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História de parceria
Cidade de Timóteo comemora 50 anos de sua emancipação
política recordando fatos que mostram transformações
promovidas pela antiga Acesita Páginas 9, 10, 11 e 12.
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Rita Lobo, apresentadora do
programa Cozinha Prática e autora
do livro Panelinha, fala sobre o
papel do inox no seu trabalho.

Studio Pixel

Editorial

Caro leitor,
No dia 29 de abril, Timóteo comemora uma data especial – 50 anos
de emancipação política. Mas é impossível falar da cidade que abriga
a planta industrial da Aperam sem mostrar a influência da Empresa no
município, antes mesmo dele existir oficialmente. Ao longo dos anos,
as trajetórias da Aperam e de Timóteo se cruzam continuamente, em
parcerias constantes. A reportagem de capa desta edição, que presta
uma homenagem a Timóteo, vai contar um pouco dessa história pelo
olhar de pessoas que a vivenciaram.
Por outro lado, a presença da Aperam na vida das pessoas vai muito além da influência no
desenvolvimento do Vale do Aço. De diversas formas, o nosso aço participa do cotidiano das pessoas,
trazendo comodidade, conforto e modernidade, na maioria das vezes sem que elas percebam.
Trouxemos um infográfico que ilustra algumas das diferentes situações em que isso ocorre. Em
veículos, eletrodomésticos, moedas, nas usinas que geram energia, na indústria, na mesa do jantar, em
sofisticados restaurantes – lá está o aço Aperam.
Essa presença forte na vida das pessoas só é possível graças às constantes iniciativas internas para
aprimorar nossos processos de produção, nossa qualidade e atualização do portfólio de produtos, como
você verá aqui.
Em 2013, fizemos a primeira experiência do Projeto Liga, que consiste em promover reuniões de
profissionais da Aperam e de nossos clientes para aprimorar os conhecimentos da Empresa sobre cada
mercado. Aqui, valorizamos o diálogo com os clientes como o caminho para entender e antecipar as
demandas do mercado e mobilizar esforços para oferecer o melhor a eles. Entramos, agora, na segunda
edição, voltada para o segmento de Linha Branca. Sempre conseguimos extrair aprendizado e boas
oportunidades nessas rodadas de discussões técnicas. E, por isso, agradecemos a disponibilidade com a
qual cada um deles tem nos recebido.
Ainda com foco no cliente, estamos nos preparando para a implantação do projeto Siga, iniciativa
que já se mostra eficiente em unidades do Grupo Aperam na Europa. Em breve, teremos muito mais
dinamismo e eficiência na alocação das unidades metálicas (bobinas, chapas etc.) existentes no estoque
aos pedidos colocados pelos clientes, além de melhorar a produtividade das equipes envolvidas no
processo.
Esse objetivo de buscar sempre o aprimoramento em tudo o que fazemos está alinhado com nossos
três valores – Inovação, Agilidade e Liderança. Isso é um dos grandes segredos de uma Empresa que se
mantém, no auge dos seus 70 anos, competitiva, sustentável e com o olhar voltado para o futuro.
Boa leitura!
Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America

Expediente
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Mercado

Soluções
para o
futuro
Profissionais da
Aperam South
America e clientes
discutem demandas
do mercado de
Linha Branca para os
próximos anos

Convidar os clientes para uma conversa
com o objetivo de conhecer as principais
demandas do mercado e, assim, oferecer
as melhores soluções em produtos. Essa
proposta orientou a criação do projeto
Liga, iniciativa da Aperam que chegou a
sua segunda edição, em março de 2014,
trazendo como tema o segmento de
Linha Branca e as possibilidades para os
próximos três anos. O inox, destaque no
portfólio da Empresa, está presente em
aplicações variadas desse setor como em
fogões, geladeiras, máquinas de lavar,
microondas e outros.
“A opção pelo envolvimento dos
clientes de Linha Branca se deve ao
grande conhecimento que a Aperam
acumulou ao longo dos anos sobre esse
mercado. Além disso, trata-se de um
segmento que apresenta alto potencial”,
comenta o engenheiro de Aplicação,
Alexandre Otsuka.
Assim como na primeira edição,
os profissionais da Aperam das
áreas de Engenharia de Aplicação e
Desenvolvimento de Mercado, Comercial e
do Centro de Pesquisas visitaram clientes
para, juntos, elaborarem um documento
técnico com as oportunidades de
melhoria e possíveis soluções. A equipe

da Empresa se reuniu com profissionais
de áreas como Marketing, Produção,
Engenharia e Qualidade de duas
unidades da Whirlpool e uma da Esmaltec
Eletrodomésticos. Estão agendadas, para
o mês de abril as visitas à Panasonic,
Electrolux e Mabe, com o objetivo de
completar o circuito de Linha Branca.
Durante a troca de ideias, foram
levantados aspectos como as formas
de aplicação, materiais utilizados
e recomendados, necessidades e
tendências para os próximos anos.
“Avalio o resultado como muito positivo.
Conseguimos em um encontro reunir
perspectivas de diferentes áreas dos
nossos clientes. Além disso, todos
se mostraram muito receptivos e
entusiasmados com as trocas de
informações. Os fabricantes e os
consumidores sairão ganhando.
Recebemos direcionamentos
importantes para continuar investindo no
desenvolvimento de novos produtos e
aplicações”, avalia o analista de Negócios,
Fernando Marcolin.  
O evento serviu para reafirmar que
os projetos do Centro de Pesquisas,
em execução, apresentam-se como o
que o mercado realmente necessita. O
pesquisador do Centro de Pesquisas,
Geovane Martins, aponta que “as ações
estão sendo priorizadas em função das
necessidades imediatas e futuras. Assim
garantimos o alinhamento ao mercado,
ganhamos em agilidade e avançamos
a nossa linha de atuação em função
das discussões de projetos de produtos
finais com os nossos clientes. Buscando
a melhor solução, nós, consumidores,
vamos ganhar”, avalia. Nas próximas
edições do projeto Liga, a intenção é
envolver os segmentos de elevadores e
de óleo e gás.
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Reportagem Especial

