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Expediente

Caro leitor,

Paramanter-secomoumdosprincipais
playersdomercadosiderúrgicobrasileiro,
aAperamSouthAmericadefine
estratégiasquepermitamacompanharas
movimentaçõesdaeconomia,garantindoaestabilidadefinanceiraesuaposição
comolídernaproduçãodeaçosinoxidáveiseelétricosnopaísenaAméricaLatina.
Mostradissoéqueencerramos2014comumaparticipaçãoexpressivano

fornecimentodeaçocarbonoparafabricantesdemáquinasagrícolas,atingindo
30miltoneladasemumano.Nacontramãodoinexpressivocrescimentoda
economiabrasileira,o“PIBdoagronegócio”cresceu3,8%noúltimoano.Deixamos
nossamarcanessecenário.
Alémdisso,nospreparamospara,embreve,ingressarmosemmaisumnicho

demercadonopaís.Estamosfinalizandoostestesquebuscamaspropriedades
ideaisdeaçoselétricosdegrãonão-orientadoparaproduçãodemotoresde
carroshíbridos–modeloquedeveserfabricadonoBrasilem2016.Dessaforma,
ampliaremosportfólioeseremos,maisumavez,pioneirosnofornecimento
desseaçonobreporaqui.Essacategoriademotores,alémdegarantirmelhor
desempenhoaosveículos,reduzematé40%aemissãodegasesnaatmosfera.
Tambémnãopoderíamosnosisentardeagiremrelaçãoaosproblemas

enfrentadospelopaísnoplanodoabastecimentoenergético.CriamosoSistema
IntegradodeGestãodeEnergia(SIGE),queagoracompõeoescopodeatuação
daEquipedeExcelênciaOperacionaldaEmpresa.Entendemosque,dessa
forma,envolvemostodososempregadosdaAperam,disseminandoaculturada
eficiênciaenergética,comapoiodetécnicasdeacompanhamentodoconsumoem
nossasoperações.
Nossosinvestimentosemnovaspráticaseprodutossefortalecemquando

nossainterfacecomomercadoéconstruídasobreodiálogoeaparceria,
buscandoaexcelêncianoatendimentoeacompetitividade.Paraconsolidar
essasestratégias,nossocolegaRodrigoDamasceno,quedesde2011ocupavaa
GerênciaExecutivadeMarketing,assumiuocargodeDiretorComercialdaAperam
SouthAmerica.EssaseoutrasmudançasrecentesnasliderançasdaEmpresa
evidenciamqueolongotrabalhoquetemosfeitonaformaçãoeretençãode
talentoséaltamenteassertivo.Umaentrevistanapágina03trazdetalhessobre
anovafasenacarreiradeRodrigoDamascenoeseusplanosparaocargo.

Boaleitura!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica

Edm
ar Silva

Gestão 
comprovada 
OSistemadeGestãodaAperamfoi

reconhecido,maisumavez,noúltimo
dia13defevereiro,peloorganismo
certificadorABS-QualityEvaluations,
Inc.Essereconhecimentocompreendea
renovaçãodoscertificadosdaAperam,
conformeasnormasISO9001-gestãoda
qualidade;ISO14001-gestãoambiental;
ISO/TS16949-gestãodaqualidade-
segmentoautomotivo;eanormaOHSAS
18001-gestãodasaúdeesegurança
ocupacional.
Amanutençãodestescertificados

atestaaomercadoepartesinteressadas
queoprodutodaAperaméproduzido
dentrodospadrõesdeexcelênciapara
garantiroatendimentoaosrequisitos
dosclientes,bemcomoaosrequisitos
ambientaisedesaúdeesegurança.
Osucessodestetrabalhocontou

comocomprometimentodetodos
osempregadosdaEmpresa,atuando
nocumprimentodosprocedimentos
estabelecidos,nabuscaesoluçãodos
problemasenamelhoriacontínuadeseus
processosdegestão.
Aindanesteano,processosemelhante

serárealizadopelaBioEnergia,queconta
comascertificaçõesISO14001,OHSAS
18001ecomoseloFSC,queatestam
aadequaçãoambientaledesaúdee
segurançadomanejodasflorestas.

Pílula



NovoDiretorComercialdaAperamapontaadedicação
aotrabalhoeoreconhecimentodaEmpresacomo
fatoresqueimpulsionaramcarreira

Entrevista

Combinação de sucesso

FormadoemAdministração,Rodrigo
DamascenochegouàAperamem2001
como trainee.TrabalhoucomoAnalistade
de MarketingnaGerênciadeInformação
eEstratégicadeMercadoeTraderna
GerênciadeExportaçãodeInox.Em
2009,gerenciounaáreadeaçoselétricos
ecarbonoeparticipoudoPrograma
CarreerAceleratornaAuditoriaInterna
daArcelorMittal.Desde2011,ocupavaa
GerênciaExecutivadeMarketing.Onovo
DiretorComercialapresenta,naentrevista
aseguir,umaavaliaçãosobreosdesafios
queoaguardamnanovafasedesua
carreira:

Que fatores caracterizam sua trajetória 
na Aperam e qual sua expectativa 
diante dos novos desafios?
DesdequeentreinaEmpresa,tinha

oobjetivodeconstruirumacarreira
longa.Comessefoco,empenhei-meao
máximoparasuperardesafioseentregar
resultados.Aproveiteitodasaschances
decapacitaçãoquerecebinessesanos.
Nosmomentosdeansiedadeoudúvida,
orelacionamentocommeusgestoresme
ajudavaaentenderospróximosobjetivos
epossibilidades.
ComporaDiretoriadaEmpresaé

umagranderesponsabilidadeeespero
continuartrabalhandofortementepara
atenderàsexpectativasdaAperam.Para
asnovasgerações,deveficaramensagem
claradequeaAperamacreditanas
pessoaseinvestenasuaformaçãoparao
futuro.Existeummitodequeaevolução
dacarreiranaindústriasiderúrgicaélenta,
maspessoalmentenãovejodestamaneira,

principalmentenaAperam.Osexemplos
recentesnaDiretoriaenocorpoGerencial
evidenciamjovensformadospelaEmpresa.
 Como a Aperam vem se posicionando 
no mercado siderúrgico brasileiro para 
driblar dificuldades e competir com 
players internacionais?
Estamosassistindoaumaforte

mudançanadinâmicadosnegócios
desdeacrisedaeconomiamundial,que
teveinícioem2008.Asempresasestão
maisatentasàsuacompetividade.O
cenárioatualindicaquehaverápouco
crescimentonaeconomiabrasileiraem
2015.ParaaAperam,onomedojogoserá
proximidadejuntoaosnossosclientes,
paragarantiracompetitividadedacadeia
dosaçosespeciaisplanos.Ainovação
fazpartedoDNAdaEmpresa.Entender
asnecessidadesdomercadoepropor
soluçõesquemelhoremacompetitividade
dosistema,comoumtodo,éalgoque
fazemosmuitobem.
A expectativa do presidente Frederico 
Ayres Lima é garantir performance e a 
qualidade desde o primeiro trimestre de 
2015. Como o senhor espera contribuir 
para isso? O que o cliente da Aperam 
pode esperar do senhor e da Empresa 
neste ano?
Qualidadeeperformancesãomantras

detodaaorganização.Dopontodevista
comercial,istosetraduzemclientesmais
satisfeitoscomnossosprodutos,nossa
pontualidadenasentregasenossos
serviçosdepréepós-vendas.Oclienteda
AperampodeesperarnãosódoDiretor
Comercial,masdetodaaequipequeo
atende,comprometimentocomacadeia

produtivadosaçosespeciais.Diálogo
eproximidadesãoamelhormaneirade
fazermosjuntosarodagirar.
Diante de um cenário de desafios, 
que mensagem gostaria de deixar aos 
colegas de Empresa?
OBrasiltemumenormepotencial,

mesmoqueestejavivendoummomento
deajuste.Aspossibilidadesdelongo
prazodopaíssãoentusiasmantes.A
Aperamacreditanopotencialbrasileiro
etrabalharáfirmenospróximosanos
paraimpulsionaroconsumodosaços
queproduz.Destaforma,iráproporcionar
ganhoseconômicosesociaisparatodos
osstakeholdersdaempresa:empregados,
clientes,fornecedores,acionistase
comunidades.
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“A Aperam acredita 
nas pessoas”, 
destaca Rodrigo
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Empresaconcluitestesparaapresentaraomercado
automobilísticonovosmodelosdeaçoselétricos

Inovação

Esquentando os motores

AAperamSouthAmericaseprepara
paraexplorarmaisumnichodemercado:
osaçoselétricosparamotoresdecarros
híbridos.Aexpectativaédisponibilizaros
novosprodutosparaosclientesdesse
segmentoem2015.Ostestescomeçaram
em2009,embuscademelhores
propriedadesmecânicasemagnéticas.
Oscarroshíbridostêmmotora

combustãoconvencional,associado
aumelétricoquefuncionaàbasede
eletricidade,geradaduranteasfrenagens
earmazenadaemsuasbaterias.O
resultadoéamelhoriadedesempenhodo
veículoeareduçãodaemissãodegases
poluentesnaatmosferaematé40%,
emcomparaçãocomveículosmovidos
somenteamotoresacombustão.
DiferentementedoqueocorrenoBrasil,

osveículoshíbridosjásãoumarealidade
emváriospaíses.OPrius–consideradopor
especialistascomoumdosprecursores,
fabricadopelaToyota–éocarromais
vendidonoJapãoháalgunsanos.São
maisdetrêsmilhõesdeunidadesem
todoomundo.Pesquisasprojetam,ainda,
aumentode250%nasvendasdeveículos
híbridosentre2012a2020noplaneta.
Poraqui,essemodelodevecomeçara

cairnogostopopularapartirde2016.A
Toyotajásinalizouainstalaçãodeuma
fábricaemSãoBernardodoCampo(SP)
emdoisanos,oquedevegerarumaqueda
significativanovalordoautomóvelhíbrido
–hojedisponívelapenasporimportação,
custandoemtornodeR$120mil–e
fortaleceromercadonoBrasil.
DeacordocomSebastiãoPaolinelli,

responsávelpeloprojetoecoordenadorda
equipedepesquisadoresdeaçoselétricos
daAperam,aEmpresaestáseprogramando
paramaisumaexperiêncianoiníciode

2015,demodoagarantiroatendimento
aosrequisitosdaToyotanaproduçãodeaço
elétricodegrãonão-orientadoeapresentar-
secomoumfornecedorempotencial.“Com
pequenosajustesnamicroestruturafinal
doaço,vamosatingirasespecificações
desejadaspelafabricante”,explica.
Atualmente,apenasaAperamproduzesse
açonopaís,consideradoumprodutonobre
edeponta.Sãotrêstiposparausoemcarro
híbrido,comasespessurasde0,25mm, 
0,30mme0,35mm.
“Oshíbridossãoatransiçãodoscarros

puramentemovidosacombustíveisfósseis
(gasolina,diesel,etanol)paraosveículos
totalmenteelétricos,queaindanecessitam
deestudosparaaumentaraautonomiae
tambémainfraestruturaderecarga.Como
possuemmotorelétricoeacombustão,os
modeloshíbridosregistramautonomiamuito
maiordoqueadoscarroselétricos”,destaca,
RubensTakanohashi,assistentetécnico,
responsávelpelainterfacecomomercado.
AlémdoCentrodePesquisa,

profissionaisdasáreasComercial,de
MetalurgiaedeProduçãoestãoenvolvidos
noprojeto.

