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Editorial

Caro leitor,
A dedicação para desenvolver e produzir
aços especiais com excelência é uma constante
na Aperam South America. Oferecemos
possibilidades para diversas aplicações e,
com frequência, nossos produtos configuram
soluções não apenas para nossos clientes, mas também, melhorias internas. Esta
edição da Espaço traz exemplos nesse sentido.
Na Usina, o aço K39 MD apresenta maior resistência à corrosão para o trocador
de calor da Laminação a Quente, aumentando a vida útil e evitando reparos. Possui
relação custo/benefício muito favorável e tem potencial para aplicação em outras
empresas. Esse aço foi desenvolvido com apoio do Centro de Pesquisas, originalmente,
para aplicação em escapamentos de carros.
Outra frente de inovação é a barreira acústica de, aproximadamente, 300 metros
de comprimento por 3,5 metros de altura, construída, em Timóteo (MG), visando maior
conforto acústico. Buscamos uma alternativa desenvolvida com um produto reciclável,
versátil, durável e bonito que representa o espírito da Empresa: o inox. A solução
certamente servirá de inspiração a outros projetistas.
Utilizado em diferentes contextos, o inox da Aperam carrega um importante
diferencial: o consistente trabalho de pesquisa, afinado com as perspectivas do
mercado e necessidades dos clientes. Um exemplo é o Projeto Liga que reúne
conhecimentos de profissionais da Empresa e dos clientes para entender os rumos do
mercado e aprimorar o portfólio da Aperam. A iniciativa já promoveu encontros com
representantes do setor automobilístico.
Nosso inox também ganhará mais visibilidade com a construção do estádio Allianz
Parque, em São Paulo. A Aperam fornecerá para o projeto 210 toneladas do material,
que será aplicado na fachada.
O investimento na qualidade dos produtos também se dá por meio da formação
e aperfeiçoamento dos nossos profissionais. Nesta edição, destacamos a
constante preocupação em identificar novos líderes para os cargos de supervisão e,
principalmente, prepará-los para desempenhar bem esta função. Trabalhamos hoje,
pensando também no futuro, preparando sucessores, certos de que uma boa liderança
conduz a resultados sustentáveis.
Boa leitura!

Homenagem

Parceria de décadas
Quase 70 anos de atuação, além do empenho
para investir em inovação e conhecimento. Essas
características aproximam as trajetórias da
Aperam South America e da Associação Brasileira
de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM). E
para reconhecer essa parceria, a Empresa foi
homenageada, na abertura do 68° Congresso
Internacional da ABM, realizada no dia 30 de julho,
em Belo Horizonte, com a Medalha de Mérito
ABM, destinada a associados e instituições com
relevante contribuição para o setor.
O presidente da Empresa, Clênio Guimarães,
recebeu o prêmio e destacou a importância da
atuação sustentável para superar os desafios do
mercado de siderurgia. “Temos a vantagem de
contar com um mercado em crescimento, com
muito ainda por ser feito. Para acompanhar a
demanda, investimos fortemente em pesquisas
e desenvolvimento, o que torna a Aperam e sua
cadeia produtiva mais competitivas”, aponta.
A Aperam, sócia patrocinadora da ABM, também
participou do evento por meio da composição
da comissão organizadora e da apresentação
de trabalhos. Desde 1993, patrocina o Prêmio
Aperam South America, que reconhece, todos
os anos, o melhor trabalho voltado à produção e
utilização do inox. O projeto vencedor, em 2013,
tratou da microestrutura de camadas no inox
superaustenítico.
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Mercado

Parceria que dá liga
Programa reúne clientes e especialistas da Aperam South America para
melhorar, ainda mais, a qualidade dos produtos e o atendimento
Ferro, carbono e cromo combinados
com outros elementos químicos. Esse
resumo mostra a receita simplificada que
dá origem ao aço, liga metálica sinônimo
de resistência, só alcançada pela junção
das características de seus componentes.
Por isso, a palavra “liga” também lembra
união, aliança e parceria. Em busca de
resultados que se aproximem, ainda mais,
da força que tem o aço, a Aperam criou o
Programa Liga, voltado para a participação
da Empresa no mercado.
“A iniciativa se apresenta como
fundamental para a melhoria dos produtos.
Além de considerar o nosso conhecimento
do mercado e da aplicação do material, fomos
até os clientes e ouvimos, diretamente deles,
quais as diretrizes para os próximos anos”,
conta o engenheiro de Aplicação da Aperam
South America, Caio Pisano.
O ponto de partida do Programa Liga se
dá a partir da reunião dos conhecimentos
de profissionais da Engenharia de Aplicação
e Desenvolvimento de Mercado, Comercial

e do Centro de Pesquisas que escutam
clientes de diferentes segmentos para
entender as mudanças e os rumos do
mercado e aprimorar o portfólio da Empresa.
Para isso, os principais clientes de cada
setor são convidados para um encontro
a partir do qual tem origem um dossiê
técnico, com as informações levantadas e
as melhorias propostas.

Primeiros resultados
Tenneco, Faurecia e Tuper, fornecedoras
de equipamentos automotivos, além das
montadoras Volkswagen, Mercedes Benz
Brasil e Ford, foram os clientes convidados
para o primeiro encontro promovido pelo
Programa Liga, este ano. Os resultados
da conversa contribuíram para a maior
aproximação entre Empresa e clientes. O
engenheiro de Produtos da Faurecia, João
Gabrioli, conta que já havia participado de
eventos similares com outros fornecedores,
mas não com o detalhamento promovido pelo
Programa Liga. Um dos destaques, a conversa

sobre sistemas de escapamentos, enfocou
a redução das espessuras dos materiais e,
consequentemente, a redução de peso.
“Dou os parabéns à Aperam pela iniciativa.
Sempre que tiverem alguma novidade com
relação a novos materiais e/ou processos que
os mesmos sejam divulgados à Faurecia.
Assim trabalharemos com os materiais que
melhor atenderão às necessidades dos
clientes, tanto os da Aperam quanto os da
Faurecia”, pontua João.
O portfólio da Aperam foi considerado
apropriado para atender às necessidades
futuras do mercado automotivo. “Na
ocasião, enxergamos outras demandas
para aumentar a satisfação dos clientes.
Como exemplo, podemos citar a realização
de um treinamento sobre estampagem,
em nosso Centro de Serviços de Campinas,
para facilitar o entendimento e utilização do
nosso material pelos clientes do segmento”,
conta Caio Pisano. Nos próximos meses, os
encontros envolverão os setores de Linha
Branca, Óleo e Gás e Bens de Capital.
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Capa