Para
profissionais
Repórter  - Regiane Zanatta

A Chef de cozinha
Rita Lobo conta por
que o inox compõe
a cozinha de quem
entende de culinária
O lugar da Rita Lobo é mesmo na cozinha.
A chef, criadora do site Panelinha, gosta de
trabalhar, receber os amigos e testar novas
receitas. Integrou sua cozinha à sala de
estar e uniu o útil ao agradável, com alma
e design. Escolheu o aço inoxidável como
ingrediente perfeito para ajudar no preparo
das suas receitas. De estilo prático, versátil,
criativo e recheado de sofisticação, Rita Lobo
conversou com a revista Espaço e deu dicas
para ter uma cozinha inspiradora, duradoura
e prática: ingredientes bem selecionados,
dedicação, espaço e receitas do Panelinha,
porque elas funcionam e farão de você um
chef elogiado.
A cozinha é lugar de trabalho duro, e,
segundo a Rita Lobo, quem trabalha com
culinária precisa escolher materiais leves,
práticos, fáceis de limpar e que tenham
boa durabilidade. “Mais que estética,
procuro produtos úteis, resistentes,
sustentáveis, que não interfiram nas
receitas, que não façam mal à saúde, além
da facilidade do ‘limpou está novo’. Daí
minha escolha pelo inox. Ele torna possível
a realização das minhas receitas e facilita
o meu dia a dia na cozinha, não precisa de
manutenção e é leve. É um material que eu
sei que vai durar para sempre. Por isso, ele
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O inox pode ser empregado em bancadas, fogões, geladeiras e outros itens presentes na cozinha

faz parte da minha cozinha inteira e no
meu trabalho. Tenho o inox na bancada,
na pia, na coifa, nas panelas e nos meus
utensílios”, revela Lobo.
Para quem pensa em planejar uma
boa cozinha, a chef dá a receita:
investir em um projeto em aço inox.
Afinal, trata-se de um material
duradouro. Ninguém vai mexer em uma
cozinha de inox por uns vinte anos,
ao contrário das cozinhas fornecidas
por marcenarias. Outra facilidade,
segundo ela, consiste na manutenção
do produto. “Basta usar água e sabão e,
pronto, fica lindo e novo”, explica Lobo.
Ela ressalta a necessidade de atenção
ao projeto arquitetônico. Ter cuba dupla,
coifa e uma bancada em inox – que faça
um triângulo permitindo circular por
toda a cozinha. Não se deve esquecer
de uma boa máquina de lavar louça –
porque cozinhar é bom, lavar nem tanto.
Mas se você já tem uma cozinha
bem equipada e prefere investir em
utensílios, Rita Lobo recomenda a
compra de itens de qualidade. Em sua
cozinha não podem faltar boas facas,
ralador de cítricos, descascadores de
legumes, colheres e conchas de vários
tamanhos – tudo em aço inoxidável.

Depois dessas dicas no estilo
Panelinha, você que gosta de cozinhar
só precisa seguir o site e preparar as
receitas da chef. Para saber mais acesse:
www.panelinha.ig.com.br.

Conheça um pouco
mais sobre Rita Lobo
Formada em gastronomia nos EUA, a
chef começou a escrever sobre comida
em 1995. Cinco anos depois, lançou o
site Panelinha, o primeiro a ter receitas
testadas e fotografadas exclusivamente
para a internet. Rita Lobo é responsável
pelo selo editorial Panelinha, produzido
em parceria com a Companhia das
Letras. Entre os livros produzidos por ela
destacam-se “Panelinha, receitas que
funcionam” (Senac);  “Cozinha de estar,
receitas práticas para receber” (Paralela)
e o “Pão Nosso – Receitas Caseiras
com fermento natural” (Companhia das
Letras).
Na TV, ganhou destaque em 2013, com
as duas temporadas do programa Cozinha
Prática, exibido pelo canal de TV a cabo
GNT. Atualmente, apresenta um programa
na rádio Estadão, aos domingos, do meiodia às 13 horas.

Cara de novo
Embora os produtos feitos com o
inox sejam muito resistentes, você
pode dar uma mãozinha para que se
mantenham sempre novos, mesmo
com o passar dos anos. Nesse caso,
o segredo resume-se em seguir três
passos básicos: atender às instruções
de uso, lavar de modo adequado e
armazenar da forma correta.

O que fazer:
• Durante a lavagem, use água fria ou
morna em vez de quente ou fervendo.
• Dê preferência a sabão e detergente
suave ou neutro.
• No caso de sujeira moderada, aplique uma
mistura de gesso ou bicarbonato de sódio
dissolvido em álcool doméstico.
• Evite esfregar com movimentos circulares.
• Deixe esponjas de aço, principalmente
úmidas, longe de utensílios em inox.
• Enxague com água em abundância.
Se ainda houver dúvidas, leia a cartilha
“Aço Inox – Manutenção e limpeza,
manuseio e estocagem”, disponível no
site www.aperam.com.br, na seção inox/
produtos e serviços.
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Aplicação

Sempre presente
Muita gente nunca pisou em uma siderúrgica e nem faz ideia do que acontece com o minério e outras matériasprimas até que virem aço. Mas a siderurgia dá origem à maioria dos objetos que utilizamos em nossa rotina. A
ilustração abaixo mostra de que maneira os produtos desse setor se entrelaçam ao dia a dia das pessoas nas
cidades, no litoral e no campo. Veja como os aços da Aperam South America fazem parte da sua vida.

Carros
Plataforma de
petróleo
Muita coisa vem do petróleo: pneus,
combustíveis, embalagens. E para extrair
esse produto da natureza são necessários
materiais resistentes como o inox Duplex da
Aperam. Ele ganha esse nome porque reúne
as melhores características de dois tipos de
aços inoxidáveis: o austenítico e o ferrítico.
A ótima propriedade mecânica e a excelente
resistência à corrosão tornam o Duplex o aço
mais indicado para aplicação em estruturas
submetidas a ambientes adversos. Além dos
tubos flexíveis para extração de petróleo no
fundo do mar ele está presente também em
tanques de navios.

Veículos menos poluentes: esse é o resultado do uso do
inox 441 e do 201LN em sistemas de exaustão. Por serem
muito resistentes às altas temperaturas podem ficar a uma
menor distância do motor e, assim, transportar rapidamente
os gases nocivos para o catalisador do veículo. O inox
também se destaca na fabricação de trens e metrôs. Outro
produto da Aperam presente em veículos é o aço carbono.
Sua resistência mecânica o torna a opção para cintos de
segurança, embreagem, molas e outros. Não fica de fora o
aço elétrico, que permite a fabricação de carros híbridos (com
motor a combustão e a eletricidade). Boa alternativa para
minimizar o uso de petróleo e ajudar o planeta.

