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Expediente

Caro leitor,

Satisfaçãoeresponsabilidade.Ser
nomeadopresidentedaAperamSouth
Americamesclaessasduassensações.Ao
longodaminhacarreiraprocureisempre
direcionarmeuolharparaolongoprazo.Apósquaseduasdécadasde
dedicaçãoeaprendizado,agradeçoaoportunidadeeaconfiançaconcedidas
peloGrupoparalideraraEmpresa.
Épormeiodaspessoasquealcançaremososresultadosdequeprecisamos

paraaprosperidadedonegócio.Aconquistadessametacomeçainternamente,
aoreforçarmosanossaatuaçãocombasenoAperamWay-JeitoAperam
deSer,outrotemadedestaquedaedição.Elerepresentacomosomoseas
condutasquetraduzemnossosvalores(Inovação,LiderançaeAgilidade).
Ofimdoanoéofimdeumciclo,équandofazemosumbalançodoqueficou

paratráseumaprojeçãodoqueestápelafrente.Para2015,jádefinimosa
maiorpartedenossasmetas,sabemosaondequeremoschegar.Osdesafios
sãomuitos,mastemosumaboabaseparavencê-los:colaboradoressatisfeitos,
capacitadosemotivados,clientesefornecedorescujaparceriasecomprova
pelotempoepelocrescimentoqueaempresaenossosmercadostiveramnos
últimosanos.
Bonsresultadosnãosignificamapenasprodutosinovadores.Queremosestar

próximosecontribuirparaqueascomunidadesdascidadesondeatuamos
setornemmelhores.AEspaçonoscontaashistóriasdeprojetosligadosà
educaçãoeàgeraçãoderenda,capitaneadospelaFundaçãoAperamAcesita,e
quebeneficiamasregiõesdoValedoAçoeJequitinhonha.Issorefleteaaposta
daEmpresanoconhecimentocomoalicercedodesenvolvimento.
Aproveitoaoportunidadeparadesejaratodososnossosleitoresum2015

desaúdeesucesso!

Boaleitura.

Frederico Ayres Lima
PresidentedaAperamSouthAmerica

Edm
ar Silva

Destaque 
na ALMG
AAssembleiaLegislativadeMinas

Gerais(ALMG)parabenizouaAperam
SouthAmericapelosseus70anos.
Asfelicitaçõesforamencaminhadas
peloparlamentarDilzonMelo,1º
secretário,apedidodadeputada
RosângelaReis.Amensagem
homenageouaEmpresapelorespeito
aoscidadãoseaomeioambiente.

Encontro
AsexpectativasdaEmpresapara2015

eoposicionamentodaAperamnomercado
marcaramaagendado7ªSeminárioAnual
deDesenvolvimentodeMercado,realizado
naFundaçãoAperamAcesita,nodia27de
novembro.Oeventotevecomonovidadea
inclusãodosaçoselétricoseaçoscarbono
especiaisnapautadediscussões.As
ediçõesanteriorescontaramapenascom
análisesdosetordoinox.
Maisde100empregados,entre

gerentes,pesquisadores,integrantesda
áreacomercialedaproduçãodiscutiram
ideiassobretodososaspectosque
englobam,odesenvolvimento,aprodução
eacomercializaçãodostrêstiposdeaço.



Aperamtrabalhaparafortalecerrelacionamento
comclientesnaÁfricadoSul

Negócios

Na rota de novos mercados

Ofoconofuturo,traduzidonabusca
pelaconsolidaçãodenovosmercados
nocenáriointernacional,éumadas
estratégiasempreendidaspelaAperam
SouthAmerica.Exemplodissoconsistena
visita,feitaemoutubropelotraderLuiz
CláudioAndréPinto,aclientesnaÁfrica 
do Sul(vejaaolado).
Omovimento,iniciadoem2013,

intensificouumprocessoquepretende
ampliaraatuaçãodaEmpresanomercado
sul-africano,onde,estrategicamente,
hámaioreschancesdeconsolidarnovas
parceriasdoquenospaísesdoOriente
MédiooudaÁsia,nosquaisaconcorrência
comasempresaslocaisémaisacirrada.
“Nossaintençãoécontinuarafornecer
regularmenteparaosclientesquejá
conhecemaqualidadedosprodutosda
Aperameampliarnossorelacionamento
comalvospotenciais”,destacaLuizCláudio.
Aotodo,avisitacontemplou11clientes,

comunidadesindustriaisededistribuição
emtrêsgrandesmunicípios:Cidadedo
Cabo,DurbaneJoanesburgo.AAperam
fornecetantoparaclientesfinaisquanto

paradistribuidoresnopaís.Umdeles
fabricapainéispararevestimentode
fachadaseosdemaisfornecemvários
produtossiderúrgicos.Atualmente,a
Empresaexportaparaaregiãoprodutos
laminadosafrioeaquenteechapagrossa.
Emgeral,oaçoinoxidávelsedestinaa
projetosdeengenhariapesadanosetor
demineração,noqualaÁfricadoSuléum
doslíderesmundiais.Oinoxvendidoparaa
ÁfricadoSultambémseaplicaacozinhas
industriais.
Duranteaviagem,aAperamse

reuniucomarepresentantesda
Sassda,(emportuguês,Associaçãode
DesenvolvimentodoAçoInoxidávelda
ÁfricadoSul),entidadesul-africanaque
exerceumafunçãosimilaràdaAssociação
BrasileiradoAçoInoxidável(Abinox)no
Brasil,paraconhecerotrabalholocal.
Commaisde400integrantes,aSassda
trabalhaparapromoveroinoxnopaís,além
deatuarcomoconsultoraparaaprodução
dediversosartigoscomomateriale
oferecerformaçãotécnicaetreinamentoa
profissionaisdomercado.

ÁfricadoSultem
cercade50milhõesde
habitanteseéumdospaís
maisdesenvolvidosdaquele
continente.Trata-sedeuma
economiaemergente,integrantedo
G20,grupoformadopelosministros
definançasechefesdosbancos
centraisdas19maioreseconomias
domundomaisaUniãoEuropeia.
Comumterritórioreconhecidopela
abundânciaderecursosnaturais
(diamante,ouro,gásnatural,urânio),
oPIBdopaísem2013alcançouUS$
350bilhões,cercade15%doíndice
brasileiro,US$2,2trilhões.