Bons ventos
Aço elétrico da Aperam South America
ganha participação em setor que cresce,
produzindo energia limpa
O vento, ar em movimento,
impulsionou as caravelas na época
das grandes navegações e alimenta
os moinhos que, desde a Pérsia
antiga, atuam na moagem de grãos.
Do século XIX para cá, ele também é
aproveitado na geração de energia
elétrica.
No Brasil, a produção de energia
eólica vem crescendo desde a década
de 1970 e, já em 2014, o país deve
saltar da 16ª posição, entre aqueles
com maior capacidade de produção,
para a 10ª. De acordo com a Associação
Brasileira de Energia Eólica, o Brasil
possui 119 usinas, com capacidade
instalada para produzir 2.788
megawatts de energia por ano. Do
ponto de vista ambiental, isso significa
que 2.397.350 toneladas de CO2
deixam de ser lançadas na atmosfera
por ano. A Aperam está atenta às
oportunidades do setor e, desde 2005,
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fornece o aço elétrico E 233 para o
segmento, aplicado nos geradores,
componentes das turbinas eólicas
Esses aerogeradores necessitam
de um aço que mantenha boa
capacidade de geração de energia
com o maior rendimento possível.
Como a frequência dessas máquinas
normalmente é baixa, a perda
magnética não é o item mais crítico,
porém, a permeabilidade magnética
é muito importante. Sendo assim,
a Aperam investiu em pesquisas
até desenvolver o aço E 233, que
apresenta alta permeabilidade, com
perdas baixas. “É um aço que consegue
aliar essas duas características,
diferente do padrão dos aços
elétricos normais, nos quais, quanto
menor a perda magnética, menor é a
permeabilidade”, explica o assistente
técnico de Aços Elétricos, Rubens
Takanohashi.  

Danilo Fonseca

Fonte de oportunidades
A natureza da energia eólica,
considerada limpa e renovável, e o
crescimento da demanda energética
do país servem de estímulo para o
investimento no setor. O Governo Federal
organiza, em agosto, mais um leilão
destinado aos projetos de construção
de parques eólicos. As 655 propostas
cadastradas, que abrangem nove estados
brasileiros, têm capacidade instalada de
16.040 megawatts. “A expectativa é de

crescimento, principalmente à medida que
novos fabricantes começarem a atuar no
país. As normas brasileiras exigem uma
quantidade mínima de materiais de origem
nacional, o que também tem contribuído para
o crescimento da Aperam nesse mercado”,
aponta o analista de negócios da área de
Aços Elétricos, Manuel Lopes Ferreira.
Para produzir energia eólica, deve-se
considerar a localização geográfica onde o
parque eólico será construído, a vegetação, o

clima, a altitude e o tipo de relevo. Fatores
como esses, fazem das regiões Nordeste e
Sul áreas muito favoráveis para o setor. De
acordo com a Associação Brasileira de Energia
Eólica, os três estados com maior número de
parques eólicos são o Rio Grande do Norte,
com 25; a Bahia, que possui 23; e o Ceará,
abrigando 19. A possibilidade de crescimento
do setor nesses estados comprova-se,
por exemplo, pelo número de parques
atualmente em construção.
Shutterstock

Estado

Parques eólicos em construção

Rio Grande do Norte

		     47

Rio Grande do Sul

		     36

Ceará

		

23

Bahia

		

22

Pernambuco

		

3

Piauí

		       4

Total

		

De acordo com a Associação
Brasileira de Energia Eólica, o Brasil
possui 119 usinas instaladas

135
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Decoração

Brilho, movimento
e inovação
Inox garante decoração sustentável e moderna em
ambientes internos e externos
Fotos: Renata Massetti

Bancada desenvolvida pela
arquiteta Fernanda Marques
contém 600 quilos de inox
da Aperam

Vistos de cima ou das laterais. Em cada
ângulo observado, os itens de decoração,
feitos em inox, convidam a percepções
diferentes. E todas elas têm em comum a
modernidade aliada à sofisticação, como a
estante projetada pela arquiteta Fernanda
Marques e produzida pela Mekal com aço
inoxidável da Aperam.

Essa parceria também já rendeu outras
propostas para decoração como o banco
Infinite Steel, criado para a Mostra Black
em 2011. Com formas recortadas, traz
a sensação de movimento e, além disso,
graças ao inox, mostra-se adequado para
ambientes internos e externos. “Já venho
trabalhando com o inox há alguns anos em

parceria com a Mekal. Considero poucos
materiais tão contemporâneos como ele”,
comenta a arquiteta Fernanda Marques.
Em 2013, um dos destaques da arquiteta
na Mostra, uma bancada produzida com
600 quilos de inox, rouba a cena no espaço
de 126 metros quadrados decorado
com cores claras e texturas rústicas para
ressaltar o material. Além da arquiteta,
outros nomes da área, como Fabrízio
Rollo, Guilherme Torres, Jóia Bergamo, José
Roberto Moreira do Valle e Karina Afonso
também já reuniram o talento com as
potencialidades do inox.
“As parcerias com a Mekal e arquitetos
talentosos possibilitam explorar, de forma
inovadora e ousada, importantes qualidades
do inox como versatilidade, beleza e
durabilidade. Os resultados encantam
aqueles que acompanham os eventos do
setor”, avalia o gerente de Marketing da
Aperam South America, Rodrigo Damasceno.

Convidado de honra

A parceria entre Fernanda Marques e Mekal
já rendeu prêmios dentro e fora do Brasil
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Em um evento onde a sustentabilidade aparece em todos os detalhes,
seja nos sistemas de reaproveitamento de água, coleta seletiva e destinação
correta do lixo, o inox tem presença garantida. O material reciclável compõe
diferentes ambientes criados para a Mostra Black 2013, evento anual, em São
Paulo, que reúne trabalhos de profissionais das áreas de arquitetura, decoração
e paisagismo de todo o Brasil.

Arquivo Fernanda Maques

Na sala
com o inox
Os quatro prêmios conquistados
no concurso italiano Design & Award
Competition 2012 e a vitória na
categoria Projeto mais Sustentável,
na Casa Cor 2010, mostram alguns
dos resultados do encontro do talento
de Fernanda Marques com o inox.
Formada pela Universidade de São
Paulo (USP), em 1988, a arquiteta
começou a trabalhar com o aço
inoxidável em 2010. Desde então,
dedica-se a explorar as características
do material, que parece estabelecer
uma união harmônica com seu estilo e
um interessante desafio profissional.
Em entrevista à Espaço, Fernanda
conta como é ter o inox entre os
destaques de suas criações. Também
compartilha orientações para quem
deseja fazer dele o protagonista de
uma bela decoração.
Como começou a explorar as
potencialidades do inox? O que
achou dos resultados obtidos?
Há cerca de três anos, comecei a
trabalhar mais intensamente com o aço
inoxidável. Com ele, já desenvolvi uma
estante, um banco, um aparador e agora
a bancada. Existem outros projetos em
andamento, que pretendo reunir em uma
exposição. Em cada trabalho, aprendo
mais a superar os limites do material,
a ir além. Na minha primeira criação,