Casa

Danilo Fonseca

Quando trata-se de cozinha, por todos os lados
podemos ver inox. Fogões, fornos de microondas,
lavadoras e bancadas ficam mais bonitos e resistentes
com o material, que também se destaca quando se fala
em lavar, cortar e armazenar alimentos. O inox ganha
espaço nessas situações por sua elevada resistência
à corrosão, além de possuir uma superfície lisa, o que
facilita a limpeza e dificulta o desenvolvimento de
bactérias. Indicação perfeita para situações nas quais a
higienização deve ser rigorosa.
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Agricultura
Linha de transmissão
Em uma usina hidrelétrica, a energia
cinética transforma-se em elétrica com
a ajuda de hidrogeradores, que possuem
componentes feitos de aço elétrico. O
material também tem presença garantida
nos transformadores que regulam a
tensão da energia produzida até chegar
ao consumidor. A Aperam possui no
portfólio de produtos aços elétricos de
grão orientado com baixíssima perda
magnética para essas aplicações.

A relação entre a Aperam e o meio rural é estreita. O inox compõe equipamentos
como colheitadeiras, máquinas distribuidoras de sementes e fertilizantes. A
alta resistência à corrosão permite não apenas o transporte de grãos, mas o
deslocamento de adubo e manuseio de outras substâncias. Para movimentar
máquinas, entram em cena os aços elétricos em alguns motores. O aço carbono
empresta aos discos de arado dureza e resistência à abrasão.

Indústria
As aplicações dos aços na indústria adotam as formas
mais variadas. Serras para madeira, metal e outros
materiais têm como matéria-prima o aço carbono.
Os aços elétricos aparecem nos motores e o inox
conquista cada vez mais espaço oferecendo resistência
e versatilidade a equipamentos para a produção de
celulose e papel, açúcar e álcool, vinhos, cervejas,
pasteurização e transporte de leite, cosméticos, remédios
e muitos outros. Na construção civil, o inox se destaca
em fachadas, corrimãos, pias, torneiras etc.  O resultado:
facilidade na limpeza e baixo custo de manutenção.
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Mercado

Aplicações variadas
Arquivo Inox Line

Clientes da Aperam
South America
mostram como o
inox pode ser uma
boa oportunidade
para se destacar no
mercado
João Rabêlo

A empresa em que trabalha Geovani de Abreu realiza
projetos personalizados, mas pensa também na
produção em série
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Vista aérea da fábrica da Inox Line, empresa voltada para a produção de troféus e homenagens

Churrasqueira, caixa de correio, móveis
para área de piscina, bancadas de cozinha,
barras de apoio e corrimão são alguns dos
itens produzidos pela Sempreinox. E a lista
tende a crescer, em função da matériaprima escolhida, material de fácil limpeza e
durabilidade que tem demanda garantida.
No caso da construção civil, por exemplo, o
mercado está em crescimento, de acordo
com o gerente administrativo da empresa,
Geovani de Abreu. “Atualmente trabalhamos
a partir de encomendas de clientes com
projetos específicos, personalizados. Mas
estamos pensando em expandir a produção
voltada também para itens desenvolvidos
em série”, conta.
Situada em Timóteo (MG), a Sempreinox
tem desenvolvido trabalhos para setores
variados como o industrial, hospitalar e
alimentício, em razão das exigências da
fiscalização no que se refere à higiene.
Para se destacar no mercado, busca
matéria-prima de qualidade, fornecida
pela Aperam South America, e não deixa
de lado a importância da capacitação.
“Quando começamos, já sabíamos das
potencialidades do produto e ainda
contamos com apoio do Instituto do Inox.
Alguns empregados participaram de cursos
oferecidos pela instituição, o que possibilita

a melhoria na qualidade do serviço”, avalia.
Márcia Assunção, proprietária da Inox
Line, empresa de Belo Horizonte voltada
para a fabricação de medalhas, troféus
e brindes, conhece as características
do produto de longa data. Nascida em
Timóteo, trabalhou na Aperam South
America por 11 anos, no Departamento de
Controle de Qualidade Inox, na época em
que teve início a fabricação desse tipo de
aço na Empresa. “O fato de ser fornecido
em chapas de variadas espessuras e
acabamentos superficiais facilita o
manuseio em geral, corte e dobra, além de
ajudar a enriquecer a criação, no design
das peças”, avalia.
O material fornecido pelo Centro de
Serviços da Aperam em Campinas, após
ser transformado nas peças produzidas
pela Inox Line, tem como destino cidades
de Minas Gerais e também de outros
estados brasileiros. A preferência pelo inox
é resultado da comparação com outros
metais. “O produto só fica atrás do ouro
entre os melhores para fabricação de
homenagens e premiações. Tem beleza,
brilho e durabilidade. A prata aparentemente
ficaria em segundo lugar, mas tem difícil
processo de produção e escurece muito
rápido”, comenta.

Foto João Rabêlo

Aniversário

50 anos e muitas
histórias para contar
No aniversário
de cinco décadas
da emancipação
política, a Revista
Espaço mostra um
pouco da trajetória
do município de
Timóteo

1938

1942
O engenheiro Alderico Rodrigues de
Paula inicia sua missão de percorrer
a região em busca do lugar ideal para
construção da Acesita.

e que pese sobre a Aperam o título de
maior empresa do município, ao longo
dos anos vários outros empreendimentos
chegaram à região, muitos deles como
prestadores de serviços ou fornecedores
da própria empresa. Emancipada em
1964, a cidade começou a tomar um
caminho próprio, com uma administração
independente. Vale lembrar que até
aquele momento, toda a administração
local era exercida pela própria empresa.
Escolas, hospitais, supermercados, clube
– tudo tinha sido pensado e construído
para receber profissionais que chegariam
para trabalhar naquele empreendimento
ousado, num local praticamente sem
infraestrutura.

1944

1946

1948

É fundada a Acesita, hoje
Aperam South America no
terreno onde era a antiga
fazenda Angelina.

Início da construção
do Hospital da
Acesita, concluído
em 1956.

Timóteo é
transformado em
distrito de Coronel
Fabriciano.

1945
Tem início as etapas de levantamento
topográfico, terraplenagem e construção
dos acampamentos provisórios para a
estrutura da Empresa.

1947
Inauguração do cinema São
José, o primeiro de Timóteo,
construído em um galpão
cedido pela Acesita.

Arquivo Aperam

Criado o município de Antônio
Dias, do qual o núcleo urbano de
Timóteo, com apenas seis ruas, era
distrito. Já a vila de Timóteo nasceu
muito tempo antes, em 1840.  

