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O inox é capaz de assegurar beleza e 
funcionalidade em mobiliário urbano e cozinhas 
de restaurantes conceituados. Confi rmando sua 
versatilidade e a ótima relação custo/benefício, 
o aço inoxidável conquistou espaço também 
no esporte ao ser inserido na fabricação de 
equipamentos que, pela natureza da atividade, precisam ser leves e resistentes, 
como você verá nesta edição.

Benefi ciados pela redução de Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), promovida pelo Governo em 2012 para fazer frente à crise econômica, 
os segmentos automotivo e de linha branca tiveram as vendas aquecidas. 
Mas apesar dos esforços e de incentivos fi scais a alguns segmentos, as 
vendas totais de inox fi caram aquém das expectativas, em função da 
concorrência de importados.

Desde 2012, o inox está presente em 100% dos sistemas de exaustão 
de motocicletas, veículos leves, caminhões e ônibus produzidos no Brasil. 
Isso graças aos investimentos em pesquisa e pela forte presença junto aos 
clientes, como também pelo rigor no processo produtivo e de homologação, 
além do empenho, competência e preparo das nossas equipes. 

Para garantir essa performance, só em 2012 a Empresa ofereceu mais de 
126 mil horas de treinamento (cerca de 55h/empregado). Esse cuidado se 
revelou também no Agir – Ação Global de Inclusão e Reabilitação. Voltado para 
a reintegração de profi ssionais afastados, o projeto formou sua quinta turma 
e segue com 91% de aproveitamento, graças a um trabalho multidisciplinar e 
à disposição das pessoas em adquirir novas habilidades e voltar à ativa. 

Semeando boas práticas, a Empresa colhe comprometimento dos 
empregados. Um bom exemplo são os testes com uma pá carregadeira na 
Aperam Bioenergia, sugeridos por um empregado. O equipamento reduz o 
consumo de combustível em 27% e aumenta a produtividade em 25%, o 
que pode levar à opção por uma aquisição futura. Por todos esses motivos, 
é possível dizer que inovação, liderança e agilidade são valores colocados 
efetivamente em prática. 

Boa Leitura!    
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Expediente

Valores 
estampados

Recursos Humanos

Canetas de cores 
diferentes e cadernos 
cheios de páginas 
em branco. Além 
da possibilidade de 
encontrar os colegas, o 
Kit Escolar da Aperam 
South America é um 
dos motivos que fazem 
alunas como Bianca Ferreira, de 12 anos, aguardarem, 
com muita expectativa, o início das aulas. “Eu gosto 
muito do Kit, em especial, das capas dos cadernos. São 
sempre personalizadas. Uma vez uma amiga minha 
viu e fi cou doida, perguntando onde poderia comprar. 
Expliquei que o meu pai ganhava todo ano”, lembra. 

Bianca e seus irmãos, Álvaro, de quatro anos, e 
Amanda, de oito, são fi lhos do técnico de Manutenção 
da área de Refrigeração, Arilson Jacinto Ferreira, 
empregado da Aperam há 25 anos, “As crianças 
perguntam todos os dias quando o Kit vai chegar. Elas 
fi cam muito felizes em recebê-lo. E eu também. Não é 
só uma questão fi nanceira. É muito bom ver a satisfação 
dos meus fi lhos”, comenta. 

O Kit Escolar é um benefício oferecido pela Aperam 
aos fi lhos dos empregados, em idade escolar, há cinco 
anos, sempre no mês de janeiro. Este ano, ele chegou 
a 3.273 estudantes. A novidade é que os três valores 
da Aperam – Liderança, Inovação e Agilidade – estão 
estampados nas capas dos cadernos. “O Kit Escolar 
é uma contribuição da Aperam para que o legado da 
educação e do conhecimento seja realmente passado 
de pais para fi lhos”, explica Ilder Camargo, diretor de 
Recursos Humanos da Aperam South America.

Errata:
Na edição n° 71 da revista Espaço, informamos que o inox martensítico é empregado 

na fabricação de materiais cirúrgicos. Embora a afi rmação seja verdadeira, a Aperam South 
America fornece o material apenas para aplicação na área de cutelaria. 



Medidas para impulsionar mercado

Economia 

Redução de impostos e investimento em infraestrutura 
estimulam setores de linha branca e de transportes

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é uma taxa 
que incide nos artigos nacionais e estrangeiros produzidos 
pelas indústrias. Em 2012, o Governo Federal reduziu o 
percentual do imposto para itens da linha branca e automóveis 
como forma de estimular o consumo, fortalecer a economia 
e fazer frente à crise econômica que abalou a economia 
mundial. A medida, com prazo previsto para encerramento em 
dezembro de 2012, foi prorrogada até junho de 2013 para os 
eletrodomésticos. Com relação aos carros, o imposto retorna 
de forma escalonada a partir de janeiro de 2013.
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Estímulo ao consumo

O que o setor de linha branca – fogões, 
geladeiras, máquinas de lavar – tem em comum 
com o segmento automotivo? Ambos foram 
benefi ciados, em 2012, com reduções no 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). No 
caso dos eletrodomésticos, a decisão do governo 
assegurou um aumento de 8,5% na produção 
em relação ao ano anterior. Esse avanço, explica 
o gerente executivo para segmentos industriais, 
Daniel Rodolpho Domingues, teve refl exos 
positivos nas vendas de aço inoxidável para esse 
setor da indústria.

“Além da redução do IPI, menores taxas 
de juros e disponibilidade de crédito foram 
os principais fatores que fomentaram esses 
mercados. Nosso portfólio de produtos e a 
localização de centros de serviços próximos 
dos principais fabricantes de eletrodomésticos 
também favoreceram o desempenho nessa 
área”, avalia.

Da mesma forma, o setor automotivo soube 
aproveitar o momento da redução do IPI. Como o 
inox compõe 100% dos sistemas de exaustão de 
motocicletas, veículos leves, caminhões e ônibus 
produzidos no Brasil, esse segmento de inox da 
Aperam esteve em alta. 

Os avanços obtidos nessas duas linhas não 
foram, no entanto, registrados em outros 
importantes setores que demandam nosso 
aço inoxidável, especialmente em razão da 
concorrência exercida por produtos importados. 
Por essa razão, as vendas totais da Empresa em 
2012 fi caram abaixo do volume previsto.  

Perspectivas

Apesar do desempenho geral insatisfatório 
no ano passado, as perspectivas são favoráveis. 
Daniel relaciona, por exemplo, a utilização do aço 
inoxidável em vagões de passageiros de trens 
urbanos e metrôs e vagões para transporte de 
minério, alimentos e fertilizantes. Para se ter uma 
ideia, cada carro dos trens de passageiros requer de 
oito a nove toneladas de chapas de inox. 

O gerente afi rma ainda que os investimentos 
para os grandes eventos internacionais 
sediados no Brasil - Copa do Mundo de Futebol 
e Olimpíadas – abrem novas possibilidade para 
a Aperam. “O segmento de transportes deve 
entrar em um ciclo de crescimento, puxado pelos 
investimentos em infraestrutura das cidades e 
dos estados para o transporte de cargas”, analisa.