Luiz Cláudio (primeiro da 
dir. para esq.) e alguns dos 
parceiros na África do Sul
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Empresaapostamaisumaveznapratadacasa,como
demonstraaescolhadonovopresidente

Destaque

Sob novo comando

Você chega à presidência da 
Aperam como um jovem executivo 
mas já bem conhecido no mundo 
do aço. O que a sua trajetória diz a 
respeito da Aperam South America? 
Esseprocessodemonstraquea

Aperamtemagilidadeparaseatualizar
epossuiumprocessodepreparaçãode
líderesbemdefinido.Aolongodaminha
carreirabusqueiterumavisãoamplado
negócio,quepudessecontribuirparaa
Empresaeasociedade.Sempreolhei
minhacarreiranaperspectivadolongo
prazoevenhomepreparandoparaessa
missãoháanos.Aempresaentendeu
issoemepermitiuváriasoportunidades
decapacitaçãoecrescimento.Sinto-me
felizpeloreconhecimentoeseitambém
daresponsabilidadequetenho.

 

Conheça um pouco do 
novo presidente

Linha piloto do HGO, que será produzido a partir de 2016

Modernização do laminador de bobinas também está na pauta do próximo ano

Umnovocicloinicia-senaAperamSouthAmerica.Desdeo
dia1ºdezembro,aEmpresatemcomopresidenteFrederico
AyresLima,ex-diretorcomercial.ElesucedeClênioGuimarães,
quedeixouaAperamapós34anos,quatrodelesnocomando
daorganização.
AmudançaevidencianãosóosvaloresdaEmpresa,mas

tambémsuasdiretrizesrelacionadasàcapacitaçãodepessoas,
especialmentenoqueserefereàpreparaçãodeempregados
paraposiçõesestratégicas.FredericoingressounaAperamem
1996comoengenheirometalurgista,apóspassarpeloprocesso
deseleçãodetrainees.TrabalhouporquatroanosnaAciaria,

atéserdirecionadoparaatuarcomotrader(vendasnomercado
externo).ExpatriadoparaaFrança,ocupoucargosgerenciais
nasáreasdevendaseexportaçãoemoutrasunidadesdoGrupo.
“Preparamosumbomsucessor.OFredericoéconhecidono
ambientebrasileirodoaçoealcançou,aolongodesuatrajetória,
experiênciasehabilidadesparaliderarnossonegócio”,destacou
ClênioGuimarães.
OnovopresidentedaAperamSouthAmericatem42anos

deidadee18decarreira.Aseguir,alémdefalarumpouco
deseuperfil,elecompartilhaalgumasdesuasimpressõese
expectativasparaaEmpresanospróximosanos.
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Qual é o seu perfil de gestor?
Souadeptodaliderançapróximaàs

equipes.Queroaprenderecompartilhar
experiênciascomtodos.E,principalmente,
confiomuitonaequipequetemoshoje.
Gostodesentirquegestoreseliderados
estãotodoscaminhandonamesma
direçãoequeroparticiparativamente
dessemovimento.

Que pontos você destaca como 
atenção para o curto prazo?
Abuscapelacompetitividadeexigeda

Empresaatençãoaosseguintesaspectos:
manterosbonsresultadosemsaúdee
segurança;dedicarconcentraçãoespecial
noscustosevolumes,especialmenteno
primeirotrimestre;implantarasmelhorias
naslinhasdeproduçãodoaçoinoxidável
edosaçoselétricos,melhorandoa
performanceeampliandomercado
nosdoissetores;promoverousodo
açoinoxnosegmentodeconstruçãoe
infraestruturatendoemvistaosJogos
Olímpicosde2016.

O que o mercado pode esperar da 
Aperam?
Podeesperarumaequipealtamente

comprometidacomosclientes.Com
inovação,agilidadeeflexibilidade
vamostrabalharcomanossacadeia
defornecedoresparasermosmais
competitivos,paraquenossosclientes
tambémosejam.Vamosfazerissojuntos.
Temosumaequipemuitoforte,oque
mepermiteterumaconfiançamuitoalta
nessepropósito.

Fotos João Rabelo



Curtas

Para sempre na memória

Fotos Arquivo Aperam

Comotema“Aperam70anos-Tenhoorgulhodefazerpartedestahistória”empregadosdaAperamefamiliaresforamconvidadosa
participardeumconcursointernodefotos,umdoseventosplanejadosparacelebraroaniversáriodaempresa.
Ostrêsprimeiroslugaresdecadacategoriaforamescolhidosnofimdenovembro.NamodalidadeFamília,osvencedoreslevarampara

casaosseguintesprêmios:umaTV42”paraoprimeirolugar;umblu-rayparaosegundoeumfaqueirode42peçasparaoterceiro.Na
categoriaEquipeinterna,asmelhoresimagensrenderamum tabletparaoprimeirocolocado,umacaixadesomportátilparaosegundoe
um kitchurrascoparaoterceiro.Confiraosganhadores:

1ºLugar-EwertonAlvesMariano(PLQM)
2ºLugar-CarolinaSilveiraeAdolfoViana(PPD)
3ºLugar-FranciscodaGamaJunior(PLQL)

Categoria Família

1ºLugar-EwertonMarianoeEzielLacerda(PLQM)
2ºLugar-RonaldoClaret(PPD),TarcísioReis(PPD),
AdolfoViana(PPD)eJéssicaAraújo(PMI)
3ºLugar-CleiderAraújo(FCGI),DrazianyCobaxo
(FCGI),ElianeAlvarenga(FCGI),JoséCelsoDias
(PLEA)ePriscilaBorges(FCGI)

Categoria Equipe Interna
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Duranteseismeses,ocoletelaranja
integrououniformedeCláudioGeraldo
Morais,inspetordeManutençãoElétrica
queatuanaGerênciadeManutençãode
AçosElétricos.OempregadodaAperam
hámaisde30anoséumdos116
participantesdoprogramaGuardiãoda
Segurança.Implantadoem2013,apartir
deumainiciativasimilaremoutraunidade
do grupoArcelorMittal,aferramentatem
comometareforçarocomportamento
seguronaárea.
Otécnicoacreditaqueaexperiência

comoguardiãocontribuiparaquetodos
aumentemoníveldeatençãonodiaadia.
“Muitasatividadesquefazemparteda
rotinasetornamautomáticas.Oprojeto
ajudaarepensarotrabalhoeanão
perderdevistaaaplicaçãodemedidas
comoaAnálisePreliminardePerigo
(APP)”,destaca.
Acadaseismesessãodefinidos

24empregados(trêsparacada
equipamentodaárea,sendoumpor
turno).Elespassamporumtreinamento,
querevisaaspráticasdesegurança
adotadasnaAperamedestacaa
importânciadocumprimentodasNormas

Regulamentadoras.Oplanejamentoprevê
quetodosos230empregadospassem
pelaexperiência.“Apropostaémanter
essecuidadoativo,apráticafacilitaa
adoçãodocomportamentosegurono
diaadia”,afirmaJosédoCarmoSouza,
gerentedaManutençãodaLaminaçãode
AçosElétricos
Alémdeacompanharodiaadia,

comliberdadeparainstruiroscolegas,
oguardiãoauditaeinspecionaas
atividades.Essetrabalhodáorigema
relatóriosmensaisquesãoapresentados
pelopróprioempregadoparaaequipe.
“Dessamaneiravalorizamosaatuaçãode
cadaparticipante”,afirmaogerente.
JoséSinfrôniodeSouza,inspetor

deManutençãoMecânica,atuoucomo
guardiãonasegundaturma,em2013.
Paraele,orevezamentopermiteque
ogrupointeiropossacontribuircom
asegurança.“Vejooprojetocomoum
reforçoimportante,poisamplianossa
visãoenosestimulaaindamaisapensar
emmelhorias”,observa.