Timóteo ou Acesita? Hoje o nome
Timóteo já aparece mais naturalmente
na fala dos moradores. Mas quem chega
à rodoviária de Belo Horizonte ou circula
de ônibus pela cidade precisa conhecer
bem as particularidades do município que
nasceu e cresceu com uma história que se
confunde muito com a da empresa âncora
da economia local. Até hoje, moradores
mais antigos fazem questão de explicar
as diferenças. E não são só eles: as
agências de correio e bancárias com filiais
Acesita, a própria existência do Centro
Norte e Centro Sul ainda mantêm vivas
as lembranças de um tempo em que tudo
girava em torno do nome da Empresa.
Ainda que tenha mudado de nome

Vista do parque
municipal no bairro
das Bromélias em
1948
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Junto com esse potencial industrial,
chegaram novos empreendedores,
investidores, famílias inteiras para ganhar
a vida na região que, futuramente, seria
conhecida como o Vale do Aço. Nessa
trilha, Timóteo deu os seus primeiros
passos para se tornar uma “cidade
aberta”, com administração própria e
vocação para o desenvolvimento.
Mas ao longo dos anos, sobretudo nas
duas últimas décadas, todo um esforço
capitaneado pela Aperam colaborou para
tornar a cidade um campo fértil para novos
negócios, principalmente aqueles ligados
à cadeia produtiva do inox. Além do bom
ambiente empresarial, a cidade se destaca
também pela qualidade da infraestrutura e
dos serviços ofertados à população.
Na área de educação, por exemplo,
66 instituições de ensino públicas e
privadas estão disponíveis para formar
os jovens estudantes da região. Dentre
elas, sobressai o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG), que oferece cursos de nível
técnico e superior. Na saúde, a cidade
dispõe de 23 unidades públicas e outros
51 estabelecimentos privados, entre
eles, o Hospital Vital Brasil, inaugurado
pela antiga Acesita na década de 1950
e cedido à Sociedade Beneficente São
Camilo há pouco mais de 20 anos. Hoje
a empresa mantém um contrato de
comodato com a entidade e estabelece
metas de gestão que beneficiam toda a
cidade.
Como resultado dessa trajetória, o

Dr. Newton de Almeida presenciou grandes mudanças na cidade, em especial, na área da Saúde

município, que hoje possui pouco mais de
80 mil habitantes, registra o 17° melhor
Índice de Desenvolvimento Humano de
Minas Gerais, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), divulgados em 2013. O resultado
obtido – 0,770 – coloca Timóteo na faixa
considerada como Desenvolvimento
Humano Alto, com destaque para os itens
educação, renda e longevidade.

Testemunhas da
história
Ao comparar o momento da sua
chegada à região com o período atual, o
obstetra Newton de Almeida utiliza uma
palavra para definir as mudanças pelas
quais a cidade passou: desenvolvimento.
A estrutura criada nos anos de 1940

e aprimorada nas décadas seguintes
permitiu que empreendedores atraídos
para o município encontrassem condições
para prosperar. “Apesar de ser uma
cidade pequena, em relação às grandes
metrópoles, aqui encontramos boas
escolas, comércio variado e qualidade de
vida”, observa.
O convite para integrar a equipe da
Aperam foi feito por Pedro Sampaio
Guerra, chefe do serviço médico na então
Acesita. Em 25 de março de 1952, data
que faz questão de lembrar, doutor
Newton desembarcava na estação de
trem. Após vinte minutos de viagem em
uma jardineira, conheceu o local onde seria
seu posto de trabalho.
“Era uma instalação provisória, que
ficava ao lado da matriz. Mantínhamos
algumas enfermarias e alguns
ambulatórios. No anexo, funcionava o

1953

1955

1964

1968

Construção do prédio
da Escola Angelina
Alves e Carvalho.

É criada a Liga
Acesitana de
Futebol.

Tem início o processo de abertura da Empresa
com a venda, para os operários, das casas que
compunham a vila residencial. No mesmo ano,
ocorre a emancipação política do município.

A Acesita transfere à prefeitura
a responsabilidade por serviços
públicos como limpeza urbana e
conservação da estrutura das ruas.

1963

Criação da Escola
de Formação
Profissional.

Surge o Colégio
Técnico de
Metalurgia.

Arquivo Aperam
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1954

Colégio Técnico Industrial de Metalurgia da
Escola de Formação Profissional da Acesita

1965
Instalação da
Câmara Municipal de
Timóteo.

serviço odontológico. O novo hospital foi
concluído tempos depois, no lugar que
hoje abriga o Hospital e Maternidade Vital
Brasil”, conta.
Quem também acompanhou as
mudanças na relação entre a Empresa
e a cidade é Antônio Luiz de Almeida
Filho, mais conhecido como Tó Barbeiro.
Há 54 anos, ele trabalha no salão
Elite, barbearia que detém o título de
estabelecimento comercial mais antigo
do município, com 60 anos. Quando
se trata da história da cidade, ele é
categórico: “Ninguém conhece mais
sobre esse assunto do que eu”. Além de
gostar muito do tema, ele conserva com
carinho um acervo de objetos, fotos e
documentos, dentre os quais a gravação
de entrevista feita com o Dr. Alderico,
engenheiro que chegou à região na
década de 40 e escolheu o local onde
seria construída a Acesita. “Ele tem
grande importância, porque possibilitou
o início de tudo”, comenta.

Dissertação de
mestrado
Um estudo feito na época da faculdade
sobre a Usina Santa Bárbara, em Santa
Bárbara d´Oeste (SP), e a sugestão de
dois professores da Universidade de São
Paulo (USP) conduziram a doutora em
Arquitetura e Urbanismo, Vanda Maria
Quecini, a conhecer um pouco mais sobre
Timóteo (MG). As particularidades do
projeto arquitetônico deram origem à
dissertação de mestrado, “Timóteo: o
legado urbano de um projeto industrial”.
Em primeiro lugar, o fato de que a
construção de Timóteo pela Acesita não
ter sido apenas um projeto econômico,
mas também de cunho social e cívico.
Outra coisa foi a existência de duas
áreas centrais na cidade – questão que
parecia bastante óbvia e bem resolvida,
“mas logo fui alertada sobre os conflitos
e as dificuldades de integração”, relata
Vania Quecini.

Curiosidades
• De onde surgiu o nome Timóteo?
Existem muitas hipóteses, mas
ninguém sabe qual é a verdadeira.
Alguns dizem que a inspiração veio
do nome do comerciante Manoel
Timóteo que, por volta de 1915, se
tornou referência na região. Outros
o atribuem à proximidade com o
córrego do Timóteo.
• As primeiras moradias operárias
foram construídas o mais perto
possível da área industrial. Como
matéria-prima, era utilizada a madeira
dos caixotes que serviam como
embalagens dos equipamentos.
Assim nasceram bairros como Vila
dos Caixotes, Vai Quem Quer e
Mundo Vira, que são hoje os bairros
Centro Norte, João XXIII e Núcleo
Industrial, respectivamente.