Felipe e Lucas conheceram 
o tênis de mesa na Vila 
Olímpica localizada no 
Vidigal (RJ)

Inox prova seu alto desempenho quando o 
assunto é atividade física

Capa

Força e leveza

No fi m de tarde, Sérgio Reis leva na 
garupa da bicicleta o fi lho mais novo, Pedro, 
de cinco anos, para dar uma volta na orla 
da praia do Leblon, Rio de Janeiro. Logo ao 
lado, Juan, de 12 anos, e Matteus de 10 
pedalam acompanhando o pai. Se a ideia é 
fazer uma pausa para caminhar na areia ou 
olhar o mar, eles rapidamente encontram 
um espaço para guardar as bicicletas, feito 
com um material que atrai a atenção: o inox. 
“É um bicicletário diferente. Muito bonito e 
que combina com a paisagem. Mostra que 
dá para fazer algo que funciona, sem abrir 
mão da beleza”, comenta Sérgio.  

Desde julho de 2012, os cariocas têm 
à sua disposição bicicletários feitos de 
inox nas avenidas Delfi m Moreira, no 
Leblon, e Vieira Souto, em Ipanema. 
As estruturas foram instaladas pela 
Prefeitura, com apoio de empresas 
parceiras. Quem mora na Comunidade 
da Rocinha e no Parque Madureira 

também convive com a praticidade do 
aço inoxidável, aplicado nas academias 
de musculação ao ar livre, instaladas 
nesses locais. “O inox proporciona 
praticidade, qualidade e beleza aos 
projetos”, afi rma o subsecretário de 
Conservação e Serviços Públicos do Rio 
de Janeiro, Marco Aurélio Regalo. 

A pouco mais de três quilômetros de 
onde Sérgio passeia com os fi lhos, o 
inox também contribui para outra prática 
esportiva. Na comunidade do Vidigal, uma 
mesa de pingue-pongue, cuja base foi 
fabricada com o material, é a oportunidade 
para que muitos frequentadores da Vila 
Olímpica conheçam a modalidade. Jonathan 
Santos de Matos e Lucas Gabriel de 
Jesus Lima, ambos com 13 anos, sempre 
optavam pela quadra de futebol, até surgir 
a novidade. “A mesa é muito bonita. Parece 
um espelho. É nosso primeiro contato com 
o esporte”, conta Jonathan.  
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Quando o assunto é a prática 
esportiva, as características do aço 
inoxidável fazem bonito, conforme 
explica o engenheiro de produção 
e diretor da empresa Mude, 
responsável pelos bicicletários 
e pela fabricação das mesas 
de pingue-pongue em inox, 
Marcus Moraes Correia.  “O aço 
inoxidável é durável, sofi sticado 
e de fácil manutenção. O Brasil 
requer o uso intensivo do inox 
no espaço público. Nosso grande 
litoral demanda equipamentos 
resistentes à maresia”, afi rma. 

Medalha de ouro

Francisco Veiga Salgado



A família de Sérgio pode aproveitar ainda mais os passeios na praia graças à comodidade oferecida pelo bicicletário

Comunidade da Rocinha (RJ) tem à disposição equipamentos de ginástica em inox

Segundo Klaus Boloni, quadros para bicicleta produzidos com inox garantem mais conforto aos ciclistas

Outra pessoa que se encanta com as 
possibilidades que o inox oferece para as 
práticas esportivas é o técnico em Mecânica 
e competidor na categoria Mountain bike, 
Klaus Boloni. Após uma lesão, quando ainda 
treinava na modalidade MotoCross, ele se 
recuperou e descobriu que poderia alcançar 
bons resultados competindo como ciclista. 
“Comecei conquistando a 15ª posição e, 
pouco tempo depois, em outra corrida, já era 
o quinto colocado. Não demorou muito já 
era campeão paulista” lembra. 

Uma nova lesão, provocada pelo leve 
entortamento na estrutura da bicicleta, 
fez com que Klaus buscasse novos 
materiais. Foi assim que ele se aproximou 
do inox e produziu a primeira bicicleta com 
o material. “Os quadros feitos com aço 
inoxidável proporcionam um conforto que 
outros materiais, como o alumínio e até a 
fibra de carbono, não oferecem. No caso da 
fibra de carbono, por exemplo, a mudança 
de marcha provoca um ruído que acaba 
sendo ampliado em função da natureza 
dos tubos. Com o inox, a bicicleta fica 
mais leve, macia, confortável e até mesmo 
silenciosa.”, avalia.   
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Inox na Magrela

Francisco Veiga Salgado

Francisco Veiga Salgado

Klaus Boloni



Entrevista
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A letra Ñ (lê-se enhe) é típica do 
idioma espanhol. A mesma letra 
também dá nome ao badalado 
restaurante comandado pelo chef de 
cozinha Diogo Ribeiro, com unidades 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Diogo encanta o paladar dos clientes 
com iguarias da cozinha espanhola, 
rodeado por bancadas, paredes, 
geladeiras e fogões de inox. Veja nesta 
entrevista o que jovem chef pensa 
sobre as potencialidades do material na 
gastronomia. 

Sabor da modernidade

Qual a sua opinião sobre o uso 
do aço inoxidável na cozinha?

Quando vi pela primeira vez uma 
cozinha equipada com inox, minha 
impressão foi a de um espaço com um 
ar de respeito, de profissionalismo e 
limpeza. Com o tempo, percebi que era 
um material com grande durabilidade, 

fácil de detectar sujeira e, mais ainda, 
de higienizar. No nosso restaurante, 
onde a cozinha é aberta aos clientes, 
o brilho ganha ainda mais destaque. 

Em sua cozinha, quais 
os principais itens em aço 
inoxidável? 

Além de todas as paredes, 
geladeiras, adegas, bancadas, coifas 
e fogões, meu maquinário também 
é todo de inox: multiprocessador, 
batedeira, liquidificador, forno e estufa. 
Tudo o que puder ser de inox na minha 
cozinha será. Dou preferência ao 
material pela durabilidade e facilidade 
de manipulação.

Qual o diferencial de trabalhar 
em uma cozinha de inox?

A cozinha se torna mais prática, mais 
leve e fácil de limpar, além da parte 
estética, que eu valorizo bastante.

Badalado restaurante utiliza inox para se destacar na preparação de pratos da culinária espanhola

Há diferença no sabor quando 
o prato é preparado com 
utensílios de inox? 

Acredito que sim. Há uma diferença 
enorme entre cozinhar, por exemplo, 
um arroz de forno em uma panela 
de barro ou em uma panela de inox. 
Para cada preparação, você tem um 
material mais indicado. Somente 
quando eu preciso de um toque mais 
rústico é que deixo de utilizar o inox.

Além de ter sempre à mão 
utensílios de qualidade, que 
outras dicas você daria para 
quem deseja ter sucesso na 
área?