Iniciativaadotada
pelaGerência
Executivade
Laminaçãoe
MetalurgiadeAços
Elétricosregistra
resultadospositivos

Segurança

Guardiões em campo, 
prevenção em alta

A inspiração para o projeto vem da 
unidade da ArcelorMittal Saldanha 
Steel Works, na África do Sul. Lá, a 
iniciativa tem o nome de Escorpiões 
Vermelhos e é adotada durante 
grandes paradas de manutenção com 
a meta de reduzir índices de acidentes 
e promover a segurança. A planta de 
Timóteo (MG) adaptou a ferramenta 
para o uso diário e não somente em 
períodos de manutenções. 

•Maisde300auditoriase260
reuniõesrelâmpagos;
•Maisde100notificações
realizadas,60melhorias
apontadase50quaseacidentes
analisados.

Números dos 
Guardiões 

Cláudio: atenção redobrada após o programa

José Sinfrônio destaca oportunidades de melhorias

Fotos João Rabêlo



Destaque

OJeitoAperamdeSersintetizadiretrizes
paraenvolverempregados

Pessoas em primeiro lugar

Motivareengajaraspessoascomoforma
deassegurarumbomclimadetrabalho.Na
AperamSouthAmericaissosetraduzem
cinco compromissosqueintegramoAperam
Way-JeitoAperamdeSer.Eletratada
consolidaçãodeboaspráticasnasseguintes
frentes:saúdeesegurança,ferramentaspara
aintegraçãodepessoaseparaapromoção
doconhecimento,oportunidadespara
desenvolvercompetênciasecarreira,entre
outras.
MariadeSouzaLima,técnicaem

programaçãonaGerênciadeProgramaçãoda
Produção,eTiagodaSilvaLima,engenheiro
deAplicação,têmemcomumatrajetória
naEmpresaeoolharvoltadoparaofuturo.
AmbosparticiparamdaSeleçãoCompetitiva,
programaquepriorizaopreenchimento
devagasinternasporprofissionaisquejá
trabalhamnaAperam.
Mariaingressoucomoauxiliardeoperação

hátrêsanos.Eaconquistadeumcargo
naProgramaçãodeProduçãosedeujána
primeiravezemqueparticipoudoprocesso
seletivointerno.“Duranteaseleçãomeu

interesseaumentou.Estougostandodanova
área,aequipeémuitosolícita.Vejochances
decontinuarcrescendoaqui”,comenta.
ForadaEmpresa,elavêafaculdadede

engenhariamecânicaeocursodeinglês
comopropulsoresdacarreira,mastambém
estáatentaaoscursosetreinamentos
ofertadosinternamente,comoodeMétodos
deAnálisedeSoluçãodeProblemas(MASP),
queconcluiuem2013.“AAperamfazasua
parte,proporcionandoessecenário;cabe
anósnosesforçarmosparaaproveitaras
oportunidades”,acredita.
AexperiênciadeTiagoésemelhante.

Elecomeçoucomoestagiárioem2008,
naAciaria.FicouumanoforadaEmpresae
depoisretornouparatrabalharnaoperação
damesmaárea.ASeleçãoCompetitiva
levouojovemdeTimóteoparaSãoPaulo.
Desde2012,eleintegraaequipecomercial
voltadaparaDesenvolvimentodeMercado
eAssistênciaTécnicadeAçosInoxidáveis,
ElétricoseCarbono.“Sougraduadoem
engenhariademateriais.Sempretive
vontadedetrabalharnaminhaáreae

5 compromissos 
Aperam

focadonodesenvolvimentodeprodutose
aplicações”,conta.
Paraele,aestratégiapermiteo

crescimentoprofissionaleavalorização
dosempregados.“Sintoqueomeu
desenvolvimentoéimportanteparaa
Empresa.Nessescincoanosparticipeide
inúmerostreinamentosqueenvolveram
temasvariados,desdeempreendedorismo,
com a Junior Achievement,quando
tinhaacabadodechegar,atécursos
voltadosparaInteligênciadeMercado,
recentemente”,lembra.

(Segurança + Sustentabilidade)
Asegurançaéonossomododevidaevem

antesdetudooquefazemos

(Trabalho em Equipe + Diversidade)
Nósvalorizamosacontribuiçãodecada

membrodaequipe

(Competências + Empregabilidade)
Nóspromovemosascompetênciasea

empregabilidadedosempregados

(Transparência + Avaliação confiável)
Nósreconhecemososdesempenhoseas

competênciasdaspessoasdeumamaneira

transparente

(Proximidade + Gestão pelo Exemplo)
Nossosgerentesliderampeloexemplo

Tiago começou como 
estagiário e hoje trabalha 
no escritório em São Paulo

8

Maria vê boas oportunidades na nova área
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TrintaanosdedicadosàAperamemaisda

metadedelesatuandocomolíder.Marcelo

Araújo,gerentedeAlto-Forno,acredita

naliderançapeloexemploenabuscada

proximidadecomosliderados.“Aprendique

paragerenciarequipesnãobastaentender

dotrabalho,éfundamentalgostarde

pessoas,saberouvi-las”,aponta.Nodiaadia,

eleexerceopapeldegestor,priorizandouma

boarelaçãocomosintegrantesdaárea.“O

sucessosomenteseráalcançadosetodos

estiveremenvolvidosesabendodoquecada

umpodecontribuirparaaequipe”,acredita.

EricaHanaoka,supervisoradecustomer 
service,estáhá15anosnaAperamehá
doisdeleslideraumaequipede10pessoas,

Liderança, exemplo 
e proximidade

partedogrupolotadaemTimóteo(MG)ea

outra,emSãoPaulo(SP).Paragerenciaras

demandas,oatendimentoaomercadoea

interfacecomaáreadeprodução,elaaposta

nainteração.“Cadaumtemumacarteira

declientes,masprezamospelodiálogo,

pelaharmoniaepelacumplicidade.Todos

estãojuntosnosacertoseerros”,destaca.A

supervisoravênobomambientedetrabalhoo

ingredienteessencialparaosbonsresultados.