dobrei o inox, agora, conferi a ele uma
conformação curva. Isso representa uma
constante descoberta, o que me agrada
muito.
Que aspectos do inox mais
atraem a sua atenção?
Em especial, a ambiguidade do
material: ultrarresistente, mas
também maleável. Possui uma textura
que pode variar do fosco ao brilho
intenso, além de ser correto do ponto
de vista ambiental.
No que se refere à possibilidade de
explorar novos formatos e texturas,
como o material se comporta?
As possibilidades aparecem de
forma bastante ampla. Mas demandam
tempo e muito trabalho na metalurgia.
Que papel o inox representa nas
tendências para a decoração de
interiores?
O inox constitui mais que uma
tendência. Permanecerá em uso
durante muitos anos. Sua aplicação na
construção de móveis cresce e quero
ainda trabalhar muito nesse sentido.
O inox se adapta bem aos ambientes
internos e externos.
Como você avalia as alternativas
de uso do material?
Acredito no potencial do inox para

A arquiteta Fernanda Marques iniciou
os trabalhos com inox em 2010

a criação de móveis. E o trabalho de
profissionais como Ron Arad (renomado
designer Israelense) só confirma isso.
Gosto do aço inoxidável polido, em
contraste com superfícies brutas,
especialmente a madeira e as pedras,
como no meu ambiente na Mostra Black.
Que orientações você daria para
aqueles que pensam em utilizar o
inox para decorar a casa?
No caso dos móveis, opte por uma
única peça, em local de destaque.
Como revestimento, procure contrapô-lo com
materiais naturais. O inox costuma
combinar bem com itens rústicos,
texturas ressaltadas, madeira, pedras
e o concreto.
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Pesquisa

Rômulo Cássio Silva e Henrique de Castro, da área de Laminação de Tiras a Quente, e Alberto Hisashi, da Engenharia de Equipamentos, atuaram no projeto

Solução caseira
Alternativa elimina desgaste nos recuperadores de calor
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Na Laminação a Quente, as placas de
aço têm a espessura reduzida para se
transformar em bobinas. Esse processo
acontece em temperaturas de até 1.280º C,
obtidas pela combustão de gases. Durante
esse momento, no entanto, parte do calor
se perde com a fumaça. Para reduzir a perda,
o recuperador de calor atua entre o forno
e a chaminé que libera essa fumaça para a
atmosfera.
No forno Walking Beam 2, da Usina
de Timóteo (MG), estão instaladas
duas células do recuperador de calor
que apresentaram, em 2009, perda
de espessura na parede dos tubos,
por corrosão e oxidação. Com isso, não
promoviam, com eficiência, a troca térmica
entre a fumaça e o ar no interior dos
tubos, o que poderia comprometer o bom
funcionamento do sistema. Para solucionar
o problema, a Aperam contava com duas
opções: adquirir novo equipamento ou
buscar uma solução interna. A parceria e
os trabalhos desenvolvidos pelas áreas de
Engenharia de Equipamentos, Laminação
a Quente, Oficina Mecânica, Eficiência
Energética e do Centro de Pesquisas
resultaram em uma alternativa eficiente e
econômica.
“Além do custo mais alto, a nova
aquisição externa demandaria um tempo
de espera maior. A solução caseira só foi

Mais energia
Cada uma das duas células do
recuperador de calor possui 1.302 tubos de
aço por onde passa ar em uma temperatura
menor que a necessária para o processo.
Do lado de fora, a fumaça que sai do forno
rumo à chaminé, em alta temperatura,
circula por entre os tubos, transferindo calor
para o ar que passa no interior dos mesmos.
Os recuperadores conseguem repor 12% da
energia que seria perdida.
possível porque contamos com o grande
conhecimento técnico das equipes, além
do empenho e responsabilidade de todos
na condução do trabalho”, ressalta o
assistente técnico da área de Engenharia
de Equipamentos, Alberto Hisashi.

Eficiência não só nos
carros
A primeira alternativa para resolver o
problema dos tubos do recuperador seria
a importação de um novo equipamento, o
que demandaria muitos meses de espera
e custo elevado. Adquirir um equipamento
nacional foi uma opção descartada,
devido à dificuldade em obter desenhos
detalhados do equipamento. Além disso,
manter os tubos do recuperador com

o mesmo material poderia representar
o risco de repetição do problema. Por
isso, foi realizada a substituição do inox
K09 pelo inox K39 para a construção do
equipamento.
Com base nos estudos do Centro de
Pesquisas da Empresa, foi observado que
o aço inoxidável K39 MD, inicialmente
desenvolvido para aplicação em
escapamento de veículos, possuia
características favoráveis, também, para
um recuperador de calor. “O material é
indicado para essas situações, justamente
pela resistência a altas temperaturas, boa
soldabilidade e grande capacidade de
conformação. Foi uma oportunidade de
mostrar que podemos buscar soluções
para nossa rotina internamente”, conta o
pesquisador Tarcísio Oliveira, do Centro de
Pesquisas da Aperam.
Após a construção do recuperador de
calor, a empresa Thermon, de Timóteo, já
produziu máquinas similares para outras
companhias, criando uma nova aplicação para
o inox K39 MD da Aperam. “Foi desenvolvido
um fornecedor local para produção desse
equipamento, o que potencializa a vocação
regional de desenvolvimento de tecnologia
de ponta, antes limitado aos grandes
produtores mundiais”, conta o coordenador
técnico da Laminação de Tiras a Quente,
Henrique de Castro Rodrigues.

Meio ambiente
Inovação

Equipe encontrou
alternativa para conseguir
maior conforto acústico
para a comunidade

Contra ruído, barreira acústica
Aperam South America aposta na construção de muro em inox
e lã mineral para garantir mais conforto acústico à comunidade
de Timóteo
Fotos João Rabêlo

A barreira acústica produzida com inox possui 300
metros de cumprimento

Construção do muro no bairro Vila dos Técnicos
em Timóteo (MG)