É preciso ter respeito pelas pessoas, 
tanto clientes quanto a sua equipe.  
Dedicação ao extremo, humildade e o 
principal que faz você crescer, que é o 
amor pelo seu trabalho e a satisfação 
de ver o resultado final.



Espaço Urbano

Bate inox no 
coração de BH
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Aplicação do aço inoxidável na 
revitalização da Praça da Savassi agrega 
traços de modernidade ao projeto 

Com a proposta de integrar o verde e 
a água, com um toque de modernidade, 
o projeto de revitalização da Praça Diogo 
de Vasconcelos, em Belo Horizonte, 
utilizou aço inoxidável em diversos itens 
de mobiliário urbano. Popularmente 
conhecido como Praça da Savassi, 
o espaço recebeu 20 toneladas do 
material aplicado em 46 bancos fixos, 
26 giratórios, 51 lixeiras e 12 estruturas 
para abrigar sinalização e iluminação. 

O inox foi considerado a escolha 
exata para aliar beleza, durabilidade 
e a melhor relação custo/benefício, 
de acordo com o diretor de Marketing 
da Comisa, empresa responsável pela 
aplicação de aço inoxidável no projeto, 
Ederson dos Santos. “Intervenções 
em espaços públicos causam sérios 
impactos para a comunidade. Portanto, 
utilizamos matérias-primas resistentes 

e que demandarão menor incidência de 
manutenções corretivas ao longo da vida 
útil do projeto. Esse, com certeza, é o 
principal ganho quando se utiliza o inox”, 
destaca.

Durante todo o processo de 
revitalização da Praça da Savassi, que 
durou um ano, 120 empregados da 
Prefeitura de Belo Horizonte atuaram 
nas obras e outros 20 da Comisa 
executaram as peças de inox, desde o 
desenvolvimento até a aplicação no local. 

A Savassi passou por um processo 
semelhante na década de 1990. Já 
naquele momento, muitas das peças de 
mobiliário urbano foram produzidas com 
inox. “O projeto atual ampliou ainda mais 
as possibilidades de uso do material. 
Destaco a ousadia de peças giratórias e 
disponibilização do mobiliário em todos 
os espaços do ambiente”, avalia Ederson.

Do escovado ao polido
Para quem vive na Savassi ou aproveita o local para fazer compras, passear 

e conversar com os amigos, a praça está ainda mais agradável. E o inox tem 
tudo a ver com isso. Brilhante ou fosco, em forma de tubos, hastes ou arcos, 
o material imprime ao espaço um visual limpo e arrojado. É o que pensa o 
analista de Projetos, Jud-van Bittencourt, morador da região há quatro anos.  
“Gostei da proposta. O inox permitiu uma estética interessante, com uma 
cara bem urbana, que me agradou. Além de bonito, a cidade não terá muito 
trabalho com a manutenção. Quem vive aqui, consegue ver que o movimento 
de pessoas ocupando a praça aumentou”, afirma. 

A proposta era integrar 
elementos como a água e o 
verde utilizando inox

Fotos: arquivo Comisa 



Prontos para o desafio
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Integração

Programa desenvolvido pela Aperam South America garante 
oportunidade de retorno ao trabalho a quem se encontrava afastado 

O trabalho dignifica o homem. A frase 
atribuída ao sociólogo Max Weber (1864 
– 1920) também é lema do operador de 
soldagem de bobina, Daniel Barbosa dos 
Santos. O hábito de acordar e se preparar 
para o trabalho, rotina comum à maioria 
dos brasileiros, não fazia parte de seu dia 
a dia há tempos. Afastado há sete anos 
– Daniel rompeu os ligamentos cruzados 
dos dois joelhos –, ele teve a oportunidade 
de voltar à ativa graças ao programa Ação 
Global de Inclusão e Reabilitação (Agir). 

Desenvolvido ao longo de seis meses, 
o Agir segue diferentes etapas. Aqueles 
que são indicados pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) para retornar 
à Empresa passam por uma triagem 
em que se identificam limitações e 
habilidades. Em seguida, eles permanecem 

em treinamentos teórico-práticos de 
preparação para o retorno ao trabalho 
durante seis semanas e, posteriormente, 
são direcionados para diferentes áreas da 
Empresa, onde aprendem novas funções. 

Todo o processo é acompanhado por 
uma equipe multidisciplinar especializada 
da Habilitá – empresa contratada 
para planejar e executar atividades 
de reabilitação. “O objetivo é garantir 
que a volta ao trabalho seja gradual e 
progressiva, com maiores chances de 
readaptação do trabalhador no mercado. 
Todo o processo, inclusive nas áreas de 
produção, é acompanhado pela nossa 
equipe, visando a uma reabilitação plena e 
saudável”, ressalta a terapeuta ocupacional 
e sócia-diretora da Habilitá, Marina Pinto 
Coelho Magalhães.

A primeira turma do Agir teve início 
em janeiro de 2011 e, até o momento, 
o programa está com a quinta turma 
em andamento. 

Num primeiro momento, Daniel 
mantinha uma dúvida. “Meu medo era não 
conseguir exercer as funções exigidas. 
Felizmente, me surpreendi. Conquistei 
meu emprego de volta e, com ele, o 
reconhecimento da família”, afirma. 

O retorno de Daniel e de tantos outros 
empregados afastados e aposentados 
por invalidez à Aperam South America 
é resultado de uma decisão do INSS. O 
órgão reavaliou diversos profissionais com 
benefício previdenciário e determinou 
que muitos deles, com potencial laboral, 
voltassem ao trabalho. Para isso, porém, 
precisariam passar pela reabilitação 

Na área de Acabamento de Aços Elétricos, Daniel Barbosa se reestabeleceu profissionalmente
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profissional. Além disso, deveriam exercer 
funções que respeitassem suas limitações 
físicas e psicológicas. 

Para que a decisão do INSS fosse 
acatada e seus empregados pudessem 
voltar plenamente à ativa, a Aperam criou 
um programa de readaptação inovador: 
o Agir. A iniciativa permitiu o retorno 
ao mercado de 49 profissionais, o que 
equivale a 91% do total.

Dedicação sem limites

No caso de Daniel, que tem dificuldade 
para caminhar, era importante encontrar 
uma atividade que não exigisse muita 
movimentação. Quando foi afastado 
pelo INSS, em 2004, ele era operador da 
Laminação de Tiras a Quente. A área para a 
qual foi direcionado, Acabamento de Aços 
Elétricos, o recebeu de braços abertos. A 
equipe, formada por sete empregados em 
cada turno, foi orientada a auxiliá-lo.

O supervisor da área, Leones 
Bertolini Siqueira, destaca que o grande 
diferencial de Daniel tem sido a vontade 

de aprender e de adequar-se às funções. 
“Para garantir que o Daniel se adaptasse 
ao trabaho, acompanhávamos, 
diariamente, seu desenvolvimento”, 
explica. Além dele, a área acolheu outro 
reabilitando, o operador Ordilei Vieira 
Soares que também é um caso de 
sucesso do programa.