“Arelaçãocomaspessoasextrapolaarotina

profissionaleessaconfiançaserefletenos

nossosindicadores”,conclui.

Área atua junto aos clientes para 
aperfeiçoar o atendimento das demandas 
e oferecer soluções customizadas. 

AlogomarcadoJeitoAperam

deSerprocuraexpressaros

compromissosdaEmpresa.Os

“parênteses”simbolizamaintegraçãoentreaspessoas.

Osinal“mais”evidenciaaimportânciadeadotarações

conjuntasparadesenvolverumambientefavorávelde

trabalho.Enquantoaspalavraswe(emportuguês,nós)e
do(verbodalínguainglesaquesignificafazer)referem-se
ànecessidadedoalinhamentoeàvontadedefazeras

coisasacontecerem-nopresenteenofuturo.

Marcelo (ao centro) ressalta que saber ouvir os 
colegas é essencial para o bom desempenho

Erica aposta no diálogo e 
na cumplicidade para bons 
resultados da equipe

Os Compromissos da Aperam

Conhecimento coletivo

ParaTâniaAtaíde,assistentetécnicada

GerênciaExecutivadeMelhoriaContínuae

Qualidade,ainovaçãoévitalemummundo

deconstantesmudanças;eoaprendizado

devesercontínuo.Dessaforma,aAperam

incentivaaexperimentaçãoeinovaçõesde

formasustentada,pormeiodeatividadesde

equipesdemelhoriacontínua.“Ferramentas

comoCCQ,CosiseTPM–práticasconsolidadas

naempresa–têmumpapelimportantenesse

cenário.Sãoinstrumentos,commetodologias

dedesenvolvimentoerecompensa

estruturadospelaAperam,quecontemplam

todososníveishierárquicoseestimulamos

empregadosaatuaremjuntosnodiaadiaea

pensarememtrocadeexperiênciasenovas

tecnologias.Auniãogeraideias”,destaca.

Fotos João Rabêlo
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Peçasfeitascominoxexpostasemmostrainternacional

Sofisticado e prático

SãoPaulofoipalcoda2ªediçãoda
Mercado,Arte,Design(Made),feira
realizadaemnovembroquereuniu
instalaçõesdedesigners,artistase
arquitetosnacionaiseinternacionais,
revelandotalentoseincentivandonovas
produções.
OsaçosinoxidáveisdaAperam

participaramdoevento,comomatéria-
primadasobrasdodesignerbrasileiro
ZaninideZanine.As peçasforam
expostasnagaleriaintituladaAperam
+Mekal+ZaninideZanine.Confiraa
entrevistacomoartistaquealiaarte
àpraticidadeeàversatilidade,comum
toquedesofisticação.

No início de sua carreira, sua 
produção concentrava-se em móveis 
em madeira de demolição. Por que 
ampliar o leque de materiais aplicados 
em suas obras? 
Anecessidadedeaprendere

melhorarcomoserhumanoéoqueme
levaamergulharemnovosuniversos
relacionadosameutrabalho.Estousempre
abertoanovosprocessoseexperiências.

Seus móveis são verdadeiras 
esculturas. Como o inox contribui para 
o seu processo criativo? O que ele 
oferece às suas produções? 
Sempretivevontadede

experimentaroaçoemchapae
foijustamenteaqualidadeda
Mekal(clientedaAperam)queme
despertouparaesseexercício.O
inoxgarante,aomeuver,aspectos
comoelegânciaedurabilidade.Éum
materialextremamentenobre.Sua
plasticidadefaztodaadiferençaeisso
secomprovanapercepçãodaspessoas
quandoveemaspeças.

O inox hoje é a principal matéria-
prima de suas obras?
Possodizerquesim.Tenhouma

variedadedeprojetos,jánomercado,
feitoscomaço,comopoltronas,linhade
utensíliosemesas.

Que papel seu pai, José Zanine Caldas, 
mestre do design e da arquitetura brasileira, 
exerceu sobre sua trajetória profissional?
Tivemuitasorteempoderdesfrutardos

conhecimentosdomeupaipor23anos.Ele
eraumsábioedepersonalidadeúnica,isso
influenciavaatodosquechegassemperto
dele.Tantosuaobracomoseuladohumanome
influenciamemeinfluenciarãoparatodavida.

ZaninideZanineégraduadoemDesenhoIndustrialpelaPUC-Rio.Apartirde2003,começouaproduzir
móveisemmadeiramaciça,compeçasdedemolição.Em2005,iniciouacriaçãodeumanovalinhade
móveiscompeçasproduzidasindustrialmente,usandomateriaisdiversos,comoplásticoeaço.Recebeu
osmaisimportantesprêmiosdedesigndoBrasilehojeassinapeçasparagrandesmarcasnacionais
einternacionais.Umadesuasmaioresinspiraçõesfoiopai,JoséZanineCaldas,designerearquiteto
autodidata,quesetransformouemumadasmaioresreferênciasnacionaisnoassunto.

Quem é Zanine

Bancos Prisma, Revisteiro e Bar possuem formas criativas

Fotos: Divulgação



NoBrasil,osetordealimentação
(quereúnebares,lanchonetese
restaurantes)caminhaporumarotade
desenvolvimento.Em2013,deacordo
comoPyxisdeConsumo,ferramentado
IbopeInteligência,osegmentoabocanhou
cercadeR$129bilhões.Paraesteano,
aestimativadosetorédeengordarmais
8%,alcançandoacifradeR$140bilhões.
Portrásdessenegócio,nosbastidores

derestaurantesdaaltagastronomia,
hotéis,praçasdealimentaçãode
shoppingseestádiosestácadavez
maisfácilencontraroinox.Oaçosefaz
presenteemumagamadeprodutos
variada,desdeostalheres,atébancadas,
fornos,coifas,entreoutros.
Fornecedoresdeequipamentospara

foodservicesãounânimesemapontar
osbenefíciosdoaçoinoxidável.“Oinox
contacomcaracterísticasúnicas,como
elevadadurabilidade,facilidadenalimpeza
eperformancenatransmissãodecalor”,