Foto João Rabêlo

• A cidade operária de Acesita
constituiu-se de um núcleo
fechado no qual o comércio e os
serviços de infraestrutura eram de
responsabilidade da Empresa. A partir
de 1964, teve início a abertura da
cidade, com a venda das casas do
conjunto residencial da antiga Acesita
para os empregados e a posterior
emancipação política do município.
Antônio Luiz, mais conhecido como Tó Barbeiro, gosta de colecionar objetos sobre a história de Timóteo

Início da construção de três pontes no córrego do Timóteo
para integrar fisicamente os dois núcleos existentes, sede
e município. A população também é convocada, por meio
de um plebiscito, para decidir sobre a possibilidade de
mudança do nome Timóteo para Acesita.

Arquivo Aperam

1980

1983

1991

Realização do primeiro
Festival de Música Popular
conhecido como Uirapuru.

Criação do Conselho
de Defesa do Meio
Ambiente, Codema.

1979

1982

1990

Tem início a reformulação da área
central norte da cidade.

Criação da Associação de Lazer dos
Funcionários da Acesita (Alfa), que
incorporou os Clubes Elite e Operário.

Começam as pesquisas para
dar origem ao primeiro Plano
Diretor da cidade.
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Aniversário
abertura de vias e bairros, a chegada de
novos trabalhadores e as reformas de
edificações e bairros existentes. Mas, além
disso, três momentos merecem destaque.
O primeiro deles foi o ano de 1953,
quando ocorre a chegada de Edmundo
de Macedo Soares, ex-presidente da
Acesita. Depois, a estatização da Acesita,
em 1956, que representou o momento
no qual a atuação empresarial sobre a
cidade é mais abrangente, quando se
implanta um projeto urbano e social. E,
por fim, a abertura da cidade em 1968:
os logradouros públicos passaram à
administração municipal e as casas foram
vendidas aos empregados.

Curiosidades
• Nos primeiros tempos havia
apenas um colégio na região,
localizado em Coronel Fabriciano.
Com o suporte da Empresa, surgiu
em 1954 a Escola de Formação
Profissional, que ofereceu a base
educacional para muitos profissionais
de nível superior em atividade na
região.
• Os municípios de Nova Era e
Antônio Dias também foram levados
em consideração pelo engenheiro
Alderico Dias de Paula para
abrigarem a sede da Acesita. No
entanto, a ideia foi descartada por
possuírem terrenos acidentados, a
inexistência de reservas florestais
e devido à escassez de nascentes
que pudessem ser aproveitadas
para gerar energia para uma usina
siderúrgica.

Arquivo Aperam

É notável a influência da Empresa em
áreas como educação e infraestrutura. As
festas cívicas e religiosas, o esporte e o
carnaval também receberam patrocínio da
Empresa. Cabe apontar ainda a presença
de empregados da antiga Acesita nos
poderes municipais, seja no quadro
legislativo, frequentemente dominando
a Câmara, chegando a ocupar cerca
de 80% das cadeiras de vereadores,
seja no quadro técnico, especialmente
nos anos 1960, quando profissionais
graduados eram raros na região. Além
do momento inicial, todas as expansões
da usina impactaram de algum modo
na conformação da cidade, com a

• Timóteo possui duas áreas
centrais. A região próxima à Usina
até hoje é conhecida como CentroNorte enquanto a área que sedia a
prefeitura, na outra ponta, é chamada
de Centro-Sul. Até hoje algumas
linhas de ônibus ainda chamam a
região Norte de Acesita.
Vista panorâmica do centro comercial e bairro dos Caixotes em 1960

1997

2008

2013

Conclusão do primeiro Plano
Diretor da cidade de Timóteo.
Criação da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.

Município registra 98,8% da população
alfabetizada, o que lhe confere o menor
índice de analfabetismo do Leste de
Minas Gerais.

Segundo IBGE, Timóteo tem o 17° melhor IDH de
Minas Gerais. O resultado de 0,770 deixa a cidade
na faixa considerada alta, com destaque para
educação, renda e longevidade.
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2002

2010

2014

O Conselho de Patrimônio
Histórico, Artístico e
Natural da cidade é criado.

Timóteo é a 41ª cidade mais populosa
do Estado, com 81.119 habitantes.

50 anos de emancipação
são celebrados com ampla
programação cultural.

Seu Espaço

Rumo ao hexa
Empregados da Aperam
South America contam
sobre as expectativas
para a Copa do Mundo
de 2014

Questão de sorte
Os enfeites na casa de Edna para a Copa
do Mundo de 2014 vão ajudar a recepcionar
amigos e familiares. Mas no dia 28 de junho
eles não estarão juntos. A sorte de Edna

Na casa de Edna Leite, as torcidas se misturam em clima de festa

garantiu a ela, em um sorteio, a possibilidade
de comprar três ingressos para o jogo das
oitavas de final que acontece, nesse dia,
no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.
“Fiz a inscrição em agosto para a partida
porque se o Brasil se classificar em primeiro
do grupo, estará nesse jogo. Não criei muitas
expectativas, já que milhares se inscreveram.
Quando a fatura do cartão chegou, recebi a
notícia. Estou bem animada”, comemora.
A sorte também bateu à porta do analista
de Negócios da Aperam South America,
Gabriel Bittencourt. A esposa, Neide,
conquistou destaque no banco em que
trabalha e garantiu um prêmio que permitirá
ao casal assistir à disputa entre Holanda e
Chile no estádio Itaquerão. Eles também vão
acompanhar, no Maracanã, Rio de Janeiro, um
dos jogos das oitavas de final, com direito
a passeio pela ‘Cidade Maravilhosa’ quando
acabar a partida. “Uma Copa no Brasil mobiliza
as pessoas, não tem jeito. Estou animado para
conhecer os estádios, em especial o Itaquerão
que é o estádio do Timão (Corinthians)”,
comenta.

A Copa do Mundo traz boas recordações
para Gabriel há muito tempo. Vinte anos
atrás, em 1994, o evento ocorria nos Estados
Unidos. O Brasil conquistou o título em uma
final muito apertada. O melhor jogador
italiano, Roberto Baggio, perderia o pênalti
decisivo. “Naquela época, assistia os jogos em
bares. Depois da vitória fomos festejar na rua.
Espero reviver isso agora que o Brasil joga ‘em
casa’. Será também a primeira Copa da minha
filha, Maria Eduarda, de quatro anos”, conclui.