Para criar uma alternativa inovadora
no controle de ruídos, a Aperam abriu
mão do convencional muro de alvenaria
para recorrer a outros materiais. Nesse
sentido, foi construída uma barreira
acústica com 300 metros de extensão
e 3,5 metros de altura composta por
chapas de inox e lã mineral, material
que promove o isolamento acústico.
Chamada de barreira sanduíche, o muro
está sendo implantado para amortecer
o ruído, reduzindo a passagem de som
para a área externa da Empresa.
Por ser muito denso e rígido, o
inox permite um bom desempenho
em termos de isolamento acústico.
Uma das chapas é perfurada do lado
incidente do som para beneficiar da
absorção fornecida pela lã mineral,
reforçando assim a eficiência da
solução na diminuição do ruído. Um
grande diferencial está no material

escolhido: o aço inoxidável, que
conferiu ao projeto toda a beleza e
praticidade inerentes à utilização
do produto. “O desenvolvimento de
novas ideias e aplicações para o inox
é um importante valor para o Grupo
Aperam. Este projeto evidencia, na
prática, a aplicação da inovação”,
enfatiza o gerente de projetos da
gerência de Engenharia e Projetos,
André Damasceno Gonçalves.
Ao todo, foram aplicadas 21
toneladas de aço inoxidável
fornecidas pela Empresa. “A
construção do muro confirma mais
uma vez que os investimentos em
meio ambiente fazem parte dos
negócios da Aperam e que a melhoria
contínua é prioridade em todas as
suas atividades”, avalia o assessor
de Meio Ambiente da Aperam South
America, Glautiere Paiva Gomes.
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Esporte

Edo Rocha Arquiteturas

Verde em toda parte
Inox da Aperam South America dá ar de modernidade e colabora para que
projeto do novo estádio do Palmeiras seja ainda mais sustentável
De Fortaleza (CE) a São Paulo (SP), são
quase 3.000 quilômetros. Mas apesar da
distância, essas cidades guardam algo
em comum. Até o fim de março de 2014,
as duas terão estádios com fachada
em inox. O primeiro, inaugurado em
janeiro de 2013, foi o estádio cearense
Plácido Castelo, mais conhecido como
Castelão. Agora, os paulistas aguardam a
conclusão da obra que vai transformar o
Palestra Itália em Allianz Parque.
A Aperam fornecerá para o projeto
210 toneladas do inox K44 2B, o mesmo
empregado no Castelão. Dessa vez, a
fachada combinará chapas planas, perfuradas
pela empresa Permetal, e tubos fabricados
pela Aperam Inox Tubos Brasil. A empresa
Hunter Douglas também está envolvida
no projeto. “A decisão do cliente levou em
conta a resistência do inox, o baixo custo
de manutenção, a beleza e o aspecto de
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inovação. Além de tudo, o material é 100%
reciclável e contribui para que a obra tenha
certificação ambiental”, avalia o consultor
de Negócios e Relações Institucionais da
Aperam, Marco Aurélio Fuoco.
Para a construção do Allianz Parque,
além da escolha do inox, o cuidado com
as questões ambientais também esteve
presente no remanejamento das árvores
do terreno e no reaproveitamento de
concreto. A cor verde, que faz referência
à sustentabilidade e caracteriza o
Palmeiras, domina a cena, do gramado aos
camarotes e bancos. “A obra certamente
vai trazer visibilidade internacional para o
inox da Aperam, com destaque reforçado
pelo design moderno do projeto, assinado
pelo arquiteto Edo Rocha. Servirá de
inspiração a outros arquitetos para
inserção do material em novos trabalhos”,
acredita Marco Aurélio Fuoco.

Mudanças no antigo
Palestra
Além de um novo nome, o estádio que,
tradicionalmente, recebe os jogos do
Palmeiras, ganhará quase 20 mil novos
lugares e, com isso, passa a ter capacidade
para 45 mil pessoas. Outros números,
também, comprovam como o projeto foi
pensado para atender às exigências da
Federação Internacional de Futebol (FIFA):
• 15 elevadores e três escadas rolantes;
• 160 camarotes para 2.800 pessoas;
• 1.000 profissionais poderão utilizar a área
de imprensa;
• 2.000 vagas no estacionamento;
• 1.500 pessoas poderão participar de
eventos no centro de convenções;
• 12.000 lugares no anfiteatro.

Parceria

Um bom processo do começo ao fim
Projeto aumenta vida útil de três regeneradores do Alto-Forno, com
resultado acima do esperado
João Rabêlo

A troca do revestimento refratário
dos Cowpers foi feita pela parceria
entre a Engenharia e a Redução

“O real não está na saída nem na chegada:
ele se dispõe para a gente é no meio da
travessia”. A frase de Guimarães Rosa, do
livro ‘Grande Sertão: Veredas’, ressalta o valor
do processo, da trajetória. E a importância
dessa reflexão pode ser observada em
vários contextos. Por exemplo, no projeto de
prolongamento da vida útil dos Cowpers, do
Alto-Forno I. “Um bom projeto se faz quando
alcançamos, em primeiro lugar, a segurança
durante sua execução e obtemos outros
aspectos como a qualidade, o custo e o
cumprimento do prazo. Estamos satisfeitos

Domo do
Cowper

Além dos 1.000°C
Câmara de
empilhamento

Câmara de
combustão

Para produzir o ferro gusa, o AltoForno precisa receber ar quente, com
temperatura que varia de 1.000°C a
1.100°C. O ar é aquecido dentro dos
Cowpers (regeneradores de calor). Nos
equipamentos, compostos por uma câmara
de combustão, o gás queima, acumulando
calor na câmara de empilhamento. O ar
que vem do soprador, após aquecido no
Cowper, segue para injeção no Alto-Forno,
para promover a produção de ferro gusa,
por meio da redução do minério de ferro.

com todos esses itens”, avalia o gerente de
projetos da Engenharia, Olegário Nunes de
Oliveira Filho.
O trabalho, iniciado em dezembro
de 2012, pela parceria entre as áreas
de Redução e Engenharia, promoveu a
troca parcial do revestimento refratário
dos três Cowpers do Alto-Forno I, em
funcionamento há mais de 30 anos. Com
duração de sete meses, chegou ao final
em julho de 2013, dentro do prazo e, além
disso, mobilizou 86.969 homem/hora de
trabalho sem acidentes. Considerando-se
que as atividades foram desenvolvidas
em espaço confinado, envolvendo carga
suspensa, em altura e em ambiente
sujeito a presença de gás CO, a conquista
se torna ainda mais significativa. Para
a implantação do projeto, a previsão de
perda de produção de gusa, em torno de
150 toneladas por dia, mostrou-se menor
que o esperado: apenas 50 toneladas/dia.
A proposta do projeto objetivava um
prolongamento de vida útil de cinco anos,
porém, a qualidade na execução permitiu
estimar uma sobrevida de dez anos para
os Cowpers do Alto-Forno I. E do ponto
de vista ambiental, a equipe também tem
motivos para comemorar. O refratário
retirado, cerca de 250 toneladas, foi vendido
para uma empresa de beneficiamento e
produção de material refratário. Ou seja, não
houve descarte na natureza e ainda gerou
retorno financeiro para a Aperam. “Acredito
que tudo se deve à qualidade do reparo
e ao gerenciamento de todo o processo.
Estivemos atentos ao projeto original,
é claro, promovendo melhorias quando
necessário”, aponta o assistente técnico da
área de Redução, Carlos José de Souza.    
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Recursos Humanos