João Rabelo

O elétrico precisa ser recarregado 
por uma fonte de energia externa 
(tomada). Já no híbrido, a carga 
pode ser restabelecida pelo motor a 
combustão e pela energia cinética 
gerada na frenagem do carro. 

Os aços GNO produzidos pela Aperam 
podem ser fornecidos na forma de 
bobinas, tiras ou chapas, conforme 
normas internacionais, para aplicação 
em núcleos de geradores e motores 
elétricos, medidores de energia, 
etc. Esse tipo de aço possui um alto 
valor de permeabilidade e baixas 
perdas magnéticas. O aço elétrico 
da Aperam está sendo utilizado no 
desenvolvimento de um dos maiores 
aceleradores de partículas do mundo.

Qual é a diferença entre 
veículo híbrido e elétrico?

Na Aperam

Equipe responsável pelos testes 
na planta em Timóteo (MG)



ArtistaplásticoYutakaToyotaencontra
noaçoinoxdaAperamomaterialideal
parasuasobras

Arte

Reflexo infinito

“Vejo-as,àsvezes,comograndes
sinaismetálicos,cheiosdebrilhosede
luzeassintotãobelasquegostariade
vê-lasincorporadasànossaarquitetura”,
disse,certavez,OscarNiemeyersobrea
obradoartistaplásticoYutakaToyota.A
declaraçãodomaisfamosoarquitetodo
paísretrataaadmiraçãopeloartistanipo-
brasileiro.“Gostodecriarmonumentosde
grandesdimensões,oquetemmuitoaver
comaideiaarquitetônicadoNiemeyer”,
comparaToyota.
Com50anosdeatuação,oartista

plástico,quenutriapreferênciapelas
telasnoiníciodesuacarreira,descobriua
essênciadoseutrabalhonavalorização
dasformasenautilizaçãodoaçoinox.“Fui
morarumtemponaItália,em1965,onde
convivibastantecomescultores,oque
mechamouaatençãoparaapossibilidade

detrabalharaconstruçãodeambientes
tridimensionais”,recorda.
QuandorealizounoJapãosuaprimeira

exposiçãodeesculturasemaçoinox,no
finaldosanos1970,omaterialaindaera
poucoutilizadoemobrasdearte.Toyota,
noentanto,sabiabemoquepretendia.
“Desdeaprimeirapeça,tiveodesejo
deusaroespelhado,comaideiadever
nossomundorefletidoparaumoutro
mundo”,explica.
Omovimentoqueomaterialproporciona

àsesculturasconsisteemoutrogrande
atrativoparaoartista.“Comumachapa
inoxidáveltenhoapossibilidadeda
reflexão,dadeformação,detrazerasmais
diferentesimagensparadentrodaspeças.
Meuobjetivoésemprecriarumaobraao
infinito,quetragaessemundoquenão
conseguimosenxergaraolhonu”,explica.

Qual é a diferença entre 
veículo híbrido e elétrico?

Para ver de perto

Aotodo,quasecemmonumentosde
médioegrandeportesurgiramdarelação
deYutakaToyotacomoaçoinox.As
obraspodemserconferidasdepertoem
algumascidadesbrasileiras.

- São Paulo (SP):naPraçadaSé,no
centrodacidade,encontra-seinstalada
umaesculturamóvelde3,7m²,criada
emcomemoraçãodoIVCentenárioda
capitalpaulista.Outrodestaqueconsiste
emumaesculturaemaçoinoxegranito,
expostanoPavilhãoJaponêsdoParquedo
Ibirapuera;

- Londrina (PR): commaisde20
metrosdealtura,omonumentocriado
paraaPraçadoCentenáriodaImigração
JaponesaTomiNakagawa,em2008,reúne
açoinox,concretoegranito.

Yutaka busca sempre 
o efeito espelhado 
proporcionado pelo aço O

sa
m

u 
M

ur
ai
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Agronegócio
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Bonsnúmerosdomercadoagrícolaimpulsionamvendasde
açocarbonoespecial

Presença no campo

Aço carbono especial garante resistência durante contato com a terra

Disco de aço carbono é componente 
essencial em máquinas agrícolas

Arquivo M
archesan

Arquivo Baldan

carbonoespecialP830N,produzidopela
Aperam.Masaprincipalaplicaçãodomaterial
éparaafabricação de discos de arados.
AEmpresaseconsolidounessemercado

apósregistrarem2014,pelosegundoano
consecutivo,avendadeaproximadamente
30miltoneladasdeaçocarbonoespecial.
“Em2012,aindaestávamosnopatamar
deoitomiltoneladas,masaproveitando
oaquecimentonosetordeagronegócio
ecompolíticasdeestreitamentono
relacionamentocomestesclientes,
conseguimosaumentarnosso

faturamentoparaovolumeatual”,explica
ErliJúnior,analistadenegóciosdaAperam.
SegundoJoséGonzagadeAquino,

gerentedecomprasdaBaldan,metadedo
volumedeaçoadquiridoétransformado
emdiscosdearadoparavendasavulsas,
comopeçasdereposiçãodasmáquinas.
“Osdiscosestãoemcontatocomterrae
pedrasencontradasnosolo.Oaçoque
utilizamostemadurezaearesistência
necessáriasparaaatividade”,explica.
Nosúltimosseteanos,aBaldan