Débora Sesti

Alguns dizem que domingo a tarde é
momento para o futebol, outros que gostam
de se arriscar nas quatro linhas reúnem
os amigos para disputar uma partida na
quinta-feira depois do trabalho. Já na casa da
analista do Centro de Pesquisa da Aperam
South America, Edna Leite Silva, o futebol
domina as conversas de segunda a segunda.
A família acompanha todos os canais da TV
a cabo sobre o esporte e até as notícias dos
campeonatos inglês e italiano estão na ponta
da língua.
“Aqui em casa temos duas torcidas
rivais. Eu e meu filho mais novo, Luiz Felipe
(13 anos), somos cruzeirenses. Já o meu
marido, André e o mais velho, João Vitor
(17), torcem pelo Atlético. Mas tudo vira
brincadeira, e as piadas vêm com muito
respeito. O futebol é mais um bom motivo
para reunir as pessoas”, conta.
Se os quatro ficam de lados opostos
nos campeonatos regionais, quando se
fala em seleção brasileira, a unanimidade
é inquestionável. A cada Copa do Mundo,
a animação dá origem a uma decoração
diferente para a rua onde moram. Bandeiras,
fitas e tinta, tudo em verde e amarelo. E o
bom futebol vem sempre acompanhado de
um cardápio como feijoada, churrasco etc.

João Rabêlo

Ansioso pelo início da
Copa, Gabriel Bittencourt
vai acompanhar jogos no
Itaquerão e no Maracanã
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Comunidade

Negócio de família

Edmar Silva

Fundação Aperam Acesita apoia atividade
que contribui para geração de renda e
preservação do meio ambiente

Apoio aos cursos do Senar tem promovido melhorias na produção
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Plantar, colher, preparar a terra para
plantar novamente e dar sequência a
esse ciclo. Isso faz parte da vida de quem
trabalha no campo e, no caso de algumas
pessoas, essa rotina tem um valor ainda
maior, já que cada etapa é realizada em
família. Com a atividade, conseguem criar
filhos e netos, além de produzir alimentos
destinados à mesa de um grande número
de brasileiros, com a vantagem de preservar
o meio ambiente. Por essas e outras
características, a agricultura familiar recebe
destaque da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) (veja box ao lado) em 2014.

Na comunidade do Córrego do Celeste,
na região do Vale do Aço (MG), mais de 40
famílias vivem essa realidade e conseguem
bons resultados por meio da atuação em
conjunto que, em 2008, deu origem à
Associação dos Agricultores Familiares
do Córrego do Celeste. Fornecendo seus
produtos para a merenda de escolas da
região, os agricultores projetam um novo
passo no desenvolvimento da atividade
e, há três anos, contam com o apoio
da Fundação Aperam Acesita seja na
melhoria da gestão da associação, seja
na otimização do processo de produção.
A próxima etapa é incluir código de barras
nos produtos para a comercialização em
supermercados.
“A Fundação se tornou de fato uma
parceira oferecendo suporte de várias
formas. Possibilitou a captação de
recursos, atuando como ponte entre a
associação e outros órgãos, além promover
capacitações, que agregam conhecimento
e contribuem para o fortalecimento do
grupo”, conta a presidente da Associação
Córrego do Celeste, Marlene Imaculada
Carlos. Por meio da Fundação, os
representantes já participaram de um
curso sobre o Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse
(Siconv), iniciativa do Governo Federal
para descentralizar a gestão de recursos
públicos. Além disso, receberam recursos
do PorAmérica, iniciativa da RedEAmerica
(rede temática de organizações de origem
empresarial que fazem investimento social
privado em 11 países da América Latina)
para colaborar para o desenvolvimento
de organizações de base e combater a
pobreza em países da América Latina.

João Rabêlo

Relevância do setor

Agricultores do Córrego do Celeste pensam em diversificar o mercado para seus produtos

Produção com
qualidade
Em Veredinha, cidade do Vale do
Jequitinhonha (MG) com quase seis mil
habitantes, o apoio à agricultura familiar
traz para os membros da Associação
dos Apicultores de Veredinha (AAPIVER)
a possibilidade de alcançar uma meta
ousada: elevar a produção atual de
56 toneladas anuais de mel para 100
toneladas/ano. As 26 famílias que
compõem a associação conquistaram,
por meio de parceria entre a Aperam
Bioenergia, a Fundação Aperam Acesita
e a RedEAmérica - Bloco Brasil, a
construção da Casa do Mel, unidade
para processamento do produto. Para
alcançar o objetivo contam ainda com
a participação no Fundo Comunidade
em Rede para o desenvolvimento
de comunidades, cujo recurso será
destinado às capacitações.
“A associação tem papel importante
na comunidade. A produção não
agride o meio ambiente. Pelo contrário,
estamos sempre atentos à preservação.
Além disso, a atividade contribui para
o desenvolvimento da economia do
município. Conseguimos avançar muito
por meio da Fundação, que nos apoiou
com a construção da Casa do Mel e
traz cursos para ampliar a qualidade
e produtividade”, avalia o presidente
da Associação dos Apicultores de
Veredinha, Domingos Alves Cordeiro.

Modo de crescer
Seja para os membros da Associação
dos Agricultores Familiares do Córrego
do Celeste ou para os apicultores
de Veredinha, a possibilidade de
crescimento da produção e de melhoria
da qualidade está diretamente
relacionada à capacitação. Por isso, a
Fundação Aperam Acesita também
contribui para a realização de cursos
do Serviço Nacional de Agricultura
Rural (Senar), instituição vinculada à
Confederação Nacional da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA). Só em
2013, a Fundação disponibilizou , na
região do Vale do Aço, infraestrutura
para a realização de 25 cursos que
beneficiaram 284 pessoas.
Como um dos focos de atuação
da Fundação trata-se do cuidado
com o meio ambiente, esses
produtores podem contar ainda com
as orientações sobre tecnologias
alternativas, empregadas na
otimização dos recursos da natureza.
“Ao oferecer suporte para os pequenos
produtores estamos contribuindo
para a sua permanência no campo,
de maneira sustentável. Além
disso, a agricultura familiar permite
a geração de emprego e renda, e
fornece alimentos de qualidade para
a população”, aponta o presidente da
Fundação Aperam Acesita, Venilson
Vitorino.