Um dos elementos fundamentais para 
que a reabilitação dê certo é a família. 
Dircilene Dias da Silva Barbosa, esposa 
de Daniel, comemora o retorno do 
marido ao trabalho. “O Daniel está mais 
feliz. Nossas filhas também fizeram 
festa quando viram o pai sair para 
trabalhar. Esse é, sem dúvida, o começo 
de uma nova etapa em nosso convívio 
familiar”, afirma.

Para a analista de Relações 
Trabalhistas da Aperam South America, 
Magda Regina Plais, o Agir significa 
oportunidade de desenvolvimento 
para todos. “Nós ganhamos, porque 
recebemos de volta profissionais 
qualificados, readaptados à rotina e que 
já conhecem a cultura da Empresa. O 

Parceria de Sucesso

O INSS vem intensificando, desde 2011, as reavaliações das aposentadorias por 
invalidez. A ação tem por objetivo reduzir o gasto com aposentadorias pagas com 
dinheiro público, que em 2012 representaram 18,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Para garantir um retorno adequado aos afastados e que as limitações 
individuais não sejam empecilhos para as novas funções, o órgão propõe que 
as próprias empresas realizem programas de reabilitação. O Agir surgiu dessa 
necessidade e tornou-se referência de sucesso. 

“No programa de reabilitação profissional do INSS, é fundamental a 
parceria com empresas e outras instituições. Isso tem propiciado a inclusão 
social com respeito às diferenças e valorização do trabalhador. A Empresa 
Aperam representa um diferencial nesse processo, pois, além da abertura de 
diálogo, da oferta de vagas para reabilitandos, que não são seus empregados, 
e do Projeto Agir, busca realizar o processo de reabilitação na diretriz do 
desenvolvimento humano e social”, aponta a responsável pela reabilitação no 
INSS, em Timóteo, Dilma Martins.

coordenador de Medicina do Trabalho 
da Aperam, Evonei Melquiades, aponta 
que também existem vantagens para 
os empregados. “A valorização é grande. 
Eles conseguem se mostrar capazes de 
reconquistar espaço e serem inseridos 
no mercado de trabalho com condições 
reais de adaptação”, avalia.

A expectativa é que, em 2013, outras 
turmas do programa sejam abertas, de 
acordo com a demanda do INSS.

Além dos muros da Empresa

O sucesso do Agir motivou o próprio INSS 
a sugerir à Aperam South America que 
afastados de outras empresas participem 
do programa. Nilton de Oliveira Barros, ex-
motorista da Lomae, empresa contratada 
da Aperam, é o primeiro participante 
externo. Depois de nove anos afastado, em 
decorrência de um sério problema de visão, 
Nilton voltou a trabalhar. “Agora atuo na 
Fundação Aperam Acesita como vigilante. 
É muito gratificante perceber o orgulho da 
minha família”, descreve.

A volta ao trabalho trouxe alegria à família Barbosa



Desenvolvimento Humano

Um bom jeito de começar 
Oportunidade de estágio na Aperam South America atrai 
o interesse de quase 2,1 mil alunos

A Aperam South America, considerada 
pelo Guia Você S/A Exame uma das 150 
melhores empresas para se trabalhar no 
Brasil é, também, uma das mais procuradas 
por universitários e estudantes de cursos 
técnicos para realização de estágio. A 
oportunidade de atuar em uma empresa 
de grande porte, viver na prática a teoria 
aprendida em sala de aula e, ainda, a 
possibilidade de vir a compor a equipe da 
Aperam são alguns dos diferenciais que 
atraem esses futuros profi ssionais.

Dirceni Amorim, que atualmente é 
pesquisadora de Aços Elétricos da Aperam, 
entrou para a Empresa como estagiária, em 
busca de formação prática para garantir a 

conclusão do curso técnico de Metalurgia. 
Durante seis meses, em 1985, ela atuou na 
área de Metalurgia da então Acesita. Para ela, 
estagiar foi a melhor maneira de entender 
o mercado de trabalho. “Como eu não tinha 
experiência, participar do estágio me abriu 
um leque de possibilidades. Além disso, pude 
vivenciar situações das quais, até então, eu 
só havia ouvido falar”, descreve.

Após o fi m do contrato de estágio, não 
havia vaga para contratação imediata. Dirceni, 
porém, não fi cou sem emprego. Pouco tempo 
depois, foi convidada por uma empresa 
contratada para atuar dentro da usina, como 
prestadora de serviço. “Com a experiência 
do estágio, rapidamente encontrei uma 

oportunidade de trabalho”, afi rma.  Em 
1989 surgiu, então, a possibilidade de 
voltar à Aperam. Dirceni atuou durante 
seis anos na Documentação. Em 1995, 
com a criação do Centro de Pesquisa, 
passou a trabalhar como técnica de 
pesquisa, na área de Metalografi a. 

Ciente das oportunidades, ela 
resolveu cursar Engenharia de 
Materiais, tornado-se pesquisadora. Em 
setembro, ela concluiu outro importante 
marco em sua carreira: obteve o 
mestrado na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Entretanto, 
ela ainda considera que o passo mais 
importante para seu desenvolvimento 
profi ssional foi o primeiro: o estágio na 
Aperam. “É a minha base profi ssional. 
Não sei se teria ido tão longe sem esse 
bom começo de carreira”, comenta.Dirceni ingressou na 

Aperam, ainda como 
estagiária, em 1985
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Desenvolvimento Humano

Primeiro passo profissional

O estágio curricular é realizado 
anualmente pela Aperam. O último 
processo seletivo atingiu o expressivo 
número de 2098 inscrições.  A seleção 
segue várias etapas: inscrição, análise de 
currículo, avaliação psicológica, dinâmica 
de grupo, prova técnica, entrevista 
com gestor e exame médico. Os novos 
estagiários começam suas atividades 
na Empresa em fevereiro, quando 
foram direcionados para suas áreas de 
formação. Podem participar do programa 
graduandos em cursos superiores e 
alunos de cursos técnicos.

A analista de Recursos Humanos, 
Layane Stela Dias Gomes, explica que 
o programa de estágio curricular é 
ideal para os estudantes que desejam 
ingressar no mercado de trabalho. “A 
vivência na futura área de atuação é um 
importante diferencial para os alunos de 
curso superior e técnico. As empresas 
optam, sempre, por profissionais que já 
tenham certa experiência e o estágio 
conta muito. Participar do programa da 
Aperam agrega valor ao currículo”, afirma. 

Para garantir a aprendizagem, os 
estagiários são recebidos nas áreas 
por um padrinho. Esse profissional 
é responsável por acompanhá-los e 
orientá-los durante o período do estágio 
que, normalmente, tem duração de onze 
meses podendo ser prorrogado de acordo 

com o desempenho do estagiário e a 
demanda da área.