conseguiuquintuplicarofaturamento
ealcançarascifrasdeR$500milhões
porano.“Apesardeoscilaçõesnaturais
domercado,comcondiçõesclimáticas
desfavoráveiseentressafras,osúltimos
anostêmsidobons.Alémdefornecerpara
omercadointerno,exportamosparapaíses
doMercosul,ÁfricaeaAustrália”,comenta.
AMarchesantambémcolhebons

resultadosecultivaboasperspectivas.
Entre2009e2013,aempresacresceu
emmédia35%porano.Noquepassou,
oresultadonãofoitãorobusto,maso
diretorcomercial,JoãoCarlosMarchesan,
estáotimistacomoscenáriosdemédio
elongoprazo.“Osetorprevêreduçãoem
2015,masnósprojetamosestabilidade.
Temoscercade25%denossasvendas
direcionadasparaoutrospaíses.Até2020,
omundoprecisaaumentaraproduçãode
alimentosem20%.SóaAméricaLatina
devecontribuircom40%dessaoferta.Há
muitopotencialaserexplorado”,analisa.

Oagronegóciobrasileirofechou2014
comnúmerospositivos.Aindaquea
economiacomoumtodotenharegistrado
umcrescimentopequeno(menosde1%),
aConfederaçãodaAgriculturaePecuária
doBrasil(CNA)estimaumsaltode3,8%
no“PIBdoagronegócio”.Nãoérecente
aafirmaçãodequeosegmentotem
tidopapelchavenodesenvolvimentodo
Brasil,quefiguraentreosdezmaiores
produtoreseexportadoresmundiaisde
grãosecarnes.Em2013,porexemplo,
25%doProdutoInternoBruto(PIB)
nacionalderivoudasatividadesnocampo.
Decaronanessemovimento,os

principaisfornecedoresdemaquinário
paraoagronegócioregistrambons
resultadosnosúltimosanosetêm
expectativasde,aomenos,mantero
mesmodesempenhodevendaspara
2015.ABaldaneaMarchesan,empresas
situadasemMatão,interiorpaulista,
fabricamimplementosemáquinas
agrícolas.Boapartedeles(arados,grades,
plantadeiras,entreoutros)contacomaço



RecursosHumanos

ComProjetoSupervisor,Aperamvalorizaefortalecepapeldeseus
profissionaisdacategoria

Papel de destaque

categoria,reconhecendooimportante
papelqueelesdesempenhamnagestão
dosprocessos,pessoaseclimada
empresa.
“Percebemosanecessidadedeuma

valorizaçãodiferenciadaparaessepúblico,
querepresentaopassoinicialparaquem
desejaseguirumacarreiragerencialna
AperamSouthAmerica”,explicaaanalista
deRecursosHumanosMariaEunice
Barros.Segundoela,açõesfocadasno
desenvolvimentodessesprofissionais
sãoconduzidaspelaEmpresadesde
2008,quandofoicriadooprogramade
acompanhamentodesupervisores,voltado
apromoveroportunidadesdecapacitação.
Ainiciativarecente,noentanto,é

Umprofissionalmotivadoesatisfeito
écapazdeinspiraratodososquefazem
partedoseuconvívio.Características
valorizadasemtodasaspessoas,elasse
tornamaindamaisessenciaisemquem
exercealiderançaepodeterimpacto
diretonosresultadosdonegócio.O
ProjetoSupervisor,implementadonofinal
de2014naAperam,procurafortalecer
essascompetênciasnosprofissionaisda

ummarcopeladiversidadedeações
queengloba.“Elevamosopatamarda
supervisãocomumacompletarevisãona
estruturadocargoquebeneficiatodosos
81profissionaisqueseenquadramnessa
categoria”,explicaMariaEunice.
Comessarevisãonaestrutura,

ossupervisoresforamincluídosna
categoriaTécnicodeNívelUniversitário
(TNU)epassaramacontarcomuma
remuneraçãodiferenciada,queconsidera
metasindividuaisemsubstituiçãoàs
contrataçõesdeobjetivosparaasequipes.
Novosinvestimentosemtreinamentos
ereconhecimento,comfocono
fortalecimentodopapeldesseslíderes,
tambémforamcontemplados.

Comquatroanosdeatuaçãocomo
supervisordeproduçãodaáreade
AcabamentosdeAçosElétricos,Leones
BertoliniSiqueirapercebeunoprojeto
umestímuloparaumaatuaçãoainda
maisintegradaeautônoma.“Sempre
tivemuitoapoiopararealizarasações
queidentificamosnasáreas,masvejo
queagoratemosaindamaisforçapara
implantarmelhoriasenovosprojetos,
emfunçãodamaiorproximidadecom
agerência.Alémdisso,passamosater
umcontatodiretocomtodooquadrode
supervisoresdaAperam,oqueestimula
ointercâmbioeocompartilhamentode
projetos”,comenta.Ostreinamentos
oferecidospelaempresa,alémde
alavancaremnovosconhecimentos,
aproximamossupervisoresunsdos
outros.“Participeidecursosfocados
emboaspráticasdegestão,integração
dotimedesupervisores,motivaçãoe
mobilizaçãodeequipes,entreoutros,
quetrouxeramgrandecolaboraçãopara
definiçãodemeumodelodeatuaçãona
gestãodepessoas”,recorda.