Ingrediente das 
grandes cozinhas

Virtudesdoinoxgarantemespaço
crescentenosegmentodealimentação

Mercado
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Para um chefdecozinha,elaborar
umpratovaialémdeagradaro
paladardocliente.Proporcionar
aopúblicoumaexperiênciaúnica
eprazerosarequerferramentas
corretaseumambientequereúna
higiene,praticidadeerequinte.
ArmandoRicardoPucci,consultor

quejátrabalhouemgrandes
projetosnosetordefoodservice,
tambémdefendeoproduto.“Oinox
éomaterialmaisadequadopara
aplicaçõesrelacionadasàalimentação
pordoisfatores:durabilidadee
higiene”,avalia.Armandoatuouna
reformadacozinhadorestaurante
Maní,noiníciode2014.Localizadona
capitalpaulista,oestabelecimentoé
reconhecidoemdiversaspremiações
gastronômicasetemcomoumade
suasproprietárias,HelenaRizzo,a
melhor chefmulherdomundoem
2014,segundoapublicaçãobritânica
Restaurant.

explicaMiltonMachado,diretorcomercialda
Prática,empresacomsedeemPousoAlegre
(MG),queatuahá20anosnafabricaçãode
fornoseestufaseminox.APráticaatende
hotéis,redesdefastfood,supermercados
epadarias,eem2014aestimativaerade
crescer10%.
Atentaaessemercado,aTramontina

iniciaesteanoaproduçãonacionalde
itensemaçoinoxidávelparacozinhas
profissionais.Umnovogalpãoparaatender
ademandaencontra-seemfasefinalde
construçãoerepresentauminvestimento
demaisdeR$28milhões.Oprimeiro
passoconsistenafabricaçãodeitens,
comomobiliárioeminox:mesas,balcões,
prateleirasetc.“Nossaexpectativaé
muitoboa.Percebemosissopelonúmero
depedidos.Esperamosquealinhade
cozinhasrespondapor25%dofaturamento
daUnidade”,revelaAlbertoBufano,
responsávelpelaáreacomercialdosetorde
CozinhasProfissionaisdaTramontina.

Entre os melhores

Reformada este ano, cozinha do Maní tem inox como base
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MeioAmbiente

Aperaminvesteem
açõesambientais

Compromisso com o futuro

Controledeemissõesatmosféricas,
recirculaçãodaáguaecontrolede
ruídos:essessãoapenasalgunsdos
aspectosambientaismonitoradosde
pertopelaAperamnoseuSistemade
GestãoIntegrada.

Hápoucomaisdeumano,aEmpresa
dotouomunicípiodequatroestações
meteorológicas.Elascompõemuma
redeautomáticademonitoramento,
quepermitevisualizarascondições
doaremTimóteo.AAperaminvestiu
maisdeR$2milhõesnamodernização
dessesistemaeasinformaçõessão
enviadasonlineparaaFundação
EstadualdoMeioAmbiente(FEAM).
Oprocessoanteriorgeravadados

semanaiserelatóriosmensais.Agora,
osdadossãoinstantâneos.“Comas
informaçõesfornecidaspelarede,o
poderpúblicopodeplanejarmelhoro
desenvolvimentodacidade,considerar
asregiõesmaisindicadasparauso
residencialouindustrial,porexemplo.É

possívelatéidentificarpontosdemaior
incidênciadequeimadasereforçara
fiscalização”,explicaMarcoAurélioNeiva,
analistatécnicodecontroleambiental.
Naplantaindustrial,umconjunto

deaçõescontribuiparaminimizaro
impactodaatividadenaqualidadedo
ar,comoaumectação(molhagem)dos
pátiosdematérias-primaseareforma
doLanternimdaAciaria,quevedou
todaaestruturalocalizadanotopo
dogalpãodaAciaria.“Considerando
aredeautomáticaeoutras11
melhorias,aEmpresavaiinvestir
quaseR$20milhõesemprojetos
relacionadosaomeioambiente”,
afirmaWelingtonCarvalho,analista
técnicodecontroleambiental.

Amostras de água do Rio Piracicaba são monitoradas regularmente

João Rabêlo
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Atuação em destaque 

Água 
AAperammonitoraaqualidadedaáguadosefluentes

industriaisemdoispontosdecoletajuntoaorioPiracicaba,
noValedoAço.Periodicamente,osistemaanalisaitens
comoturbidez(transparência),pH(acidez),partículas
sólidas,entreoutros.Aempresarecircula95%daágua
utilizadanoprocessoindustrial,oquesignificaquequase
todaaáguaéreutilizada.Orestante,apóspassarpela
estaçãodetratamento,édevolvidoaomeioambiente.

Ruído
Paraachecagemdonívelderuído,aEmpresaconta

com23pontosdemonitoramentoinstaladosaoredor
daplanta.Desde2013,aáreapróximaaobairroVilados
Técnicoscontacomumreforçonaproteçãosonora:o
muro,com300metrosdeextensãoe3,5metrosdealtura,
compostoporchapasdeinoxelãmineral,materialque
promoveoisolamentoacústico,conferindomaisconforto
aosmoradoresdaregião.

Asaçõesrelacionadasaomonitora-
mentocompõemumadasvertentesdo
compromissodaAperamcomoMeio
Ambiente.Umtestemunhodessecom-
promissoéapresençadaEmpresa,pelo
segundoanoconsecutivo,noGuiade
SustentabilidadedaExame.Apublicação
ressaltaotrabalhorealizadonaplanta
industrialdeTimóteo(MG)parareduzira

geraçãoderesíduosetransformarparte
delesemcoprodutos.
Nosúltimosseisanos,aAperam

reduziuàmetadeovolumederesídu-
osdestinadoaopátio.Eem2013,a
Empresaconseguiureaproveitar88%
domaterialgerado,comoalamadeaços
austenísticosproduzidanaAciaria,queé
recolhida,enviadaparaumparceiroese

transformaemferrocromo,matéria-pri-
mautilizadapelaAperam.“Trabalhamos
comapropostadereduzir,reutilizare
reciclar.Transformaroresíduoemumco-
produtoparanossacadeiadeprodução
ouparaterceiroséumobjetivocadavez
maispresenteemnossoplanejamento”,
apontaGlautierePaiva,gerentedeSegu-
rançaeMeioAmbiente.