Formação para liderar
Aperam South America investe no desenvolvimento de supervisores
Fotos João Rabêlo

Enéias, Clinger e Leones (da esquerda para a direita) apostam na capacitação para serem bons supervisores

Manter um bom relacionamento, pautar
as ações pensando no presente e no futuro
e, principalmente, ser um bom exemplo
para a equipe. De acordo com o supervisor
de Acabamento de Aços Elétricos, Leones
Bertolini, essas características se mostram
primordiais para essa função. Na Aperam,
os supervisores são líderes de grande
importância e cuidam da equipe, da
produção e da saúde e segurança.
Nesse sentido, a área de Recursos
Humanos, em parceria com as demais,
trabalha para encontrar profissionais com
esse perfil, capacitar os que atuam e/ou
atuarão na função. O desenvolvimento dos
supervisores começa na identificação de
sucessores para o cargo. Após mapeados,
participam de formação em liderança e têm
a experiência de substituir o supervisor.
Quando assumem o cargo, podem participar
do Programa Equipe de Alta Performance.
Para fortalecer a formação, os supervisores
participam ainda de workshops mensais.
Leones atua como supervisor há três
anos e passa por atividades de treinamento,
reciclagem e nivelamento. “É interessante
a oportunidade de separar um tempo para
ter contato com outros supervisores e
trocar experiências. Assim, conseguiremos
melhorar o trabalho a cada dia”, avalia. Desde
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maio de 2013, ele participa com outros 59
supervisores de workshops mensais.
Com o olhar voltado para os futuros
supervisores, as áreas passaram por
processos seletivos para identificar
possíveis sucessores ao cargo, como
fizeram a Aciaria e a Laminação de Aços
Elétricos e Inoxidáveis. Nesses processos,
inscreveram-se cerca de 30 candidatos. O
primeiro passo é a divulgação interna de
editais, em seguida, os selecionados dão
início a treinamentos de 48 horas. Cerca de
20 pessoas concluíram essa capacitação,
em 2013, entre elas, o operador de
Lingotamento Contínuo, Enéias Epifânio.

Teoria e prática
Há 15 anos na Empresa, Enéias começou
sua trajetória como auxiliar de operação. Ele
encarou os treinamentos para supervisão
como mais uma oportunidade de mostrar
seu potencial e buscar crescimento na
carreira. Nos módulos do curso, aprendeu
sobre processos internos, liderança e gestão
de resultados. Além disso, passa por uma
preparação prática.
Durante as férias e as folgas do
atual supervisor da área, Enéias adquire
experiência. “A função se mostra muito
desafiadora. Mais que líder, é necessário

também ser um espelho para os demais.
Preparar as pessoas com antecedência
contribui para um desempenho superior”,
afirma. Nos últimos dois anos, foram
identificados, preparados e promovidos a
supervisor 28 empregados.
Um dos promovidos, Clinger Félix
Santiago, vê na formação vantagens para
toda a Empresa. “O investimento direto nos
líderes se torna um investimento também
no restante da equipe. Somos preparados
para lidar com as pessoas, trazendo mais
motivação e reforçando conceitos de saúde,
segurança e qualidade”.
Clinger participou, com outros 44
supervisores, do treinamento para formação,
em 2011. Assumiu posição de substituto até
se tornar supervisor no pátio de matériasprimas, em 2012. Atualmente, participa
da 6a turma do Programa Equipe de Alta
Performance rumo ao alto desempenho.
“A Aperam trata a formação dos
supervisores, nas diferentes fases da
vida profissional, como um investimento
de grande importância. Evolução e
aprendizado fazem parte da nossa
cultura”, aponta o gerente executivo de
Relações Trabalhistas, Desenvolvimento,
Remuneração e Benefícios da Aperam
South America, José Anísio Cabral.

Arquivo Aperam Bioenergia

Desempenho

Equipe 10Envolver é a primeira da Aperam Bioenergia a conquistar o Challenge

Criatividade reconhecida
Aperam Bioenergia conquista premiação inédita no Challenge
operador trabalhar com mais segurança e
conforto, além de aumentar a produtividade
e contribuir para a melhoria da qualidade
do carvão. O projeto teve a participação
das áreas de Manutenção Mecânica,
Desenvolvimento, Colheita Florestal e
Produção de Carvão.
“Vejo com satisfação o fato de ter
participado desse trabalho, desde a
concepção até a preparação do projeto,
para apresentação no Challenge 2013.
Conseguimos atingir o nosso principal
objetivo, que é demonstrar os excelentes
resultados que a melhoria trouxe para
os processos de produção da Aperam
Bioenergia”, diz o supervisor de Processo,
Colheita Florestal e integrante da equipe
10Envolver, Waldmir Castro.
Dispositivo foi acoplado a um dos tratores da unidade

Aperam Bioenergia

O Grupo Aperam conheceu o vencedor
da 9ª edição do Challenge, competição
mundial do segmento de inoxidáveis, que
premia os melhores projetos desenvolvidos
por empregados das áreas operacionais,
em julho. Como nas edições anteriores, o
anúncio do primeiro lugar, feito pelo CEO
da Aperam, Philippe Darmayan, ocorreu
por videoconferência, com transmissão
simultânea para as empresas participantes,
na Bélgica, França e Brasil.
Pela primeira vez, um grupo da Aperam
Bioenergia, subsidiária da Aperam South
America, conquistou o título. O projeto
‘Desgalhador mecanizado - AB2000’,
criado pelo grupo 10Envolver, da área de
Colheita de Eucalipto, começou a funcionar
no último trimestre de 2011. “A iniciativa
traz resultados significativos para o setor
por tratar-se de uma tecnologia inédita,
que contribui para a competitividade do
negócio florestal. O grupo 10Envolver
representa o entusiasmo e a vibração
de toda a Aperam Bioenergia nesse
momento”, afirma o presidente da Aperam
Bioenergia, Jaime Gasparini.
O trabalho responde a uma demanda para
substituição das motosserras utilizadas
na operação de desgalha, que permite ao

Bem representados
Para criar o desgalhador, o grupo
desenvolveu, internamente, um
dispositivo mecânico, dotado de
discos rígidos de aço, recortados e
espaçados, para garantir a total retirada
dos galhos das árvores já derrubadas.
Esse dispositivo foi acoplado a um
dos tratores da unidade. “O Challenge
nos deu a oportunidade de explorar
nosso potencial e criatividade, além de
colocarmos em prática conceitos da
Melhoria Contínua. Cada um ofereceu o
seu melhor”, aponta a coordenadora da
equipe 10Envolver, Jéssica Cordeiro.
Os grupos do Círculo de Controle de
Qualidade (CCQ), Elevação – grande
campeão do Seminário Geral, em 2012,
com um projeto de controle de velocidade
de carga suspensa – e a equipe BeijaFlor, vencedora nas categorias Inovação
e Melhor Apresentação, também no
Seminário Geral de 2012, representaram
a unidade de Timóteo da Aperam South
America no Challenge. O presidente Clênio
Guimarães parabenizou as equipes pelo
empenho. “Tenho certeza de que fomos
muito bem representados”, afirma.
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Saúde