Motivação extra

Leones viu no projeto um 
estímulo a mais para sua 
atuação
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Destaque

Empresaelegeaçõesparamelhorar
aeficiênciaenergéticanaprodução,
aindanoprimeirosemestre

Consumo consciente

OPaísvemsedeparando,nosúltimos
meses,comumavelhaquestão:as
ameaçasaofornecimentopleno
deenergia,capazdedarsuporte
aoaumentodaproduçãoindustrial
brasileira.NaAperam,ondeações
comfocoemeficiênciaenergética
intensificaram-sehápelomenosseis
anos,abuscapelaotimizaçãodo
consumoganhouforçacomarecente
inserçãodotemanoescopodeatuação
daEquipedeExcelênciaOperacionalda
Empresa.Alémdecontribuirparaoatual
cenáriodoabastecimentoelétrico,o
programabuscaminimizarosgastos-a

energiabrasileirafiguraentreasmais
carasdomundo.
“Hoje,cercade25%docustototalde

transformaçãodoprodutorelaciona-seà
utilizaçãodeenergia.Comaimplantação
doSistemaIntegradodeGestãode
Energia(SIGE),dentrodasatividades
daEquipe,conseguiremosnãoapenas
reduzircustos,masencontrarmeios
paraminimizaroconsumoetornara
utilizaçãodosrecursosenergéticosmais
consciente”,explicaEricBardet,gerente
daEquipedeExcelênciaOperacional.
Atéentão,osprojetosdeeficiência

energéticanaAperameram,emsua
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Substituição de gás natural por gás de 
alto-forno na Aciaria vai gerar economia

Fo
to
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o

maioria,incentivadosporumaequipe
formadanaáreadeUtilidades.A
implantaçãodoSIGEalmejaexpandiros
esforçosdeeficiênciaenergéticapara
todaaequipedaplantadeTimóteo
(MG).“Otema‘energia’abrangetodos
osempregadosedeve,portanto,ser
uma preocupação compartilhada por 
todaaUsina.Esperamos,comeste
trabalho,darvelocidadeerobustez
àsaçõesetornarosresultados
consistenteseduradouros,atingindo
deformamaissustentáveltodaa
Empresa”,comentaoassistentetécnico
LucianoLellisMiranda.
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OprimeiroeixodeatuaçãodoSIGE

consistenadisseminaçãodacultura

deeficiênciaenergética,pormeio,

principalmente,detreinamentose

açõesdecomunicação,conscientização

eenvolvimento,comoosprojetosde

CCQ(vejaquadroabaixo).Opropósito
édespertaroengajamentodos

empregadosparaaquestãoenergética.

Encontra-seemcursoaelaboraçãode

um softwareparaoacompanhamento
doconsumo,capazdeauxiliaragestão

daenergia.Oprograma,quecomeçou

aserimplantadoemjaneiroedeve

estarconcluídoemjunho,permite

resgatar,consolidaredisponibilizar

automaticamenteinformaçõessobreo

usodeenergiadeformaágileconfiável,

compararoplanejadoeoexecutado,

monitorareanalisarosindicadoresde

desempenho,etc.

Outraetapaprevistano

desenvolvimentoéaanálisedetodo

osistemademediçãodeenergiada

Usinaparaagarantiadaqualidadede

informação.“Asaçõesnospermitirão

tornarnossosistemaaindamais

autossustentável,facilitandootrabalho

dedisseminaçãodaculturaderedução

doconsumodeenergiacomações

duradouras,quepersistamaolongodo

tempo”,comentaEric.Aexpectativaé

reduzirpelomenos1%noconsumototal

deenergia(elétricaefluidos).

Todasasiniciativasencontram-se

alinhadasaosdirecionamentosdaISO

50001,deGestãodeEnergia,ejá

funcionamcomoumpreparoparauma

futurabuscadacertificação.

AcoordenaçãodasequipesdeCCQ(Círculosde

ControledeQualidade)daAperamrealiza,apartir

defevereiro,campanhacomfocoespecialem

eficiênciaenergética.Oprimeiropassoconsiste

naapresentaçãodosdiferentestiposdeenergia

usadosnaUsinaeasoportunidadesdeatuaçãodas

equipes.“Apartirdaí,oscercade1.700empregados

mobilizadospelosgruposdeCCQtêmaliberdadepara

escolherseufocodeatuação.Assimcomoaconteceu

emoutrascampanhas,temosaexpectativade

queotemadesperteoengajamentodasequipes

eodesenvolvimentodebonsprojetosvoltadosà

eficiênciaenergética”,concluiaanalistadeMelhoria

ContínuaCleoniceAlves.

Ações integradas devem reduzir consumo energético na Usina

Eric (ao centro) e Luciano 
(primeiro à esquerda)
em reunião, meta é 
disseminar SIGE na 
Empresa

Combustível de casa

Partedasaçõesqueagoraintegramo

escopodaEquipedeExcelênciaOperacional

jávinhasendodesenvolvidanaAperam.Um

dosdestaquesnessesentidoencontra-se

emcursonaAciaria.“Obtivemosumasolução

parasubstituir70%dogásnaturalutilizado

paraoaquecimentodosrefratáriosdepanelas

pelogásdealto-forno,umsubprodutogerado

duranteaproduçãodegusa,queaindanão

erausadonaAciaria”,explicaoassistente

técnicodegestãoEvandroGeraldoMarques.

Asuautilizaçãopormeiodoprojetoirágerar

umaeconomiadeUS$2,3milhõesporano.“O

projetojáestáemandamentoeosbenefícios

devemserobservadosem2015”,adiantao

assistentetécnicoIrimarNovaesSilva.

Eficiência em foco
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FundaçãoAperamAcesitaoferecequalificaçãoemsiderurgia;
internamenteEmpresavalorizaformaçãodeestagiárioseaprendizes

O futuro se constrói com aprendizado

Vagner vê o curso como atalho para a carreira 

Fotos: João Rabelo

complementarmeucurrículo”,destaca.
Quemtambémvislumbraumfuturo

melhoréoauxiliardeproduçãoTiago
Batista.Aos19anos,elejáfazcursode
InstalaçãoElétricaPredialeIndustrial
peloSenaietrabalhaemumaprodutora
deserviçosaudiovisuais.“Nãoconhecia
osconceitosdeTPMeVigilância
Compartilhadanemaimportânciade
pensarnaequipequandooassunto
ésegurança.Queroatuarnaáreade
informáticaouelétricaevejoocurso
comoumpassoimportante”,comenta.
ParaVenilsonVitorino,presidente

daFundaçãoAperamAcesita,umadas
entidadesresponsáveispeloInstitutodo
Inox,ocursosedestacaporsuagrade
curricular,adequadaaomercado.“Ofoco
doInstitutoéqualificarpessoasquejá
estãoinseridasnomercadodetrabalho.

