosedividiuemtrêsmódulos:
Alimentação Saudável, Gestão Financeira/
ConsumoConscienteeCultivodeHorta.
“O desenvolvimento das regiões em
que a Empresa está inserida passa pelo
desenvolvimento das pessoas que ali vivem.
Ao incentivarmos uma gestão financeira,
o consumo consciente e o contato direto
com a natureza, estamos colaborando para
queesseobjetivosejaalcançado”,destaca
Venilson Vitorino, presidente da Fundação
Aperam Acesita.
“A proposta era possibilitar que os
participantes vivenciassem todo o conteúdo
transmitido, para que, de maneira prática,
eles pudessem internalizar e multiplicar as

informações”,detalhaacoordenadorade
projetosdaFundação,MárciaFerreira.
ParaMariaPerpétuadeMelo,participante
do programa Andanças há 15 anos, os
temas abordados são muito importantes
para adquirir hábitos mais saudáveis. “Eu me
preocupo bastante com minha alimentação.
Gostei muito das palestras e atividades sobre
hortadomiciliar”,conta.
TambémparticipantedoAndanças,Cór
MariadasGraçasSilvapretendelevaroque
aprendeu no seminário para outro projeto da
Fundação Aperam Acesita, o Construindo o
Saber, onde atua como educadora voluntária.
“Além de ensinar pessoas da terceira idade
a ler e escrever, nós buscamos realizar
outras atividades que podem proporcionar
aprendizado para os participantes. Acredito
que os temas abordados no seminário serão
degrandeinteresseparameusalunos”,afirma.
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Qualidade de vida

Edmar Silva

Na trilha do
bem-estar
Espaço do Oikós é
aproveitado pela
comunidade para a
prática de caminhadas
Acompanhada da filha Camila, Cláudia Vasconcelos caminha diariamente no Oikós

Há alguns anos, a dona de casa Cláudia
Vasconcelos trocou o concreto das ruas de
Timóteo pelo verde das trilhas do Centro
de Educação Ambiental da Aperam South
America, o Oikós. Desde então, ela mantém
a saudável rotina de caminhar todas as
manhãs, sempre por volta das 7h.
“Fazer caminhada no Oikós é muito
mais tranquilo e prazeroso. Podemos
respirar um ar mais puro, ter maior contato
com a natureza e conviver com outros
caminhantes. Além disso, não temos que
nos preocupar com o fluxo de carros e o
perigo do trânsito”, explica Cláudia.
Percebendo o aumento no número de
interessados e frequentadores, a equipe
Fundação Aperam Acesita, que administra
o Oikós, iniciou um trabalho para controle
do fluxo de pessoas que utilizam o local
para caminhar. Lançado em 2012, o
projeto recebeu o nome “Caminhando
no Oikós”. A iniciativa conta, atualmente,
com mais de 120 pessoas da comunidade
cadastradas.
Segundo coordenadora de projetos
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da Fundação, Juliana Jácome, o principal
objetivo do programa é garantir
mais segurança aos caminhantes
em suas atividades físicas. “Abrimos
novas trilhas no Oikós, mais amplas
e adequadas. Também passamos
diversas recomendações para os
caminhantes, como não fazer as trilhas
desacompanhados e sempre carregar um
aparelho celular”, exemplifica.
Para Cláudia Vasconcelos, a preocupação
com a segurança é um grande incentivo
para caminhar no Centro de Educação
Ambiental da Empresa. “As orientações
dadas pela equipe demonstram que a
Empresa está atenta à segurança dos
caminhantes. E nós também fazemos
nossa parte, seguindo os procedimentos e
ajudando a preservar o local”, afirma.

Caminhando em grupo
O aposentado da Empresa, Luiz Carlos
Alberice, conta que começou a caminhar
há quase sete anos, quando o médico lhe

indicou uma atividade física “relaxante
e contínua”. Em busca de um ambiente
mais propício para se exercitar, ele decidiu
experimentar há alguns meses o Oikós.
Lá, conheceu um grupo de pessoas que
se reúne diariamente para andar pelas
trilhas do lugar. “Acabei entrando para a
turma e, desde então, sempre caminhamos
juntos. Somos um grupo de pessoas
muito diferentes, que não se conheciam
anteriormente, mas que hoje são bastante
unidas”, afirma.
Para incentivar essa integração, a equipe
da Fundação promoveu, em setembro, o 1º
Encontro dos Caminhantes, uma espécie
de confraternização entre as pessoas
que frequentam o lugar. Realizado em
um sábado, o evento contou com circuito
de arvorismo e ofereceu avaliações
físicas para os participantes, que também
ganharam um café-da-manhã reforçado.
“Pretendemos fazer mais atividades como
essa, para incentivar a comunidade a
conhecer e a frequentar o Oikós”, pontua
Juliana Jácome.