Empenhados para
uma vida melhor
Mudança na bateria de exames anuais dos
empregados da Aperam South America traz
melhor controle da qualidade de vida

João Rabêlo

Acordar cedo para caminhar, abandonar
o cigarro e excluir da alimentação itens
saborosos, mas que não fazem bem
à saúde. Esses exemplos mostram
alguns dos desafios enfrentados por
empregados da Aperam South America,
com o objetivo de viver melhor. E os
resultados do esforço já são visíveis.
O analista de Desenvolvimento de
Manutenção Elétrica Reginaldo Cavaliere,
por exemplo, descobriu, na época em
que tinha 19 anos, o colesterol alto e o
diabetes. Ao longo do tempo, também
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desenvolveu um quadro de obesidade.
A chance de alterar esse cenário
ocorreu com a mudança do check-up de
aniversário para o Novo Periódico.
Após as orientações de diferentes
profissionais como médicos, nutricionistas
e educadores físicos, Reginaldo passou
a caminhar cinco vezes por semana e
modificou a alimentação, agora, muito
mais variada e saudável. Até o momento,
já perdeu quatro quilos. O colesterol e a
glicose se mantêm controlados.
Os bons hábitos, Reginaldo compartilha

Um incentivo a mais
Em dezembro de 2012, a Aperam
realizou mudanças no check-up de
aniversário, bateria de exames anuais
custeados pela Empresa e que se
somam aos exames periódicos e
obrigatórios. O propósito é obter uma
avaliação mais abrangente da saúde da
equipe com o objetivo de mapear, em
toda a Empresa, os riscos referentes ao
trabalho desenvolvido, além dos hábitos
diários e fatores hereditários.
O acompanhamento feito pela Aperam
e a força de vontade de cada um em
aderir a hábitos saudáveis resultaram na
melhora do risco cardiovascular de 13%
dos empregados, de 2012 para 2013.
Cerca de 2% dos avaliados abandonaram
o sedentarismo e a diminuição do
consumo de cigarro foi identificada em
11% dos casos.
“Para quem tem diabetes ou
hipertensão, por exemplo, o
acompanhamento correto trouxe como
resultados a perda de peso e a redução
ou, até mesmo, o abandono do cigarro. O
cuidado com a saúde ganhou um caráter
mais completo”, analisa o coordenador de
Medicina do Trabalho, Evonei Melquíades
Xavier Pereira.

A alimentação saudável e
a atividade física ajudaram
Reginaldo Cavaliere a perder peso

João Rabêlo

José Geraldo dos Santos ganhou mais disposição ao adotar hábitos saudáveis

com a esposa Sirlene e os filhos Larissa,
de 16 anos, e Marcos Vinícius, de 13.
“Iniciar uma atividade física é muito difícil,
principalmente, para sedentários, mas eu
recomendo a todos essa tentativa. Hoje,
sinto-me mais alegre e com disposição”,
conta.

Uma “academia” em casa
Na área de Metalurgia do Inox, outro
bom exemplo de quem está atento para
conquistar mais qualidade de vida vem do
analista técnico José Geraldo dos Santos.
Ele aprendeu a reunir uma série de
aliados contra a hipertensão. O cuidado
diário com o terreno de sua chácara
se transformou em uma boa forma de
exercitar o corpo.
Com a ajuda da foice e da enxada,
José Geraldo pratica uma atividade
chamada por ele de ‘capinoterapia’. Além
disso, ele agora faz as refeições no
horário certo e, todas elas, enriquecidas
com alguma fruta, verdura ou legume.
Também, segue à risca as orientações
do cardiologista. “Achei muito legal essa
iniciativa da Empresa de promover um
acompanhamento mais completo da
nossa saúde. Isso mostra a seriedade

com que o tema é tratado e o
comprometimento com o bem-estar de
cada um”, avalia José Geraldo.

Edmilson da Silva Gomes fumou por
mais de 30 anos e está há nove meses
sem acender um cigarro

Do ponto de vista da prevenção
Engana-se quem pensa que a ausência
de sintomas representa garantia de que
está tudo bem com a saúde. O operador
da área de Aços Elétricos Edmilson da Silva
Gomes descobriu isso na prática. “Sempre
achei que minha saúde fosse de ferro e,
depois dos exames, vi que não era bem
assim”, analisa.
Edmilson participou, entre 1995 e 2003,
de uma série de competições de atletismo
e pensava que, como se exercitava com
regularidade, tudo caminhava bem. No
entanto, fumou por mais de 30 anos
e os efeitos do tabagismo foram logo
apontados pelos exames. Há nove meses,
não acende um cigarro.
“Agora, sinto-me mais disposto, o
gosto dos alimentos nunca pareceu
tão bom. Tenho muito a agradecer
por essa oportunidade. Nós, homens,
temos o costume de ir ao médico só em
caso de doença. A saúde precisa ser
pensada, também, do ponto de vista da
prevenção”, finaliza.
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Seu Espaço

Construir valores
No mês dedicado aos pais, empregado da Aperam South America
mostra o que é importante na formação de uma família
Depois de cinco anos de estudo,
Rafael Viana de Pinho conquistou,
em 2010, o esperado diploma de
engenheiro eletricista. Durante a
formatura, entre tanta gente contente,
um senhor se mostrava tão ou até
mesmo mais feliz que os próprios
formandos. “Com certeza, um dos
momentos mais emocionantes que
passei. Nós sempre sonhamos em deixar
algo de valioso, que dure para sempre,
aos nossos filhos. Essa riqueza é a
educação”, conta o operador de injeção
de finos da Aperam South America e pai
de Rafael, Edson Ferreira de Pinho.
A dedicação do operador aos filhos
João Rabêlo

Fazem parte da Família de
Edson a filha Dayane, a esposa
Maria Aparecida, o filho Rafael,
a neta Lívia e a filha Letícia (da
esquerda para a direita)
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serve de inspiração aos futuros pais e,
ainda, ajuda a representar outros bons
exemplos encontrados na Empresa.
Ao longo dos 28 anos do casamento
de Edson com Maria Aparecida, não é
difícil enumerar outros momentos de
alegria, todos sempre associados à
convivência familiar. Em 1987, nasceu
Rafael. Em 1989, chegou a segunda
filha, Letícia. Nove anos depois, foi a
vez de Dayane entrar na vida do casal,
adotada aos três anos de idade. “Não
preciso nem dizer que ele é ótimo pai.
Basta ver a paixão dos filhos por ele. As
meninas ficam grudadas com o Edson o
tempo todo”, conta a esposa.