Qualificaçãoprofissional.AAperam
SouthAmericaapostanesseprograma
paraalcançarobomdesempenho
donegócioeparacontribuircomo
desenvolvimentosustentáveldasregiões
ondeopera.Esseéoprincípioquenorteia
aconcepçãodocursodeOperador
Siderúrgico,iniciativainéditanoValedo
Aço,promovidapeloInstituto do Inox.
Emmarço,osprimeiros35profissionais

quepassarampelocursochegammais
preparadosaomercadodetrabalho.No
decorrerdoano,estãoprevistasoutras
turmaseametaconsisteemofertar300
profissionaisparaosetor.
Depoisdetrêsmesesdeformação

teórica,VagnerLacerda,sente-se
preparadoparaenfrentarodesafiode
atuarnasiderurgia.“Estouaprendendo
muitacoisa.Aqualificaçãovai

Fundado em 1997, o Instituto do Inox 
surgiu da parceria entre a Fundação 
Aperam Acesita e a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Timóteo 
(AAPT). O instituto busca fomentar a 
economia do Vale do Aço, contribuindo 
para o crescimento econômico 
sustentável da região.

O Total Productive Maintenance 
(Manutenção Produtiva Total) tem 

como objetivo maximizar a utilização 
dos equipamentos, melhorar a 

capacitação dos empregados e 
reduzir custos.

Assim,seusíndicesdeempregabilidade
melhoramconsideravelmente.Alémdisso,
aregião,conhecidapeloseugrande
parqueindustrial,reforçasuavocação,
garantindomãodeobraqualificadaparao
setor”,ressalta.
Aturmainiciadaemdezembro

recebeuquase200inscrições.Este
ano,noveoutrasturmasserãoabertas
emmarço,julhoesetembro,nostrês
turnos:manhã,tardeenoite.“Queremos
ofereceroportunidadeparatodosos
públicos,paraquemsóestudaepara
quemjátrabalha”,afirma.
Osparticipantesdevemterentre

18e35anos,ensinomédiocompleto
ouestarcursandoatéo3ºperíodode
qualquergraduaçãoemengenharia.As
dataseprocedimentosdeinscriçãosão
divulgadosemrádioseTVsnaregião.
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Osprogramasdeestágioeaprendizes

sãotambéminstânciasdeformaçãoe

depreparaçãodefuturosprofissionais

naAperam.Em2014,osprocessos

seletivosdasduasmodalidades

reunirammaisde2.300inscriçõespara

vagasdeníveltécnicoouuniversitário.

Asoportunidades,divididasentre

plantaindustrialdeTimóteo(MG)eos

escritóriosemBeloHorizonte(MG)eSão

Paulo(SP),sãodivulgadasemeventos

comacomunidadeacadêmica.Para2015,

aAperamcontarácom50vagas,19de

renovaçõese31novoscontratos.

LorranMartins,de23anos,concluiu

afaculdadedeEngenhariaElétricano

fimde2014.Antesdisso,elepassou

porestágionaáreadeEngenhariade

Controle,AutomaçãoeInstrumentação,

quedásuporteparaosdemaissetores

daUsina.“Aexperiênciavaicontribuir

De olho no futuro

• 1900paraestágio

• 400paraaprendizes

Com a qualificação, Tiago aprendeu mais sobre segurança Jackeline: motivação para novo estágio

paraminhacarreira.Conheciprofissionais

experientesehaviaespaçoparadiálogoe

aprendizadocomtodos”,afirma.

Umadasestagiáriasquevaiaproveitar

umpoucomaisesseambientede

trabalhoéJackelineAndrade,de21

anos.Elafezumestágiodenívelmédio

relacionadocomocursodetécnico

emMeioAmbienteem2014eeste

anoiniciaráumanovafaseemuma

dasvagasdeensinosuperior.Ajovem

cursaengenhariaambientalevai

continuarestagiandonaGerênciade

Saúde,SegurançaeMeioAmbienteda

Aperam.“Aprendiaquimuitomaisdo

quenaescola,acompanheieauxiliei

ostécnicosemvisitasàsestaçõesde

monitoramentodoarenaproduçãodos

relatórios.Agora,comagraduaçãoem

andamento,esperoaprofundarmeus

conhecimentoseparticipardeatividades

Número de 
candidatos para os 
processos seletivos 
de 2014

maiscomplexas”,prevê.