Estágio de Férias

Outra oportunidade oferecida pela 
Aperam aos estudantes são os estágios 
de férias. Durante os meses de janeiro e 
julho, alunos de diversas universidades 
do país chegam as unidades da Aperam 
para participar do programa. Os benefícios 
oferecidos para os estagiários de férias 
são os mesmos concedidos aos demais 
estagiários: bolsa estágio, uniforme, 
alimentação, seguro de vida e acidentes 
pessoais e vale transporte. 

É a oportunidade para que estudantes de 
outras regiões ou parentes de empregados 
da Aperam proveitem as férias para 
buscar uma vivência na Empresa. A ideia é 
aproximar a família da Companhia, tornando 
o clima na Aperam ainda melhor.

Estágio para Empregados

Os empregados da Aperam que 
dão continuidade aos estudos e 
precisam fazer estágio também 
encontram, dentro da própria 
Empresa, oportunidade de adquirir 
conhecimentos específicos da área e 
cumprir a exigência das faculdades. 
Esse é o caso de Tiago da Silva 
Lima. Estudante de Engenharia de 
Materiais, Tiago, que atua na Aciaria 

foi estagiário, entre junho e setembro, 
do Centro de Pesquisa da Aperam.

Para o empregado, a possibilidade de 
conciliar trabalho e estudos trouxe muitas 
vantagens. “Trabalho, diariamente, das 
7h às 15h. Fazer estágio parecia algo 
impossível na minha rotina. Entretanto, 
durante três meses pude dedicar parte 
do meu dia na Empresa ao estágio na 
minha área de formação”, comemora. A 
expectativa de Tiago agora é crescer. 
“Quero conquistar novos desafios aqui na 
Empresa”, encerra.

Número de inscrição nos três últimos processos seletivos para estagiário curricular:

Número total de inscritos 2011

640
Número total de inscritos 2012

1832
Número total de inscritos 2013

2098

Tiago fez estágio no Centro de Pesquisa e 
hoje trabalha na Aciaria
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Novo equipamento, em teste, faz da leveza 
uma estratégia para promover ganhos em 
segurança e operação 

Durante visita a uma feira da 
área, o supervisor de Processo de 
Desenvolvimento da Aperam Bioenergia, 
Silas Gonçalves Fontes viu, pela 
primeira vez, a L538. A pá carregadeira 
apresentava uma série de vantagens 
em relação a outros equipamentos 
utilizados para carga e descarga de 
fornos de carvão. Em função de suas 
potencialidades, começou a ser testada 
nas Unidades de Produção de Energia 
(UPE) Pontal e Palmeiras, localizadas no 
Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.  

Além de aumentar a segurança dos 
operadores, o equipamento também garante 
diminuição no consumo de combustíveis e 
ganho na produtividade, conforme explica 

Silas. “O grande diferencial da L538 está no 
peso do equipamento. Como é mais leve, 
podemos atingir a carga total - composta 
pelo peso da carregadeira somado ao da 
carga –, transportando maior quantidade de 
material”, explica. 

Os testes iniciados em novembro de 
2012, que devem ser concluídos até o fi nal 
de fevereiro, apontaram o aumento de 
produtividade de 25% em relação à máquina 
anteriormente empregada. Além disso, 
mostraram redução de 27% no consumo de 
combustível, que passou de 13,7 litros/hora 
para 10 litros/hora. Depois de concluídos os 
testes, o equipamento, se aprovado, passará 
por um processo de homologação dentro da 
Aperam Bioenergia. 

Bioenergia

Menos combustível, 
mais rendimento

As pás carregadeiras geralmente 
funcionam por meio de um triângulo 
de estabilidade, que tem como pontas 
as duas rodas dianteiras e o pino 
de articulação, localizado na parte 
traseira. Se o centro de equilíbrio do 
equipamento se desloca para fora 
da área do triângulo, pode ocorrer 
tombamento. Outro fator que precisa 
ser considerado, nesse caso, é o centro 
de gravidade, que varia durante o 
uso da pá carregadeira. Como a L538 
possui centro de gravidade mais 
baixo e carga de tombamento maior, 
oferece mais estabilidade e segurança. 
“O equipamento respondeu com 
excelência às exigências de visibilidade, 
facilidade de operação e manutenção, 
segurança, ergonomia, além do 
baixo consumo e alto desempenho 
em produtividade”, avalia o instrutor 
Operacional, Edgar de Oliveira. 

Principalmente segura

Pá carregadeira, em fase de teste, possibilita 
aumento de 25% na produtividade

Arquivo Bioenergia
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Coxinha, Quati 
ou Lulude

Empregados da 
Aperam South 
America esbanjam 
criatividade 
para inventar 
apelidos que 
ajudam a manter 
um ambiente de 
trabalho amistoso

Primeiro dia de trabalho. Bastou 
chegar a hora do lanche para José Carlos 
Pereira ganhar o apelido: Coxinha. 
O caso teve início quando ele saiu, 
inocentemente, para comprar salgados 
para os colegas do almoxarifado. Já 
na lanchonete, começou o boato de 
que, na verdade, ele iria é presentear 
o chefe. Mais de 14 anos se passaram 
e ninguém esquece o apelido. “Uma 
vez me procuraram pelo nome. Já que 
muitos só me conheciam como Coxinha, 
brinquei que o tal José Carlos havia sido 
demitido. Ficaram sem entender quem 
era essa pessoa até que eu desfiz a 
confusão”, lembra. 

Se dentro da Aperam o apelido é 
Coxinha, fora da Empresa muitos o 
chamam de Makaé. “Mas só pode se 
for escrito com K”, diverte-se José 
Carlos. O motivo é a semelhança com o 
vizinho de um amigo, de nome Makaé, 
que ele nunca chegou a conhecer 
pessoalmente. “O engraçado é que, 
em algumas situações, os apelidos até 

se misturam. Tenho primos que me 
chamam pelo apelido dado na Empresa”.

Das florestas para a Aperam 

Cerca de oito meses de trabalho em 
uma empresa renderam a José Geraldo 
da Silva um apelido que já perdura há 23 
anos. Tudo começou quando um colega, 
Antônio Eugênio, resolveu perguntar 
onde ele havia trabalhado antes. Depois 
de ouvir que se tratava de uma firma de 
reflorestamento, imediatamente passou 
a ser chamado de Quati. 

Para testar a força do apelido, basta 
ligar para o ramal do Alto-Forno II, onde 
José Geraldo trabalha, e perguntar por 
ele. O mais provável será escutar, do 
outro lado da linha, uma voz dizendo: 
- “Quati, telefone para você!”. Durante 
reuniões ou mesmo eventos em que 
a família é convidada, é raro alguém 
chamá-lo por José Geraldo. “Quando 
minha esposa, Maria Aparecida, está 
aqui com meus filhos, é inevitável que 

Seu Espaço

algum colega pergunte a ela se pode 
usar o apelido. Ela sorri e entra na 
brincadeira”, relata.   