Promoção social

Apoio expressivo
Edital da Fundação seleciona projetos de
pequeno porte para receber recursos
Como forma de destinar
recursos a instituições dos
municípios de influência da
Empresa, de modo organizado
e democrático, a Fundação
Aperam Acesita lançou, no
primeiro semestre, um inédito
edital de apoio a projetos de
pequeno porte.
Das organizações das regiões
do Vale do Aço e Vale do
Jequitinhonha, que pleitearam
os recursos disponibilizados,
oito instituições foram
selecionadas, sendo quatro
da cidade de Timóteo, duas
de Coronel Fabriciano e
outras duas do município
de Minas Novas, no Vale do
Jequitinhonha. O processo de
seleção foi feito por um Comitê
de Avaliação formado por
voluntários da Aperam South
America, representantes da
comunidade e pela diretoria da
Fundação.
“Essa iniciativa representa
o começo de uma nova etapa.
Com ela, estamos, mais uma
vez, fortalecendo a nossa
missão que é contribuir para

o desenvolvimento local,
integrado e sustentável, visando
a melhoria da qualidade de vida
das comunidades onde a Aperam
South America está inserida”,
afirma o presidente da Fundação
Aperam Acesita, Venilson Vitorino.
A Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais
de Minas Novas (Apae)
está entre as instituições
beneficiadas pelo edital. Os
recursos recebidos pela casa,
que conta com 94 assistidos,
serão investidos numa reforma
do pátio. O espaço, também
utilizado como refeitório, vai
se tornar mais seguro para os
assistidos, conforme explica
a coordenadora da unidade,
Márcia Lourenço.
“Pretendemos trocar o piso
por um material mais resistente
e seguro e, ainda, comprar um
novo mobiliário para o pátio.
Assim, além de estarmos mais
qualificados para receber nossos
alunos, vamos ter um novo local
para atividades lúdicas e de
aprendizado, como oficinas de
artesanato”, ressalta.

Um novo ritmo
em Timóteo
Com os recursos recebidos por meio
do edital, a Casa de Arte e Inclusão
Social (Cais) vai aproximar jovens do
bairro Santa Cruz, em Timóteo, do
batuque dos tambores. A instituição
utilizará os recursos do programa na
compra de instrumentos musicais de
percussão.
O presidente da organização,
Cristiano Valetim, explica que as ações
musicais são promovidas em escolas
municipais da região. Entretanto, ao
chegarem no Ensino Médio, quando são
transferidos para escolas estaduais, os
alunos se afastam da música. “Agora,
com instrumentos musicais próprios
da Cais, vamos montar um grupo
de percursionistas dentro da nossa
instituição. Assim, vamos garantir que
jovens com mais de 13 anos possam
continuar tocando”, comenta.
Para ele, atividades culturais
são importantes ferramentas para
a educação dos adolescentes.
“Ensinamos não só música, mas
também cidadania. O que falta
aos jovens, muitas vezes, são
oportunidades. Com o apoio da
Fundação, por meio do edital,
esperamos dar novas possibilidades a
esses meninos”, encerra Cristiano.
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Cultura

A artista plástica Ângela Ataíde trabalha
em peça para a exposição de seus 30
anos de carreira, parte da programação do
Festival Arte Viva 2012

Um viva
para a arte
Festival Arte Viva movimenta
programação cultural em Timóteo
com estímulo a artistas da região
Em comemoração ao seu 68º aniversário e aos 18 anos do Centro Cultural,
a Aperam South America, por meio da
Fundação Aperam Acesita, realiza a 13ª
edição do Festival Arte Viva. Até o dia
13 de novembro, Timóteo será palco de
diversas atividades culturais envolvendo
música, dança, teatro e cinema, além de
oficinas e exposições.
“Um dos objetivos do Arte Viva é
abrir os espaços da Empresa para a
comunidade, oferecendo uma variedade de atrações e democratizando
o acesso à cultura a toda população.
Esperamos que os mais de 15 mil
ingressos distribuídos sejam bem utilizados e que o público possa se divertir
bastante com a programação que
preparamos”, afirma a coordenadora de
projetos Marilene de Lucca.
Entre as atividades já realizadas,
destacam-se a peça “Till, a Saga de um
herói Torto”, do premiado Grupo Galpão;
o show “Clube da Esquina – 40 anos”,
homenagem ao importante movimento
musical mineiro; e as apresentações de

20

Eduardo Dusek e Dona Jandira. A artista
plástica Ângela Ataíde, um dos principais
nomes do circuito artístico de Timóteo e
região, também integra a programação
com exposição própria em comemoração
a seus 30 anos de carreira. “Essa política
mantida pela Fundação Aperam Acesita
de valorização da produção artística
local é muito importante para nós. O
fato de sermos reconhecidos ‘dentro de
casa’ nos dá mais confiança e motivação
para apresentarmos nosso trabalho em
outros lugares”, opina Ângela.

Estreia aguardada
E não são apenas os artistas veteranos que têm espaço no festival. Os
alunos do Curso de Teatro Arte em Ação,
promovido em parceria entre a Fundação
e o Grupo Atempus, se apresentarão
pela primeira vez dentro da grade de
espetáculos profissionais do Festival.
“Será uma experiência muito enriquecedora no processo de iniciação teatral
dos alunos e um marco para o curso, que

está comemorando dez anos”, afirma
a atriz Rúbia Maroli, responsável pelas
aulas do projeto.
Segundo ela, serão montados dois
espetáculos: “O Duelo da Baratinha”,
encenado pelas crianças menores de 13
anos, e “A Peça dos Amores”, encenada
pela turma de jovens e adultos. A primeira é baseada no clássico infantil “A Dona
Baratinha”, e a segunda foi escrita pela
atriz e dramaturga Daniela Alves com
inspiração nos estudos dos alunos sobre
o romance “O Retrato de Dorian Gray”, do
escritor irlandês Oscar Wilde.
“Estamos todos muito ansiosos”, revela o estudante Rodolfo Rodrigues, de 15
anos, um dos jovens atores que integram
o elenco d’A Peça dos Amores. Para ele,
que participa do Arte em Ação desde
2006, a apresentação no Festival é uma
oportunidade para o grupo demonstrar
o trabalho realizado ao longo dos anos.
“Nunca nos apresentamos para tanta
gente, por isso a expectativa é grande.
Estamos ensaiando bastante para que a
peça seja um sucesso”, diz Rodolfo.