A proposta da ONU de transformar 2014
em Ano Internacional da Agricultura Familiar
é uma oportunidade para colocar o tema
em discussão em todo o mundo. Com isso,
amplia as possibilidades para identificar
formas de investimentos, combate às
desigualdades e contribui para superar
os desafios dos pequenos agricultores. A
relevância da área utilizada no Brasil, em
especial do ponto de vista econômico, pode
ser identificada em números como os do
último Censo Agropecuário, realizado em
2006 pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE) em parceria com o
Ministério da Agricultura. De acordo com o
levantamento, a agricultura familiar ocupa
15,3 pessoas por 100 hectares de cultivo,
enquanto a agricultura não familiar gera 1,7
posto de trabalho para essa mesma área.
Veja outras informações sobre a atividade:
• Minas Gerais é o segundo estado com
maior número de estabelecimentos para
agricultura familiar, eles representam 10%
do total.
• Apesar de cultivar uma área menor
em relação a outras formas de cultivo,
com lavouras, 17,7 milhões de hectares, a
agricultura familiar é a principal fornecedora
de alimentos básicos para a população
brasileira.
• 24,3% da área total dos
estabelecimentos agropecuários
correspondem à agricultura familiar.
• A agricultura familiar é responsável por
38% do valor bruto da produção agrícola
brasileira, equivalente a R$ 54 bilhões.
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Resposta rápida
Aperam South America prepara implantação de sistema
que traz mais agilidade ao atendimento dos clientes
de 2014, para já estar em pleno
funcionamento a partir de janeiro de
2015.
Ao longo do ano, profissionais das
áreas de Logística Integrada, Tecnologia
da Informação e Qualidade dão foco ao
desenvolvimento do projeto, definição
do modo de operação, validação dos
testes e interfaces com o Sistema de
Planejamento e Controle da Produção

João Rabêlo

A palavra ‘SIGA’ lembra o sinal verde
do trânsito, evoca a ideia de impulso,
convida a ir adiante. As letras que a
compõe também formam a sigla de
uma iniciativa que propõe um avanço
ao processo de alocação de materiais
(veja box) na Empresa. A implantação
da proposta, já utilizada nas unidades
europeias do Grupo Aperam, tem
início previsto para o último trimestre

Equipe do projeto em
reunião com profissionais
das áreas
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(PCP). “Entre os desafios, podemos citar
as adaptações às particularidades de
nossa usina, que diferentemente das
demais, é integrada. Isso traz como
consequência a necessidade de oferecer
um sistema com escopo maior”, aponta
Maurício Rodrigues, um dos responsáveis
pela implantação do projeto.
Para assegurar o sucesso do SIGA,
um grupo de profissionais foi deslocado

para atuar de forma exclusiva. Nesse
contexto, o apoio de especialistas
da Aperam Europa tem fortalecido
a relação entre as unidades e
a expertise envolvida. Entre as
vantagens que poderão ser percebidas,
está o aumento da agilidade e
flexibilização no uso dos estoques, em
função das necessidades do negócio.
“Podemos observar muitos ganhos,
como mais agilidade para aqueles que
lidam diretamente com o processo de
alocação. A proposta facilita o dia a
dia, reduz o retrabalho e melhora nosso
tempo de reação frente às demandas
dos clientes”, avalia Maurício.

Medida certa
Quando os clientes da Aperam
demandam algum material, uma série de
fatores deve ser considerada, tais como:
largura, espessura, tipo de aço, qualidade,
prazo solicitado, entre outros. Após a
confirmação do pedido, é preciso verificar
os melhores produtos em estoque que
atendam às especificações de cada cliente.
Como a chegada de materiais e pedidos
dos clientes acontece de forma dinâmica,
faz-se necessário promover, diariamente
adequações nessas alocações. É disso que
se trata o trabalho de alocação e realocação
de produtos.

“Com o novo sistema, essa atividade
ocorrerá de forma mais dinâmica e
eficiente. Nosso foco é oferecer soluções
simples, buscar oportunidades de
melhoria sem perder o conhecimento
que já possuímos. Estamos investindo
em algo que representa mais agilidade
para o atendimento”, aponta o analista
consultor, Alexandre Serrano. A iniciativa
contribui ainda para reduzir a quantidade
de materiais sem alocação no estoque
e traz a possibilidade de antecipação da
tomada de algumas decisões ligadas ao
processo, sempre em busca de melhorias
no atendimento e satisfação dos clientes,
além de aumentar a agilidade no trabalho.

Entenda como funciona a
alocação de materiais e de
que maneira o projeto SIGA
pretende tornar esse processo
ainda mais dinâmico.
1
Após validadas
as alocações,
os programadores
promovem o
sequenciamento da
produção.

O departamento
comercial recebe os
pedidos dos clientes
contendo todas
especificações dos
produtos: largura,
comprimento, tipo
de aço, espessura,
aplicação etc.

5

2

4

O pedido passa por um
processo de confirmação
e é disponibilizado
para as equipes de
programação.

3
As informações dos pedidos e dos estoques
serão enviadas para o SIGA que promoverá,
através de um elaborado processo de
otimização, o cruzamento das informações
e devolverá ao PCP as novas propostas de
alocações e solicitação de matérias-primas.

Uma vez confirmado, o pedido passa
a ser visualizado no sistema de
planejamento e controle da produção
(PCP) onde também é possível ter
acesso aos materiais disponíveis em
estoque.
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Parceria pela prevenção
Plano de Auxílio Mútuo é sinônimo de mais segurança e agilidade
João Rabêlo

o acidente ocorrer fora da empresa, a
avaliação cabe ao Corpo de Bombeiros.     

24 horas por dia,
sete dias da semana

Integrantes do PAM-VA buscam estratégias para estar de prontidão em casos de emergência

Para solucionar um problema,
especialmente quando se trata de uma
emergência, manter todos os recursos
necessários de prontidão se revela
como o melhor caminho para resultados
efetivos e rápidos. Se, além disso, os
envolvidos atuam em parceria, o bom
desempenho se torna praticamente
garantido. Essa receita constitui a base
para o funcionamento do Plano de
Auxílio Mútuo do Vale do Aço (PAM-VA).
Assinado pelas empresas Aperam
South America, Cenibra, Usiminas, Vale,
Emalto, NUSI e White Martins, o Plano
tem como objetivo somar esforços
para atender emergências envolvendo
transporte de produtos considerados
perigosos, seja para as empresas
participantes ou para seus prestadores de
serviço. O grupo se completa com outros
parceiros, como Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (Cedec), Serviço
de Atendimento Médico de Urgência
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(SAMU), Comissão Municipal de Defesa
Civil (Comdec), Polícia Militar, Polícias
Rodoviárias, Federal e Estadual, além da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
“Caso um dos signatários não
consiga controlar uma emergência, o
compromisso assumido por todos é de
ajuda imediata, dada por aquele que
estiver mais próximo”, explica Glautiere
Paiva Gomes, assessor de Meio
Ambiente da Aperam South America e
segundo secretário do PAM-VA. Nessas
situações, a brigada de emergência da
empresa faz a avaliação da ocorrência e
informa ao seu representante no Plano,
caso a ajuda precise ser acionada. Se

A participação no PAM-VA acontece
de forma voluntária. Os integrantes
reúnem-se periodicamente
para conversar sobre controle e
prevenção de emergências, bem
como para definir a programação
de treinamentos. Entre as ações
organizadas, tem destaque uma
simulação de acidente na BR 381,
em 2013, que contribuiu para que
os participantes estejam ainda mais
aptos a agir caso seja necessário.
Este ano, o grupo seguirá investindo
em capacitação.
O Plano está aberto à participação de
outras empresas interessadas e abrange
os municípios de Belo Oriente, Coronel
Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso
e Timóteo. Cada signatário precisa ter
disponível um kit mínimo de socorro,
com 18 itens, que inclui tambores, sacos
plásticos, mangueiras e conexões de
hidrantes e condutor para transporte de
equipamentos. “Estamos em processo
avançado para nos tornarmos ainda
mais preparados para atuar de maneira
conjunta”, conta Glautiere.