Produção Caseira

Se para José Geraldo é fácil lembrar 
quem o chamou de Quati pela primeira 
vez, no caso de Maria de Lourdes 
Mendes, é impossível dizer com precisão 
quem escolheu para ela o apelido de 
Lulude. O jeito simples de encurtar o 
nome composto surgiu na infância e 
se espalhou em casa, entre os amigos, 
na escola e no trabalho. Há 30 anos na 
Empresa, a analista de Suprimentos se 
orgulha do apelido que lembra os bons 
tempos de criança. “Aqui na Aperam, 
quando faço o primeiro contato com 
alguém costumo manter a formalidade 
inicial, apresentando-me como Maria de 
Lourdes. Mas as pessoas vão escutando 
os colegas mais próximos me tratarem 
pelo apelido e logo já estão me 
chamando de Lulude”, conta.  

 José Carlos 
diverte-se com 
o apelido que 
recebeu dos 
colegas da Aperam

O apelido de 
Lulude foi criado 
na infância para 
encurtar o nome 
Maria de Lourdes

José Geraldo é 
conhecido na 
Aperam, há mais de 
20 anos, como Quati



Capacitação

Investir nas pessoas é fundamental
Aperam South America promove ações de formação, capacitação e 
desenvolvimento focadas no crescimento profi ssional e pessoal dos empregados 

Ter uma equipe forte, preparada 
para enfrentar mudanças e capaz de 
implementar a melhoria contínua é um 
dos objetivos da Aperam. Para alcançá-
lo, só em 2012, a Empresa investiu 
aproximadamente R$2,3 milhões em 
capacitação e promoveu, cerca de, 
126 mil horas de treinamentos, o que 
corresponde a 55 horas por empregado, 
em média. “Quando estimulamos o 
crescimento profi ssional das pessoas, 
construímos um ambiente de trabalho 
seguro, saudável e satisfatório”, afi rma 
a analista de Recursos Humanos, Maria 
Eunice Barros.

Mais do que um número expressivo 

Com o curso, Cleider 
poderá crescer na 
carreira e aperfeiçoar 
outro idioma

Pensando no futuro

A formação é direcionada, 
também, aos empregados que 
estão se aposentando. Em 
novembro de 2012, um workshop 
reuniu 120 empregados e 
acompanhantes para tratar dos 
desafi os da aposentadoria. Para 
o gerente da área de Relações 
Trabalhistas, Desenvolvimento 
e Remuneração, Anísio Cabral, o 
curso representa o cuidado da 
Empresa com os empregados 
em diferentes etapas da vida. 
“Prepará-los para esta nova fase 
é demonstrar o quanto eles 
signifi cam para a Aperam”, afi rma.

de recursos investidos, isso também 
representa a oportunidade de 
crescimento para mudar a realidade de 
cada um, conforme aponta o analista 
de Controladoria, Cleider Costa Silva 
Araujo. Com o apoio da Aperam, ele 
cursa inglês com o custeio de 50% 
das mensalidades. No ano de 2012, 
pôde fazer uma imersão durante uma 
semana, com todas as despesas pagas 
pela Empresa, em Petrópolis (RJ). “Esses 
treinamentos, além de nos aproximarem 
da cultura inglesa, nos incentivam a 
aprender o idioma. Para mim, saber inglês 
signifi ca ter a oportunidade de crescer 
na Aperam”, ressalta.

Além dos cursos de idioma, também 
são oferecidas oportunidades para dar 
continuidade aos estudos e adquirir 
conhecimentos específicos na área 
de atuação profissional. A Empresa 
mantém, atualmente, 75 empregados 
matriculados em cursos de Pós-
Graduação de Metalurgia, Manutenção 
Industrial, Segurança do Trabalho 
e Gestão. Outros 15 empregados 
cursam Mestrado ou Doutorado. 
Também são oferecidos treinamentos 
técnico-operacionais específicos das 
áreas para qualificação e manutenção 
da performance para  cumprir os 
desafios da produção. 
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Aperam South America promove ações de formação, capacitação e 
desenvolvimento focadas no crescimento profissional e pessoal dos empregados 

Tecnologia

Linha piloto top de linha. Essa é 
uma boa definição para se referir 
ao equipamento para realização de 
pesquisas com o aço elétrico de grão 
orientado (GO) no Centro de Pesquisa da 
Aperam South America. Instalada há um 
ano, a linha piloto é constituída de fornos 
de recozimento e descarbonetação 
(processo de remoção de carbono no 
aço), seguido de nitretação (processo de 
adição de nitrogênio no aço para geração 
de precipitados). 

A tecnologia italiana, adquirida 
do Centro Sviluppo Materiali (CSM), 
localizado em Roma (Itália), foi 
adaptada às necessidades da Aperam 
pela Combustol, empresa especializada 
na produção de fornos industriais. 

O equipamento permitirá pesquisas 
que visam a simplificar o processo 
de produção do aço elétrico de grão 
orientado, bem como a melhoria das 
propriedades magnéticas.

Além da otimização do processo, a linha 
piloto abre novas oportunidades à Empresa, 
como explica o coordenador de pesquisa 
de aços elétricos, Sebastião Paolinelli. 
“Os resultados apresentados pela linha 
ajudaram a identificar a possibilidade de 
produção do aço elétrico de grão orientado 
de alta permeabilidade (HGO). O material 
é mais nobre, tem grande demanda de 
mercado  e ainda não é produzido pela 
Aperam”, destaca. A expectativa é que o 
produto comece a ser ofertado ao mercado 
nos próximos cinco anos.  

Aplicado em transformadores de 
energia, o HGO tem menor perda 
magnética. Por isso, os equipamentos 
produzidos com esse aço apresentam 
melhor rendimento energético. “A 
eficiência dos transformadores é 
aumentada com a melhoria das 
propriedades magnéticas do aço 
utilizado no equipamento. Se reduzimos 
a perda magnética, temos como 
resultado um transformador melhor”, 
explica o pesquisador do Centro de 
Pesquisa, Ângelo Fonseca. A maior 
permeabilidade magnética do material 
permite, ainda, que os equipamentos 
sejam menores, mesmo tendo a mesma 
potência que equipamentos maiores, 
feitos com outro material. 

15

Inovação top de linha

Mudanças práticas
O processo de produção do aço elétrico de grão orientado segue diferentes etapas.  Por 

exemplo, as placas são aquecidas a 1.4000C para a laminação a quente, e são utilizadas duas 
etapas de laminação a frio. No processo em que se utiliza a nitretação, como existente na 
linha piloto, a etapa de aquecimento das placas requer temperaturas mais baixas (1.250 ºC) 
e possibilita a eliminação de uma etapa de laminação a frio, ganhando tempo e reduzindo os 
custos na produção do aço elétrico GO.  

Novo equipamento do Centro de Pesquisa permitirá produção de aço 
elétrico que ainda não faz parte do portfólio da Aperam South America 



Voluntariado

Conhecimento de 
dentro para fora
Círculo de Controle de Qualidade com foco Social completa 
dez anos beneficiando 59 organizações sociais

O tempo dedicado, ao longo de dez 
anos, pelos integrantes dos grupos do 
Círculo de Controle de Qualidade (CCQ) 
Social a trabalhos voluntários alcançou 
um total de 6.867 horas. Os primeiros 
passos para que o CCQ Social fosse 
elaborado e implementado foram dados 
bem antes de sua implantação em 2003, 
impulsionados também pelos próprios 
empregados da Aperam South America. 