Muro de inox: 
proteção sonora

Estações fornecem dados diários sobre o ar



Organização,limpezaemais
segurança.Osempregadosdaárea
deLogísticadaAperamServiços,filial
Campinas(SP),conhecembemessas
característicaseosbenefíciosque
elaspodemtrazerparaodiaadiade
trabalho.
Hátrêsmeses,oProgramaTrevofoi

implantadonaáreacomoobjetivode
melhoraraqualidadedarotinadasequipes.
Baseadonametodologia dos 5S,o

projetoreuniuquatro aspectos–assim
comootrevo,quetemquatrofolhas–a
seremtrabalhados:segurançaesaúde;
organização,utilizaçãoepadronização;
limpezaeautodisciplina;sustentabilidade.
MárcioSilvadeSouza,supervisor

deLogística,foiumdosresponsáveis
pormobilizarosempregadosdaáreaa
colocaremempráticaasorientaçõesdo
Programa.Segundoele,oentendimento
dequecadauméresponsávelpelo
conjuntodosprocessosfoioquefez
adiferença.“Oqueeufizeroudeixar
defazerpoderáimpactarnarotinade
todos”,explica.
FabianoHenriqueAlexandre,

conferentedemateriais,absorveue
aplicouessaideianaíntegra.“Trabalhar
emumambienteorganizadoé
fundamentalepodesermaissimples
doqueimaginamos.Arrumaréumavez
só.Depois,émanter”,garante.Entre
asmelhoriasnaárea,Fabianodestaca

Boaprática

Tudo em ordem
ProgramaTrevoestimulaamanutenção
deespaçosmaislimposeseguros
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Trabalho aprimorado na Logística da 
Aperam Serviços, filial Campinas (SP)

Arquivo Aperam

Oprogramajaponês,criadonos
anos1950,recomendavaa
aplicaçãodealgumaspráticas
capazesdemelhorarosambientes:

•SensodeUtilização
•SensodeOrganização
•SensodeLimpeza
•SensodeSegurançaeSaúde
•SensodePadronizaçãoe
Auto-Disciplina

Senso de Segurança e 
Saúde:envolvecuidadoscoma
alimentaçãoedeeliminaçãode
condiçõesinsegurasdetrabalho.
Senso de Utilização, 
Organização e Padronização: 
separarobjetosúteisedescartar
osinúteis.Organizar,padronizar
emanterolocaldetrabalhoem
ordem.
Senso de Limpeza e Auto-
Disciplina:limparaárea
periodicamenteeassegurara
manutençãodoprojeto.
Sustentabilidade:realizar
atividadessemimpactaras
geraçõesfuturas.

areduçãodaspilhasparafacilitara
passagemseguradaponterolante.
AunidadedeServiçospassapor

auditoriasinternasacada15dias.
Apósaimplantaçãodoprograma,a
avaliaçãotevecomofocoaobservância
desuaefetividade.Osresultadosforam
positivos.AáreadeLogísticadestacou-
senesseprograma,especialmentenos
itensorganizaçãofísica,mapeamentode
estoqueesegurança.



Desenvolvimentodecompetências,
possibilidadedevivenciararotina
industrialeumacontribuiçãodireta
paraaformaçãodeprofissionaismais
qualificados:essespontoscaracterizamo
programadeParceriacomasEscolas-PAR,
queenvolveaAperamediversasescolas
euniversidadesdeMinasGeras,com
destaqueparaaUniversidadeFederalde
OuroPreto(UFOP)eUnileste.Oprograma
comprendeestágiodeférias,iniciação
científicaeextensão.Ainteraçãoentre
aAperameasescolasgerasinergiae
aprendizagemparatodos.
Em2014,aempresacontoucom

40estagiáriosdefériasedoisjovens
docursodeengenhariametalúrgica
doUnilesteparainiciaçãocientífica.O
diferencialdesseprojetoéapossibilidade
dosparticipantesrealizaremestudos
deiniciaçãocientíficaouextensão
universitáriadentrodaprópriaAperam.
“Elesconseguemvivenciarumasériede
práticasquepodemiralémdoprojetopara
oqualforamdesignados”,destacaTarcísio
Reis,umdoscoordenadoresdoCentrode
Pesquisa.

Experiências
ParaFranciscoGeraldoToledo

Júnior,aluno7ºperíododeengenharia
metalúrgica,aoportunidadenoCentrode
Pesquisaampliouseuconhecimentoem

siderurgia.Elejáhaviatrabalhadonosetor
siderúrgico,naáreadeoperação,equeria
teroutrasexperiências.“Minhaexpectativa
eradeumaatuaçãobaseadaemteoria,
masfuisurpreendido.Oconhecimentoe
aaplicaçãocaminhamjuntos:aprendia
utilizardiversosequipamentos”,revela.
MariaAméliaMartins,terminouos
estudosemdezembroetevenoprojeto
umaexperiênciaúnica,poisaindanão
conheciaodiaadiadeumaplanta

industrial.“Pudeacompanhararotinados
pesquisadores,osdesafiosecolocara
mãonamassa”,destaca.
Para2015,apropostadoprograma

éter40estagiáriosdefériaseampliar
para12onúmerodevagasdeiniciação
científicaeextensão.“Osjovenstrazem
renovaçãoecompartilhamentode
conhecimento.Essaparceriaresultaem
ganhosparaoestudante,aempresaea
escola”,destacaLayaneGomes,analista
deRecursosHumanos.

Palco do conhecimento aplicado
Parceriaentre
Aperam e 
Universidades
contribuipara
formaçãodejovens
engenheiros

Pesquisa
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Maria Amélia e Francisco tiveram a oportunidade de vivenciar rotina e conhecer equipamentos do Centro de Pequisa

João Rabêlo
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Fornecedores em destaque

PQFpremia
parceirospela
qualidadede
serviçose
produtos

Reconhecimento

Acada12meses,elessãoavaliados
combaseemcincorequisitos:
cumprimentodosprazos;comprovaçãoda
eficiênciadeseusistemadequalidade;
inexistênciadenãoconformidadesaliada
aumíndicedeperformanceigualou
superiora80%eresponsabilidadesocial.
Osprestadoresdeserviçoscríticose
estratégicosdaAperamSouthAmerica
devemcumprirtambémoquintorequisito:
segurança.Sealistadeexigênciasélonga,
garantirumlugarnelatorna-semotivode
orgulhoeajudaaabrirportasnomercado.
Esteano,cercade100dessesparceiros

conquistaramocertificadoAperam
SouthAmericadeQualidadeAssegurada,
prêmioconcedidodurantea14ªediçãodo
ProgramadeQualificaçãodeFornecedores
(PQF),cujacerimôniaaconteceu
emnovembro.OPQFcontoucoma
participaçãode180empresas,entre
fornecedoresdeprodutoseprestadores
deserviços.Segundoogerentede
SuprimentosdaAperam,HelderXavier,
os14anosdeprogramatransformaram
aavaliaçãoemumatestadoimportante
paraosparticipantes.“Muitosparceiros
têmnossacertificaçãocomoreferênciae

aapresentamparaoutrosclientes,como
provadequalificação”,ressalta.
AValeManganês–fornecedoradaliga

demanganêsutilizadanaproduçãodo
aço–temumacoleçãodepremiações.
Desdeaprimeiraedição,aempresa
sedestaca.Paraogerentecomercial,
CléberSilveira,essehistóricorepresenta
orgulhoeresponsabilidade.“Éuma
demonstraçãodonossocompromisso
comaqualidadedosprodutoseserviços
prestados.Nossosempregadostêm
noPQFumagrandemotivaçãopara
alcançarmososmelhoresresultados”,
analisa.NaVamservice,quetem219
empregadosatuandonasfasesdepós-
produçãodosaçosAperam,conquistar
umlugardedestaquenoPQFtornou-se
umametaaserperseguida.“Oprograma
estabeleceumnívelaltodeexigência
enossaequipetemsempreoobjetivo
demanteressepatamar”,revelaMárcio
Amado,diretordaempresa.
Paraintegraraseleçãodemelhores

énecessárioterpelosmenosdois
registrosdeentregadeprodutosnoano
outerprestadoserviçospor,nomínimo,
doismeses.