Jánaturmadeaprendizes,chegaram

40novosparticipantes.Atualmente,a

Aperamcontacom66jovens,quetêm

formaçãoemMecânicaeOperaçãode

ProcessosSiderúrgicos.
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Sonhando alto

SeuEspaço

NaportadoEscritórioCentralda
AperamSouthAmerica,ouve-seobarulho
deumaviãoquecruzaocéu.Wdsonolha
paracima,apontaodedoediz:“Essa
rotapassaemcimadaminhacasa”.A
cenaevidenciaumagrandepaixãona
vidadomantenedordeManutenção
EletroeletrônicaeAutomação:aaviação.
Tudocomeçounadécadade1970,

quandoWdsonSantospassoupor
testesparaingressarnaAeronáutica,
emGuaratinguetá(SP).Naqueleperíodo,
ojovemde17anosvooupelaprimeira
vez.“Foimaravilhoso”,relembra.Depois
devenceravaliaçõesfísicas,psicológicas
edeconhecimento,elesesentiapronto
paraodesafio.Masaindaassimnãofoi
aceitopelaAeronáutica.Comoatentativa
nãodeucerto,Wdsonfezcursostécnicos
emelétrica,químicaeeletroeletrônica–
umjeitodesemanterpróximodaquilode
quemaisgostava.
AchegadaàAperamocorreuem1987,

naáreadeBarras.FoiquandoWdson
pôderetomaroantigoprojeto,porum
caminhodiferente:oradioamadorismo.
AiniciativarendeuacriaçãodoClube
deRadioamadoresdoValedoAço
(Crava),quepromoveencontrosanuais

atéhoje,ampliouosconhecimentosde
Wdsonsobreeletrônicaeoimpulsionou
aestaraindamaispertodaaviação.Ele
chegouaparticipardaconstruçãodeum
avião,cuidandodaparteelétricaede
comunicação.
Ograndeincentivoveiocomo

nascimentodoprimogênitoMaximilliano,
em1998.“Euprecisavamaterializar
omeusonhoeagorapoderiafazer
issojuntocomomeufilho”,conta.A
partirdaí,Wdsoncomeçouaproduzir
aeromodeloscontroladosporrádio.Fez
maisde15.Masaindaerapouco.“As
coisasnãoacontecemnaordemdos
nossossonhos.Achoqueéparadarum
saborespecial”,afirma.
Em2007,depoisdeconseguir

ahabilitaçãoexigida,eleadquiriu
umultralevemonomotor,paraduas
pessoas.Amáquinaatinge45km/h.Mas
Wdsonqueriavoarumpoucomaisalto.
Adquiriu,então,umaoutraaeronave,
modeloPatriot,queatingia160km/h.
Recentementecomprouo“Corisco”,um
aviãoavançadoquechegaa210km/h,
comespaçoparaatéquatropassageiros.
Nofuturo,Wdsondesejasetornarum
pilotocomercial.

Paixão pelos aviões vem de longa data

Fotos: Arquivo pessoal

Mantendedor ainda sonha em se tornar piloto

Radioamadorismo é um hobby no qual 
o praticante mantém funcionando 
uma estação de radiocomunicação 

licenciada para prestação de serviços à 
comunidade, emissão de comunicados, 

entre outras atividades.

Apaixonadoporaviação,
empregadodaAperam
pilotanashorasvagas
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Espaços para 
grandes descobertas

MuseuAperame
Oikósoferecem
visitasmonitoradas

Educação

NoMuseuAperamSouthAmericaeno
CentrodeEducaçãoAmbientalOikós,ambos
gerenciadospelaFundaçãoAperamAcesita,
conhecimentoelazercaminhamjuntos.Mais
de700pessoasvisitaramomuseudesdea
suareinauguraçãoecercade7milestiveram
noOikósem2014.

Oencontroentreduastrajetórias.Omuseu,
reabertoaopúbliconoanopassado,reúne
peçasquecontamahistória,nãosódaorigem
daEmpresa,mastambémdomunicípio.
“RelembrarosurgimentodaAperamérevisitar
osprimeirospassosdeTimóteo.Asduas
históriasseentrelaçam”,avaliaKellyAlmeida,
coordenadoradeprojetosdaFundação
AperamAcesita.
Umdosdestaquesdolocalsãoospainéis

quemostramocomeçodaEmpresaatéo
presente.Oprimeiroconsisteemumaréplica
ampliadadaatadeconstituiçãodaantiga
Acesita,de1944.Alémdedescobrirdetalhes

dopassado,ovisitantepodeconhecerdois
quartoseomobiliáriodaépocaemquea
FundaçãoeraaCasadeHóspedes,nadécada
de1950.Acampainhatocadapeloprimeiro
presidentedaantigaAcesita,JoãoVieirade
Macedo,parachamarosempregadosque
trabalhavamcomelecompõeoespaço.E
peçascomoequipamentosdeproteção
etelefonesdoséculopassadotambém
integramoacervo.
Oespaçoépalco,ainda,deexposições

deartistasdoValedoAço.Abrindoa
programaçãode2015,emmarço,uma
exposiçãohomenageiaopúblicofeminino.
Trata-sedamostra“Essasmulheres”,um
conjuntodequadros,esculturaseinstalações
produzidoporartistasdaregião.OMuseu,
abertoaopúblico,tambémoferecevisitas
guiadasparagrupos.

OCentrodeEducaçãoAmbientalda
Aperam-Oikóspodeserpalcodeaulas
degeografia,ciênciasediversasoutras
matérias.Umacaminhadapelastrilhasrevela
informaçõessobreafaunaefloraeensinaos
cuidadoscomomeioambiente.“OOikóspode
funcionarcomoumcomplementopedagógico
demuitopotencial,porqueocontatocom
anaturezafortaleceoquefoiensinadoem
sala”,destacaJulianaJácome,coordenadorade
projetosdaFundação.

Museu resgata história da Empresa e do município

Fotos Arquivo Aperam

Avisitamonitoradadeveser
agendadapelotelefone: 
(31)3849-7665/7744ouemail 
inox.famaeducacultura@aperam.com
OMuseuestáabertodesegunda-
feiraasexta-feira,das10hàs12h
edas13h30às17h30.