Promoção Social

Conhecimento compartilhado

Quando a Fundação Aperam Acesita
lançou seu primeiro Edital de Projetos,
em 2012, a proposta era oferecer um
canal transparente e democrático para
que organizações sociais captassem
recursos, colocando em prática
iniciativas voltadas para educação,
desenvolvimento comunitário, geração
de renda e outros. Além disso, trata-se
de uma oportunidade de capacitação
para que os inscritos se tornassem aptos
a ter sucesso ao participar de outros
editais.
Em 2014, quando a Fundação se
organiza para a terceira edição do
Edital de Projetos, o trabalho mostra ter
produzido outros desdobramentos. Os
primeiros beneficiados pelo programa
têm trazido sugestões sobre a aplicação
da iniciativa em diferentes realidades
e auxiliado os novos candidatos
na elaboração de projetos. Um dos
exemplos nesse sentido é dado pela
Associação Minasnovense de Promoção
ao Lavrador e da Infância da Área Rural
(Ampliar).
“É gratificante porque trabalhamos
pensando em multiplicar o conhecimento
adquirido. Com nossa experiência
podemos ajudar outras associações a
também trazer melhorias para a vida
de mais pessoas”, comenta Vanda
Ferreira Rodrigues, coordenadora da

Fotos: Edimar Silva

Edital de Projetos
mostra como pode
ser uma iniciativa
que vai além de
ajudar organizações
sociais na captação
de recursos

Projeto que proporciona oportunidades de geração de renda serviu de inspiração para outras iniciativas

associação. O projeto aprovado no
primeiro edital conseguiu capacitar
mulheres da zona rural de Minas Novas
(MG) na fabricação de lingeries e mudou
a rotina das participantes. O sucesso

foi compartilhado com representantes
de associações e prefeituras do
Vale do Jequitinhonha durante uma
apresentação em Capelinha (MG), no
final de 2013.

Força para boas ideias
Após o evento, Vanda Ferreira
Rodrigues foi procurada por pessoas
interessadas no conhecimento
conquistado. Em um desses telefonemas,
estava do outro lado da linha João Batista
de Sousa, presidente da Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais do Setúbal, de Itamarandiba (MG).
A conversa se tornou decisiva
para que uma ideia desse grupo se

transformasse em uma das propostas
aprovadas na segunda edição do Edital
de Projetos. A iniciativa oferecerá
a dez mulheres, que já trabalham
como costureiras, mais capacitação
e oportunidades de aprimoramento.
“Contei com o apoio de várias pessoas
para elaborar o projeto e tenho certeza
de que ele trará melhorias para a vida
delas”, afirma João Batista.
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Cultura

História com modernidade
Museu da Fundação Aperam Acesita reabre as portas
para relembrar duas histórias que se complementam: a de
Timóteo e a da Aperam South America
Fotos: João Rabêlo

Joel recorreu a matérias-primas da cadeia do aço para
organizar o ambiente

O conhecimento de Roberto Manella sobre a história da
Empresa contribuiu para a reestruturação

Rosimar acredita que a comunidade vai se identificar com
as histórias contadas a partir do acervo
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Sobre a mesa de madeira firme e
contornos antigos, um sino. Com ele, o
primeiro presidente da antiga Acesita, João
Vieira de Macedo, chamava os profissionais
que trabalhavam nas proximidades da
sala. No mesmo espaço, várias máquinas
de calcular, mais adiante, exemplos de
equipamentos de proteção individual,
bem diferentes dos de hoje. Entre as
fotos, a construção da antiga Casa de
Hóspedes, hoje Fundação Aperam Acesita,
inaugurações e momentos do cotidiano, em
cores ou preto e branco. Memórias que vão
além da história de uma empresa.
“No museu, as pessoas vão poder
relembrar o passado. Meu pai trabalhou
na Empresa até se aposentar e, hoje, meu
marido faz parte do quadro de empregados.
Acredito que com muitas pessoas ocorre o
mesmo. Além disso, muito da infraestrutura
na região se deve à chegada da Acesita”,
conta a historiadora, Rosimar Silva Batista.
Para a organização do espaço,
reinaugurado no dia 16 de abril, foram
necessários dois anos de trabalho e a
dedicação de três voluntários: Rosimar
Batista, Joel Lima e Roberto Manella, além
de Marilene de Lucca, ex- empregada da
Fundação que coordenou os trabalhos.
Nesse período, Rosimar Batista atuou na
pesquisa, no inventário do acervo, revisão
dos textos e na identificação das peças.
“O trabalho consistiu em modernizar a
maneira de se narrar a história. A separação
por décadas e a relação entre os itens
expostos tornam mais rápido o acesso às
informações. Trata-se de algo fundamental
em uma época na qual as pessoas buscam
conhecimento com agilidade”, explica.

Atenção aos detalhes
Quem chega, percebe de imediato
que as peças expostas estão ali para
convidar à visitação. O espaço livre entre
elas ajuda nisso. Ganham prioridade os
móveis antigos e, quando necessário,
houve a inserção de uma mobília
moderna, escolhida atentamente para
não chamar demais a atenção, afinal,
o foco está na história. Esses cuidados
fizeram parte da atuação do arquiteto,
Joel Lima. “A ideia é trazer não apenas
um layout agradável, mas o tempo
todo tornar presente o processo de
fabricação do aço. As chapas de inox,
colocadas uma de frente para a outra,
por exemplo, remetem à modernidade e
fazem referência ao infinito”, aponta.
Em meio ao grande volume de fotos,
o ex-empregado Roberto Manella
também pôde dar a sua contribuição
para que o museu estivesse pronto.
Como chegou à Empresa em 1973,
já conhecia muito dessa história,
segundo ele, bastante rica. Entre as
imagens mais emblemáticas, aquelas
que revelam a chegada dos primeiros
equipamentos. “Os fundadores atuaram
como desbravadores, proporcionaram
o rompimento do isolamento no
qual a região se encontrava. Além
disso, a própria história de cada um
já é interessante por si só. Com esse
resgate, o museu assume importante
função de ajudar a comunidade a tomar
consciência de sua história. Isso é
cidadania”, conclui.