Em 2000, uma pesquisa realizada 
pela Fundação Aperam Acesita junto 
aos circulistas da Empresa mostrou que 
87,6% dos entrevistados acreditavam 

ser possível aplicar a metodologia do 
CCQ nas organizações sociais. Com o 
lançamento do programa Voluntariado 
Empresarial, em 2003, teve início 
a sensibilização das equipes que já 
atuavam no CCQ na Empresa para 
iniciar o projeto CCQ Social, dentre 
elas o grupo Beija-Flor. O grupo viu 
no trabalho voluntário a oportunidade 
de ajudar pessoas da região, como 
afirma a programadora de Manutenção 
da Redução e líder do grupo Beija-
Flor, Élcia Aparecida Barroso. “Nós 
nos apaixonamos pela proposta do 

CCQ Social. É muito gratificante para 
todos os membros do grupo saber que, 
por meio de pequenos gestos e da 
dedicação de cada um, podemos mudar 
a vida dos outros”.

A Associação Reviver, de Timóteo, 
é uma das 59 organizações sociais 
beneficiadas pelo CCQ Social. A 
instituição teve o telhado reformado 
pelo grupo Beija-Flor, que também 
refez as instalações elétricas e de 
gás, além de melhorar o processo 
de higienização das crianças com 
a implantação do “escovódromo” e 
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Em 2007, cinco grupos 
participaram do CCQ Social

Grupo Fenix - 2006Grupo Máster - 2005Grupo Splash - 2003

Fotos: arquivo Fundação Aperam Acesita
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fraldário na ára externa. “Graças a eles 
conseguimos melhorar a estrutura 
da associação para oferecer mais 
conforto e segurança na realização 
das atividades”, conta a gerente 
administrativa e pedagoga da 
Associação, Edionei Siqueira Araújo. 
Com apoio dado pelos circulistas são 
beneficiadas 66 crianças, de zero a 
quatro anos, atendidas pela entidade. 

 
Quatro pilares

Os bons resultados do CCQ 
Social apoiam-se na dedicação e 
no conhecimento dos diferentes 
atores mobilizados: a Fundação 
Aperam Acesita, os grupos de 
CCQ da Aperam, as organizações 
sociais beneficiadas e as empresas 
parceiras. “A Fundação é responsável 
pela capacitação dos grupos e das 
organizações participantes. Também 
acompanhamos a execução das 
atividades e buscamos parceiros para  
viabilizar técnica e economicamente 
o que foi planejado para contribuir 

O método por trás das três letras

O CCQ é um programa de origem japonesa que chegou ao Brasil na década 
de 1970. Na Aperam, foi implantado em 1983, como extensão do conceito 
de Gestão pela Qualidade Total. O CCQ Social segue a mesma metodologia 
simples e voltada para a prática, obtendo resultados que vão muito além 
dos números, como aponta o presidente da Fundação Aperam Acesita, 
Venilson Vitorino. “Podemos destacar o envolvimento dos empregados 
na comunidade e, consequentemente, a satisfação pessoal de cada 
voluntário, a melhoria na gestão e nas ações das organizações atendidas, 
o desenvolvimento do trabalho em equipe dentro e fora da Empresa e 
a efetiva contribuição da Aperam e das empresas parceiras para uma 
sociedade mais desenvolvida”, avalia.

Em 2007, cinco grupos 
participaram do CCQ Social

Grupo Acontece - 2008 Grupo Colonix - 2011Participação de seis grupos no CCQ Social em 2009

na implementação dos projetos”, 
explica a auxiliar de Planejamento 
da Fundação Aperam Acesita, Kelly 
Almeida Soares. 

Os grupos têm a missão de 
encontrar formas criativas de 
solucionar problemas encontrados e 
melhorar o dia a dia das organizações 
atendidas. Já as empresas parceiras, 
oferecem a contribuição dos recursos 
necessários para a implementação da 

ação de melhoria ou a mão de obra 
especializada de suas equipes. A Tudo 
Eletro, por exemplo, é parceira desde 
as primeiras edições do CCQ Social 
e também se beneficia do trabalho 
coletivo. “É uma relação em que todos 
ganham. Trouxemos a metodologia 
do CCQ para nossa empresa e 
desenvolvemos o trabalho em equipe”, 
destaca a analista de Qualidade da 
Tudo Eletro, Marina Gonçalves Rosa.
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Logo na chegada, o alegre 
Caxinguelê, mascote do CEA 
– Oikós atrai olhares curiosos. 
Depois, é o momento de iniciar 
o percurso de 1.340 metros da 
trilha Terra, rodeada pelo verde 
e salpicada de amarelo e branco, 
cores da fl or beijo-pintado que 
enfeitam o ponto de partida. 

As fl ores preferidas de Mayara 
Lúcia Silvano dos Santos, de oito 
anos, aluna da Escola Municipal 
Virginia de Souza Reis, são apenas 
um dos detalhes que fazem do 
passeio ao Oikós um momento de 
diversão e aprendizado. “Aprendi 
a cuidar da natureza e achei a 
trilha bem legal. Tem uma ponte 
que balança e cordas pra gente se 
segurar”, lembra. 

A caminhada está ainda mais 

agradável com a demarcação 
recente de quatro trilhas. Cada 
uma ganhou sinalização própria, 
indicando a extensão, o tempo 
aproximado de percurso, grau de 
difi culdade e o nome de um dos 
quatro elementos da natureza: 
terra, água, fogo e ar. Os trajetos 
podem durar de 30 minutos a uma 
hora e meia, com direito a subidas 
mais íngremes, locais planos e 
pontos para descanso.   

De acordo com a coordenadora 
de Projetos da Fundação Aperam 
Acesita, Juliana Jácome, as 
mudanças foram motivadas pelo 
desejo de trazer mais conforto 
aos visitantes. “Os caminhantes 
gostam bastante, porque já sabem 
desde o início o que encontrarão 
pelo caminho”, comenta.  

Nos caminhos da terra, 
água, fogo e ar
Novidades nas trilhas do Centro de 
Educação Ambiental - Oikós garantem 
passeios ainda mais divertidos e seguros 

País das maravilhas

Quem também faz parte do grupo de mais de três 
mil alunos de 64 escolas do Vale do Aço que visitaram 
o Oikós, em 2012, é Hamanda Ramos Miranda de oito 
anos, colega de Mayara na Escola Municipal Virginia de 
Souza Reis. Atenta às explicações sobre as abelhas, a 
menina não deixava de olhar para os lados, esperando 
uma surpresa de entre as árvores. “É minha primeira 
visita ao Oikós. É fresquinho como se fosse o País das 
Maravilhas. Tinha muitos bichos escondidos na mata; 
gostaria que o tatu tivesse aparecido”, revela.    