O nascimento dos filhos trouxe
satisfação, misturada à expectativa
de oferecer o melhor à família. A
responsabilidade e o orgulho só
aumentaram com o nascimento da
neta, em 2004, filha de Rafael. Para
cuidar de todos, Edson acredita que é
fundamental relembrar os tempos de
infância e os valores aprendidos em
casa. “Um pai funciona como um ponto
de referência para os filhos. Aprendi
com o meu, a buscar os objetivos de
maneira honesta, a valorizar o estudo e
estabelecer a amizade como base das
relações em família. Quero repassar a
eles tudo isso”, conclui Edson.

João Rabêlo

Educação
Encontros do programa Pacto são promovidos na
Fundação Aperam Acesita

Ler até os oito anos
Fundação Aperam Acesita apoia ações do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
Olhos atentos em direção ao quadro
enquanto o giz desenha uma letra por vez.
Em seguida, o momento de memorizar cada
uma delas, o nome certo e o som que produz.
Dessa forma, não tão dinâmica quanto
se propõe nos dias de hoje, a professora
da Escola Municipal José Moreira Bowen,
em Timóteo (MG), Wanda Costa, viveu o
início de sua alfabetização. “Tudo muito
mecânico. Com o passar dos anos o sistema
educacional percebeu a necessidade de
inserir a criança no processo de construção
do conhecimento”, conta.
A professora também viu outras mudanças,
como o ingresso obrigatório das crianças na
escola aos seis anos. Desde abril de 2013,
acompanha os primeiros resultados das ações
do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, acordo firmado, em 2012, entre
o Governo Federal, estados e municípios para
assegurar que as crianças cheguem aos oito
anos de idade alfabetizadas. Wanda, uma
das professoras alfabetizadoras, participa
das capacitações promovidas pelo programa.

“O aprendizado ajuda muito em sala de aula.
Precisamos inovar na maneira de ensinar e
aproveitar, ainda mais, as potencialidades do
material didático”, avalia Wanda.
Em Timóteo, três servidoras do município,
treinadas na Universidade Federal de Juiz de
Fora, ministram capacitações para cerca de 70
professores alfabetizadores da rede municipal
que, por sua vez, lecionam para cerca de
1.170 alunos. “As habilidades de leitura e
escrita precisam ser adquiridas no momento
certo. Elas abrem inúmeras possibilidades para
a criança construir sua vivência de mundo”,
afirma a orientadora de estudos do Programa
e servidora treinada, Reijane Gomes.

Foco no cotidiano
A capacitação, feita por meio de
encontros mensais, somada aos
seminários e às atividades extraclasse,
totalizam 120 horas. Os participantes
discutem situações do cotidiano escolar,
planejamento das aulas, instrumentos
de avaliação, entre outros assuntos. Em

2014, o foco será o ensino da matemática.
O programa também está presente em 40
escolas estaduais do Vale do Aço.
Os encontros são realizados na Fundação
Aperam Acesita, instituição que atua como
parceira da Secretaria Municipal de Educação.
“Nosso papel é apoiar e fortalecer boas
iniciativas, que contribuam para a melhoria
da qualidade do ensino em nossa região. A
formação de pessoas críticas e conscientes
passa, sem dúvida, pelo aprendizado da
leitura e escrita”, comenta o presidente da
Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.  
Para a secretária de Educação do
município de Timóteo, Cecília Maria Martins
Reis Siqueira, um dos destaques do programa
é o incentivo à educação continuada para os
professores, que trará, como consequência,
a evolução no processo de alfabetização.
“A Fundação atua de forma parceira não
apenas no que se refere a essa iniciativa,
mas também nas demais quando se trata do
desenvolvimento da educação. Esse apoio é
muito importante”, avalia Cecília.

17

João Rabêlo

Preservação

O Mirante do Cruzeiro é
um importante ponto de
observação para identificar
focos de incêndio

Para o fogo
não queimar
Proteção de áreas
verdes contra incêndios
recebe atenção durante
o ano todo
Lá do alto, a vista do Parque Estadual do
Rio Doce, do Centro de Educação Ambiental
– Oikós e da cidade de Timóteo (MG) se
mostra privilegiada. Por isso, o Mirante do
Cruzeiro aparece como ponto estratégico
na prevenção e no combate a incêndios
na região. Algumas chamas ou um
pequeno sinal de fumaça são rapidamente
percebidos pelo olhar atento do vigilante
que fica a postos para identificar, com
precisão, onde se iniciou o fogo. Um grande
apoio para as ações feitas lá embaixo.
Tão importante quanto combater o
incêndio é o trabalho de prevenção e,
nesse caso, a proximidade aparece como
o segredo do sucesso. Em escolas, igrejas
e associações, onde houver um grupo
reunido, a equipe do Oikós aproveita a
oportunidade para sensibilizar sobre o tema.
Não ficam de fora os vizinhos das áreas
verdes. Cerca de 1.800 residências já se
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encontram cadastradas e os moradores
recebem orientações sobre os riscos das
queimadas e a importância de manter o
quintal limpo.
“Vejo que as pessoas se mostram, cada
vez mais, conscientes de que o fogo não
traz prejuízo apenas para as empresas,
mas leva embora um patrimônio ambiental
de todos e que deve ser cuidado por
todos”, avalia o coordenador de projetos da
Fundação Aperam Acesita, Luiz Antônio
Ferreira. Um exemplo de riqueza natural, o
Oikós, possui 32 nascentes, 120 espécies
vegetais e 110 de aves. O Centro de
Educação Ambiental localiza-se ao lado
do Parque Estadual do Rio Doce, unidade
de conservação reconhecida como reserva
da biosfera, sendo o maior remanescente
de Mata Atlântica mineira, com quarenta
lagoas naturais e grande variedade de
fauna e flora.

Tempo seco
De julho a dezembro, o fogo se torna
uma ameaça ainda maior, resultado,
principalmente, do tempo seco. Mas
pensar em prevenção tem sido uma
constante para a Aperam South America
durante todo o ano.
Além de elaborar o Plano de Prevenção,
Controle e Combate a Incêndios
Florestais de Timóteo (MG), juntamente
com o Corpo de Bombeiros, Polícia

Militar, Instituto Estadual de Florestas e
Secretaria do Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, a Empresa
também, possui o próprio plano e a Prática
Padrão Contratada – PPC, associando
estratégias de prevenção e combate a
incêndios florestais, a cuidados com a
saúde e a segurança dos brigadistas.
O plano da Aperam evidencia que ações
estruturadas e contínuas consistem num
avanço na proteção das áreas verdes,
usualmente esquecidas quando se trata
de ações de proteção. Para avaliação dos
resultados, realizam-se rotineiramente
consolidações de dados para análise, em
busca de oportunidades de melhorias.
O Centro de Educação Ambiental - Oikós,
em parceria com o Instituto Estadual de
Florestas e Secretaria do Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e Bombeiro Militar, anualmente realiza o
curso de capacitação para os brigadistas,
que atuam na Empresa e em outras
instituições do município. O conteúdo
inclui técnicas de combate a incêndios
florestais e planejamento de ações para
lidar com calamidades. “Encaramos o fogo
com muita seriedade. Na prevenção ou no
combate, o foco é sempre contribuir com
a qualidade de vida e cuidar da beleza que
temos na cidade. Nesse sentido, a atuação
parceira de todos tem sido fundamental”,
conclui Luiz Antônio.