À esquerda, o ex-presidente Clênio Guimarães, representantes da Vamservice 
e o atual presidente Frederico Ayres Lima

Inova Produções

O ex-presidente Clênio Guimarães, o parceiro da Vale Manganês e o 
presidente Frederico Ayres Lima
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Música que contagia
Empregadocria
webrádio;nome
homenageiaa
Empresa

SeuEspaço

Umapaixãoquesetornouhobby.Desde
ainfância,FlávioAntônioRibeiro,analista
técnicodaAperam,gostavademúsica.
Maisnovoentreseisirmãos,aproveitavaa
ausênciadosmaisvelhosparamanusear
osdiscosdevinileouviroshitspreferidos.
Certavez,foiflagradoporumirmãocom
oviolãonasmãos.“Eleperguntouseeu
queriaaprenderatocar.Fiqueisemgraça,
masdissequesim”,lembra.
Naadolescência,Fláviotocavaentre

amigos.Oanalistasempreviunamúsica
umpassatempodivertidoecoma
capacidadedealegraraspessoas.“Eu
gostodessepoderdeanimar,dobem-
estarqueascançõesnosproporcionam”,

afirma.Hápoucomaisdeumano,ohobby 
setransformouemumawebrádiocom
programação24horas.
AAcesitaFM(www.acesitafm.com.br),

queganhouessenomeparahomenagear
aorigemdaEmpresa,dispõedeumacervo
dequase20milmúsicasnosestilospop,
rock,românticonacionaleinternacional,
principalmentecançõesdasdécadasde
1980e1990.“Ostítulosdessaépoca
marcaram,sãomúsicasbemproduzidas”,
ressalta.
Ocanalofereceaosouvintesboletins

denotícias,informaçõessobreclima
ehora,blocosparaosdiversosritmos
(jazz,baladas,poprock)equadropara
revelaçõesmusicais.TudocriadoporFlávio,
comapoiodeparceirosesugestõesdos
ouvintes.Oconteúdojornalísticovemda
AgênciaNacionaldeRádio,asvinhetas
foramgravadasporumcolegaeparceiro
deGovernadorValadares.Formadoem
SistemasdeInformação,oanalistausaseus

Diariamente,oanalistagastapouco
menosdeumahoraparapreparara
programaçãododiaseguinte.Nos
finaisdesemana,eleseparaumtempo
maiorpara“peneirar”novasmúsicas
eincrementaraprogramação.“Busco
semprequalidadenaseleçãoemúsicas
queestejamalinhadasaoestilopop da 
rádio.Dissonãoabromão”,revela.
Após30anosdeEmpresa,elese

aposentounofimde2014.Paraofuturo,
pretendededicar-semaisàrádio.“Sempre
equilibreividasocial,família,trabalhoe
meu hobby.ComaminhasaídadaAperam
tereimaistempo.Voumontarumpequeno
estúdio,emcasamesmo,paracriar
conteúdo”,prevê.

conhecimentoseatecnologiaparagarantir
aqualidadedosomeampliaraabrangência
daAcesitaFM.Em2014,elelançouum
aplicativoparaqueawebrádiopossaser
ouvidaemsmartphones.

Rotina e planos

“Tenho um grande apreço pela 
Empresa. Ela representa muito 
na história da minha família e 
de toda a comunidade”.

Inova Produções

Flávio pretende se dedicar mais à web rádio

Fotos João Rabêlo

Familiares acompanham de perto a paixão do analista (centro) pela música
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EmpreendedorasdeTimóteocolhemosfrutosda
parceriacomaFundaçãoAperamAcesita

Sabor de sucesso

Salgadinhos,rosquinhas,biscoitose
temperosnãosóencantamopaladarde
moradoresdeTimóteo(MG),comopromovem
grandesmudançasnavidadealgunsdeles.
Quitandeiraseagricultoresdacooperativa
CoopermassasedaAssociaçãodoCeleste
profissionalizaramseustalentosculináriose
agoracomplementamarendadesuasfamílias.
“Noinício,fazíamosrosquinhas,para

acompanharocafé.Depoiscomeçamosa
vender,masnãotínhamosmuitanoçãodoque
precisávamosparacomeçar”,relembraMarlene
ImaculadaCarlos,presidentedaAssociação.
Issofoihámaisdeseisanos,quandoogrupo
detrabalhofundoulegalmenteainstituição.
Hoje,alémeatenderàsencomendasdos
timotenses,oscercade40associados(maioria
mulheres),tambémfornecemseusbolos,
hortaliçasetemperoscaseirosamaisde30
escolasmunicipaiseestaduaisdacidade.
ComoPorAmérica,aAssociaçãodo

Celeste,emparceriacomaFundação
AperamAcesita,aperfeiçoouaestruturaeo
conhecimentonecessáriosparadesenvolver
onegócio.“Atualmenteconseguimos
vendernossosprodutosemqualquer
lugar.Comoscursosefinanciamentosda
Fundação,conseguimosexpandirnossa

Promoção Social

atuação,aprendemosanegociarea
colocarpreçononossotrabalho”,esclarece
Marlene.Osresultadosforamtão
positivosqueaAssociaçãorepresentou
oBrasilduranteoencontrointernacional
“OrganizaçõesqueConstroem
Oportunidades-IniciativasComunitárias
deGeraçãodeRendanaAméricaLatina”,
realizadonaColômbia,nofimdenovembro
pelaRedEAmérica.