Interligar conhecimentos

Viveiro, meliponário - espaço para a criação de abelhas -, 
minhocário, insectário, maquete de bacia hidrográfi ca são 
algumas das atrações que estimulam escolas e outras 
instituições a programarem visitas ao Oikós. A diretora da 
Escola Municipal Virginia de Souza Reis, Arlete Fernandes 
de Oliveira, conta que mais de 250 alunos da instituição 
conheceram Centro de Educação Ambiental em 2012. “As 
crianças podem ver de perto a vegetação e outros temas 
importantes para complementar os conteúdos”, avalia. 

Outros projetos também se destacaram em 2012 
como oportunidades de incentivar o conhecimento: o 
Transitolândia, que recebeu mais de mil alunos do 4º ano 
do Ensino Fundamental para tratar sobre trânsito seguro, e 
o Brincando, Fazendo e Aprendendo no Oikós, responsável 
por reunir cerca de oito mil pessoas, dentre crianças, jovens 
e adultos, durante três dias, em ofi cinas e brincadeiras sobre 
meio ambiente.  

Mayara e Hamanda se divertem com o mascote Caxinguelê localizado na entrada do Oikós
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Ações da Fundação Aperam Acesita possibilitam melhorias 
signifi cativas na educação em Timóteo e região

A rotina da Escola Estadual João Cotta 
de Figueiredo Barcelos, em Timóteo, vem 
sendo aos poucos transformada, como 
mostram os bons resultados alcançados 
pela instituição. Em dois anos, o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) – método de avaliação do Governo 
Federal que pondera a qualidade das 
redes de ensino pública e particular – da 
escola subiu de 2,0 para 3,9. No mesmo 
ano, a meta estipulada pelo Ministério da 
Educação era 3 pontos.

Para a diretora Silvana Aparecida 
Moreira dos Santos diversas ações 
colaboram para essa mudança. Todas 
elas têm em comum o suporte oferecido 
pela Fundação Aperam Acesita. Ao 
longo de 2012, diferentes capacitações 
foram oferecidas às escolas de Timóteo 
e região. Cursos direcionados a alunos 
e professores e toda comunidade 
escolar têm trazido à Escola Estadual 
João Cotta de Figueiredo Barcelos 
novas perspectivas, como ressalta a 
diretora da escola, que participa dessas 

formações. “Nossa expectativa é ir 
além dos resultados já alcançados. 
Pretendemos melhorar, ainda mais, nosso 
índice no Ideb. Além de multiplicarmos, 
entre os profi ssionais da educação, 
os conhecimentos adquiridos nos 
treinamentos e capacitações oferecidas 
pela Fundação”, comenta Silvana.  

 

Investindo no futuro

A Escola Estadual João Cotta de 
Figueiredo Barcelos é apenas uma das 
muitas instituições que recebem o apoio 
da Fundação Aperam Acesita. Em 2012, 
foram disponibilizadas pela Fundação 
3.932 vagas em formações teóricas para 
professores e estudantes. Em parceria 
com a Junior Achievement – organização 
de educação prática em negócios, 
economia e empreendedorismo – a 
Fundação ofereceu a 634 alunos de 
Timóteo formação teórica e prática 
sobre empreendedorismo.

 O aluno do Colégio Lúcia Casasanta, 
Caio Celso Martins Arthuso, apontou 
como melhor ação do programa 
a Miniempresa, que proporciona 
aos estudantes do Ensino Médio 
experiência prática em economia, 
negócios e operação de uma empresa 
em desenvolvimento. “Gostei bastante, 
pois pude sentir na pele as experiências 
e as difi culdades que se tem ao abrir 
uma empresa. Esse conhecimento será 
muito útil, se eu quiser abrir meu próprio 
negócio” comenta.

 Para a coordenadora de Projetos da 
Fundação, Salete Silva Figueiredo, os 
investimentos buscam a valorização 
profi ssional e a construção de uma 
educação de qualidade. “As parcerias 
da Fundação com outras instituições 
trazem melhorias ao ensino público da 
região do Vale do Aço. Nesse sentido, 
garantimos mais chances aos nossos 
jovens no mercado, e tornamos o trabalho 
dos profi ssionais da educação mais 
qualifi cado e prazeroso”, explica.
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Arte em formas
Exposição Essas Mulheres completa 17 anos 
revelando a arte feminina do Vale do Aço

Entre a preparação de uma mamadeira e 
outra, Mírian D’arc Franco descobriu que o 
seu flerte com a arte estava se tornando 
cada vez mais sério. Antes da chegada 
dos filhos, na década de 1970, apenas 
brincava, riscando no papel os traços 
de pessoas conhecidas, nos intervalos 
do trabalho como contadora. Após 
abandonar os números, Mírian foi buscar 
qualificação em cursos de história da arte, 
papel artesanal, pintura em acrílico e até 
restauração. 

Com o passar dos anos, a própria casa 
se tornou um ateliê onde quadros de 
temática religiosa dividem espaço com 
telas que retratam cenas típicas das 
cidades do interior de Minas Gerais. “Um 
dos trabalhos de que mais gosto é a Santa 
Ceia que fiz buscando elementos da 
região. Os apóstolos foram pintados com 
capacetes”, descreve a artista plástica. 

Além do talento, as capacitações e a 
divulgação promovidas pela Fundação 
Aperam Acesita ajudaram a artista a 
construir uma carreira. Mírian participa 
da Exposição Essas Mulheres desde a 
primeira edição, há 17 anos. “Acabei me 
tornando conhecida no Vale do Aço. 
Pude fazer muitos cursos na Fundação 
e ministrar outros para repassar os meus 
conhecimentos aos demais artistas. O 
apoio da Aperam South America para 
aqueles que trabalham com arte é 
fundamental”, acredita.   

Mulheres do Vale do Aço

A exposição Essas Mulheres é 
realizada sempre no mês de março, em 
homenagem ao dia internacional da 
mulher, dentro do calendário dedicado 
às artes visuais. São apresentadas, em 

média, 8 exposições anuais, organizadas 
pelo Programa Cultura e Cidadania, 
que também promove peças de teatro, 
música dança e oficinas. Desde 2011, a 
exposição Essas Mulheres tem um tema 
definido. Em 2013, será Ser Mulher, com 
o propósito de incentivar as participantes 
a retratar o olhar sobre seu próprio 
gênero. Cerca de 50 artistas participam 
de cada edição, apresentando quadros, 
esculturas e instalações. 

Na abertura da próxima coletânea, 
no dia 8 de março, estão previstas uma 
apresentação cultural e a premiação 
para as artistas que, como Mírian D’arc 
Franco, estiveram presentes por mais 
de dez anos. “Com o passar do tempo, a 
gente percebe que os trabalhos estão 
cada vez mais elaborados”, comemora 
a coordenadora de Projetos de Cultura, 
Marilene de Lucca Siqueira. 

Edmar Silva

Igreja de Ipatinga recebe uma das principais obras de Mírian