Cultura

Vale da música
Projetos da Fundação Aperam Acesita fortalecem
diversidade de estilos e o surgimento de novos talentos
João Rabêlo

A cantora Mariana Rodrigues busca inspiração em
artistas como Paula Fernandes e Cássia Eller

Luana Lopes iniciou a carreira
como cantora aos 12 anos

Parceiro da Fundação há quase uma década,
Roberto José acredita que é fundamental investir
em novos talentos

O vermelho não precisa de muito para
chamar a atenção. E foi justamente
essa a cor que guiou os olhos de Luana
Lopes em direção à arte. Lá pelos nove
anos, a menina encantou-se pelo violão
vermelho do avô. Sempre que tentava
uma aproximação com o instrumento,
escutava o conselho: “Violão não é coisa
de moça”. Mas não teve jeito. Apaixonada
pelos instrumentos de corda, começou a
cantar e tocar, profissionalmente, com 12
anos. Hoje, aos 20, planeja aprimorar os
conhecimentos na área e se arrisca como
compositora. Fontes de inspiração não
faltam, principalmente, no Vale do Aço (MG).
Para a cantora, a região se mostra como
terreno fértil para revelar artistas, entre
eles Mariana Rodrigues, que, assim como
ela, já se apresentou no projeto Ponto
da Música, da Fundação Aperam Acesita.
“Pude fazer uma apresentação maior,
gravei e transformei em DVD. Esse material
ajuda a dar visibilidade ao meu trabalho”,
conta Luana.
Mariana Rodrigues também estreou
como cantora aos 12 anos. Mas identificar
quando surgiu o interesse pela música
é tarefa difícil. Antes mesmo dos quatro
anos já brincava de cantar, enquanto os
pais a filmavam. Em 2012, quando se
apresentava em uma festa de aniversário,
recebeu convite para participar do Ponto
da Música. “Me emocionei ao ver parentes,
amigos e colegas na plateia”, lembra
Mariana Rodrigues, atualmente com 16
anos. A adolescente tem como referências
as artistas Paula Fernandes e Cássia Eller,
mas não se esquece dos talentos de
Timóteo, entre os quais destaca Alexandre
Moreira e Willian Salgado.

Parceria de muito tempo
O investimento em novos talentos
aparece como uma das ações que o cantor,
compositor e instrumentista Roberto
José classifica como fundamentais para o
desenvolvimento da música. Apaixonado
pelos antigos festivais das décadas de
1960 a 1980, construiu sua trajetória
inspirado por nomes como Milton
Nascimento e Gilberto Gil.
Sua relação com a Fundação já completa
quase uma década e a parceria transformou
uma de suas músicas, ‘Grãos de Sonhos’, no
nome do grupo de serestas que é um dos
projetos voltados para a terceira idade. “Subi
ao palco da Fundação pela primeira vez há
oito anos com quatro outros artistas e foi
inesquecível”, comenta. Depois disso, já se
apresentou diversas vezes na Fundação
com o grupo dirigido por ele, o ‘Nozes e
Vozes’ que, em agosto, retorna ao mesmo
palco com o show “Cantar de Lua Mansa”.
Por meio do apoio dado pela Fundação
à música do Vale do Aço, em 2013, mais
de 44 artistas se apresentaram no palco
do Teatro da Instituição no programa
Sertanejo na Cidade, uma parceria
com a Rádio Educadora. No Ponto da
Música, foram 23. Além disso, cerca
de 380 pessoas assistiram às quatro
apresentações de canto coral. Ao todo, as
atividades relacionadas à música reuniram
um público de mais de mil expectadores.
“Encontramos muitos talentos e de
diferentes estilos. Nosso propósito
é divulgá-los e oferecer ao público
apresentações variadas e de qualidade”,
avalia o presidente da Fundação Aperam
Acesita, Venilson Vitorino.
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Comunidade

Apoio a boas ideias
Depois do sucesso registrado em 2012,
Fundação Aperam Acesita lança segunda
edição do edital de projetos
Seis meses de um trabalho que
envolveu 15 pessoas e beneficiou
mais de 65 crianças e adolescentes
de Timóteo (MG). Esses números
dão a medida do projeto ‘Cultura de
Rua’ realizado, entre 2012 e 2013,
por meio do Edital de Projetos da
Fundação Aperam Acesita, para
potencializar o trabalho conjunto
dos grupos Pirilampo e Dança de
Rua, no bairro Novo Tempo. Os
recursos permitiram a criação de uma
identidade visual e de um novo nome
para o grupo de dança, que agora se
chama ‘Base NT Ritmo Urbano’.
Além do ‘Cultura de Rua’, a edição
2012 do edital beneficiou outros
sete projetos de desenvolvimento
social em comunidades localizadas
nas áreas de atuação da Aperam
South America. A gerente de Projetos
do grupo Pirilampo, Ana Elizabeth
Bezerra, acredita que o sucesso está
não apenas na maneira como o edital
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é elaborado, mas na construção de
um relacionamento parceiro que
extrapola a ação.
“Essa relação engloba outras formas
de trocas, além dos editais. A IV
Mostra Círculo de Cultura do Grupo
Pirilampo, em novembro de 2012,
por exemplo, aconteceu no Teatro da
Fundação. Esse compartilhamento
de esforços revela-se essencial para
qualquer trabalho de transformação
social”, comenta.

Segundo ano
A Fundação lançou a segunda
edição do edital de projetos em junho.
O valor destinado para cada projeto
é de até R$10 mil. As iniciativas
contempladas devem ter foco em
ações nos campos educacional,

ambiental, cultural e sócio-assistencial,
entre outros. As instituições têm
até nove meses para execução dos
trabalhos.
“O edital contribuiu para ampliar a
rede de relacionamento da Fundação,
na medida em que dá oportunidade
de participação a várias organizações.
Recebemos inscrições de projetos
interessantes, bem elaborados e de
grande relevância para os públicos de
interesse”, avalia a coordenadora de
Projetos da Fundação, Neide Morais.