Outrogrupocontempladopelo
PorAmérica,viaFundação,foia
CooperativaÁgapeMassaseSabores
doCachoeiradoVale(Coopermassas).
As15cooperadaspreparamsalgados
parafestaselanchonetesdacidade.
EmpregadosdaAperamtambém
desfrutamdossaboresdessas
salgadeiras,quevendemrefeições
individuaisnasportariasoitoetrêsda
Usina,tantonahoradoalmoçoquanto
nojantar.
ACoopermassasexistedesde2000,mas

foisóem2009queonegóciodeslanchou.
Asintegrantesreceberamconsultoriacom
nutricionistaetreinamentoparaagestão
empreendedora.“Em2009,tínhamosuma
médiadefaturamentodeR$12milpormês.
Hoje,essenúmerosubiupara32mil”,revelaa
presidenteAmandaAndradeSoares.
Aparceriacontinuouem2012,quando

ascooperadastambémforamselecionadas
paraoPorAmérica.“Conseguimosaprimorar
nossashabilidadesculináriaseaprendemosa
gerenciaracooperativa,definindoasfunções
decadaum”,completaAmanda.Opróximo
passodassalgadeiraséconquistaromercado
de buffetemTimóteo.

O Programa Fortalecimento de 
Organizações de Base para Combater a 
Pobreza (PorAmérica) promove parcerias 
entre empresas e organizações de base 
para estimular geração de renda.

João Rabêlo

Projeto da Associação do Celeste se destacou no PorAmérica

Coopermassas projeta mais crescimento para os próximos anos

Divulgação/Coopermassas
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Iniciativasdecunhoeducacional
desenvolvidasemTimóteo,comoapoio
daFundaçãoAperamAcesita,ganham
espaçoemescolasdoValedoJequitinhonha.
Paraisso,alémdaAperamBioEnergia,os
projetoscontamcomaparticipaçãodedois
importantesparceiros,aJuniorAchievement 
–MinasGerais(JAMG)eoGovernoEstadual,
beneficiandomaisde500alunosdarede
públicadeensino.
EmseteescolasdeCapelinhae

Itamarandiba,oprograma “Habilidadespara
osucesso”foioferecidoaosalunosdo1º
anodoensinomédio,emnovembro.AJunior
Achievement,responsávelpelametodologia,
acompanhouoprocessodemobilização
dosvoluntários,juntamentecomaAperam
BioEnergia,paraaconduçãodoprojeto.“Os
alunosjácontavamcomumamatériadentro
dagradecurricularsobreempreendedorismo.
Porisso,ocursofoientendidocomouma
atividadecomplementar”,explicaValdete
Camargo,professoradelínguaportuguesa
naescolaEstadualAntônioLago,de
Capelinha.

De um Vale para o outro
Fundaçãopromove
açõesemescolas

Educação

ParaRenanGodinhoBarbosa,15anos,
queplanejaseformaremMedicina,a
atividadeaprofundouosconhecimentose
trouxeorientaçõesimportantesparacarreira.
“Aprendemossobrecomofalareouviras
pessoas,comonosportaremumambiente
detrabalho.Acheimuitoválidooexercício
emgrupo,queestimulouatrocadeideiasea
proposiçãodeumarespostacoletiva”,conta.

Osbonsresultadosdo“MinasPresentena
Escola”,programaestadualquecontacom
apoiodaFundaçãoAperamAcesita,iniciado
em2013emTimóteo,tambémserviram
debaseparaampliaroalcancedainiciativa.
Em2014,umainstituiçãodoValedoAço
eoutrastrêsdoValedoJequitinhonha
receberamocursodeiniciaçãoteatral,
durantequatromeses,beneficiando80
alunos.Asinstituiçõesformaramgruposcom
adolescentesdoensinomédio.NaEscola
EstadualProfessoraHildadeAraújoOzório
Zauza,emTimóteo,osalunosmontarama
peça“NoMundodaLua”eaapresentaram
noteatrodaFundaçãoenaprópriaescola.
“Observamosqueosparticipantesganham
maisautoestima,confiança,perdema
timidezeaprendematrabalharemequipe”,
destacaGrazielaGomes,professora.
SabrinaFernandesMartins,de17anos,

atuounapeçaeacreditaquevaiaplicaros
ensinamentosnavidapessoaleprofissional.
“Encenarmemostrouaimportânciade
pensarmaisnooutro.Issomeajudarána
horadeencararomercadodetrabalho”,
afirma.AamigaAmandaCarolineFernandes,
de17anos,seconsideravaumpoucotímida
edesenvolveuahabilidadedefalarao
público.“Gosteidaexperiência,mesintomais
àvontadeparamecomunicar”.

Descobrindo a arte
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Oitenta alunos de quatro 
escolas participaram das 
aulas de iniciação teatral
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Tradição

Vozes do Natal
Emsua20ªedição,Cantataalegra
TimóteoeCapelinha

Os48participantesdoCoralAperam
edoscorosdeMeninaseMeninos
CantoresdaAperamtreinamasvozes
oanotodo,mascomaproximidadedo
Natalintensificamosensaios.Afinalde
contas,dezembroésinaldeCantataem
Timóteo.Em2014,anovidadeconsistiu
naapresentaçãofeitanacidade
deCapelinha,aconvitedaAperam
BioEnergia.
“Havíamostentadoantes,mas

porfaltadeagendanãofoipossível.
AcreditamosqueaCantataestáem

sintoniacomariquezaculturaldaregião
efarásucesso”,destacaRicardoWagner
Leitegerenteexecutivo,responsávelpela
áreadeRelaçõescomasComunidades
daAperamBioEnergia.Alémdemarcar
aproximidadedoNatal,aapresentação
celebraos40anosdaunidade.
AFundaçãopreparouumalogística

especialquecontoucomdoisônibus
paralevarcoralistas,maestro,pianista,
flautista,equipedeapoioeumcomitê
formadoporpaisdosparticipantes
menoresdeidade.

SegundoGlaucienePatríciaPereira,
35anos,professoraqueparticipado
coralhá10anos,aexperiênciade
teracompanhadoogrupoemMinas
eforadoEstadoajudaaadministrar
aansiedadedelevaraCantataa
Capelinhapelaprimeiravez.“Amúsica
mexecomocoraçãodaspessoas”,
destaca.
Alémdoprazerdecantar,aprofessora

afirmaqueasorientaçõesaprendidas
nosensaioscontribuemparaodiaadia.
“Comosexercíciosdecanto,preparo
minhavozparaasaulas”,conta.
CauãLucasdeSá,de9anos,sentiua

emoçãodoespetáculopelaprimeiravez.
Eleingressounocoroem2014,depois
deassistiraCantatadoanoanterior.
Asaulasdecanto,leituramusicale
expressãocorporaltêmanimadoo
pequeno,quecontémaansiedade
commuitotreinamentoemcasa.“As
pessoasficammaisfelizesquando
ouvemmúsica”,observa.

Ansiedade e 
experiência

Cauã e Glauciene participam dos 
corais adulto e infantil da Aperam
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Coros da Fundação se apresentaram em 
Capelinha (MG)