Museu Aperam 
South America 

Avisitaguiadaparagruposdeaté
40pessoasdeveseragendadapelo
telefone(31)3849-1101oupelo
emailoikos@aperam.com.
OOikósestáabertodesegundaasexta,
das8hàs11hede13h30às16h30

Oikós

Aula em movimento

Explorando a história

Oikós oferece aos estudantes oportunidades para o aprendizado 

Quempassapelolocalpodeaprender
mais,porexemplo,sobreocaminhodaágua
emumamaquetedabaciahidrográficaou
conhecertecnologiasalternativascomoo
biodigestor,sistemautilizadoparatransformar
estercoanimalerestosdecultivoem
biogás,umcombustívelgasosodeconteúdo
energéticosimilaraodogásnatural.Eleé
aproveitadonacozinhadoOikóseoquesobra
doprocessopodeserutilizadocomoadubo.
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Editaldeprojetos2014contemplaoitoentidades
emtrêscidades

Apoio para seguir em frente

Oferecerumavidamelhorparaquem
sofredomal de Parkinson.Essaideia
motivouGervásioPierreAraújo,de
50anos,acriar,juntocomamigos,o
InstitutoParkinsonianodeMinasGerais
(Gruparkinson),emTimóteo(MG), 
há12anos.
Gervásio,quetambémpresideo

Instituto,convivecomadoençadesde
os29anos.Logoapósodiagnóstico,
notouadificuldadedeobterinformações
eajudamédicaparalidarcomadoença,
quenãotemcura.“Conhecipessoas
comsituaçõesdifíceiseresolvicriara
associação”,lembra.
Atualmente,olocalatende70pessoas

eofereceacompanhamentofisioterápico,
nutricional,alémdeconsultascom
neurologistaegeriatra,pormeiode
convênios.Em2014,oGruparkinson
participoupelaprimeiravezdoEditalde

ProjetosdaFundaçãoAperamAcesitae
foiumadasnoveentidadescontempladas
comorepassedeR$12mil.“Ainiciativa
premiainstituiçõessériasenospermite
aperfeiçoaronossotrabalho.Éumreforço
etanto”,destacaopresidente.
Comorecurso,aentidadeviabilizou

amontagemdeumasaladepilates,
métododecondicionamentofísicoe
mentalqueproporcionaoalongamento
eafortificaçãodocorpodeforma
integrada.“Adquirimosequipamentos
modernosparamelhoraraposturae
oequilíbriodospacientes.Comessa
atividadeesperamoselevaraautoestima
dosparticipantes”,explicaGervásio.
Alémdeatenderosparkinsonianos,

noshoráriosvagosasalaestádisponível
paraacomunidade.“Assim,iremos
gerarumanovafontederendaparaa
entidade”,comemora.

OEdital2014apresentouduas

mudançasemrelaçãoàediçãoanterior.

Ovalormáximopararepassesubiude

R$10milparaR$12mileopercentual

decontrapartidaquedeveseroferecido

pelaentidadebeneficiadapassoude15%

para20%.“Osparticipantespodempropor

contrapartidasemdinheiroouemserviços.

OGruparkinson,porexemplo,combinouas

duassituações,considerandoosrecursos

humanos(fisioterapeutaeestagiário),o

espaçofísicoeumaparteeminvestimento

financeiro”,explicaNeideBarbosa,

coordenadoradeprojetosdaFundação.

De olho no futuro

Parcerias

Doença neurológica, crônica e progressiva, sem causa conhecida e cura, 
que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. 
Quanto maior a faixa etária, maior a incidência de Parkinson. Na grande 
maioria dos pacientes, ela surge a partir dos 55 anos.

Gruparkinson atende 70 pessoas que podem praticar 
pilates no no local; Gervásio criou o Instituto depois que 
descobriu ter a doença

Timóteo (MG)
• InstitutoEducacionalSonhodeJandira
• InstitutoParkinsonianodeMinas

Gerais-GRUPARKINSON
• ProjetoAjudôu

Capelinha (MG)
• AssociaçãodePequenosProdutores

RuraisdeSantoAntoninho
• GrupodeTeatrodeCapelinha-

Anim’Art
• IndependenteEsporteClube

Itamarandiba (MG)
• AssociaçãodePaiseAmigosdos

ExcepcionaisdeItamarandiba(APAE)
• CentroSocialMaliMartin

Entidades selecionadas 

em 2014

João Rabelo
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“Euqueriaatuaremminhaáreaeserútil
paraaspessoas”,contaRosemaryFátima
deCarvalho.Rosemaryeoutras34pessoas
têmalgoemcomum:elasintegrama
equipedoprogramaConstruindo o Saber,
mantidopelaFundaçãoAperamAcesita.
Atualmente,aatividadecontacom35
participantesdivididosemcincoturmas
eémantidagraçasaoenvolvimentode
voluntáriosquetêmcomoidealajudar
pessoasaveromundodeformadiferente.
ProfessoraaposentadadeBiologiae

Ciências,elanãoconseguiuficarmuito
tempoforadasaladeaula.Desde2012,
Rose,comoéconhecida,atuacomo
educadoradoprograma.Omarido,que
trabalhanaAperam,ficousabendo
dainiciativaedeuoprimeiropasso
paraincentivaraesposa.“Nuncahavia
trabalhadocomoalfabetizadora.Mas
depoisquecomecei,tomeigostopela
atividade”,conta.
Elaéresponsávelpelaturmadeiniciantes

esesenterecompensadacomoretorno
dosalunos.“Avidatodatrabalheicom
adolescenteseháumadiferençagrande
entreosdoispúblicos.NoConstruindoo
Saber,todossãoextremamenteassíduos,
pontuaiseseenvolvemmuito.Oquepara

Educação

nóspodeseralgosimples,comoescrever
opróprionome,paraelesrepresentao
aumentodaautoestima”,explica.
HitaRodriguesRibeiro,aposentadada

Aperam,tambémfazpartedotimede
voluntários.Elaingressouem2014.A
mãedelafoiumadasprimeirasalunasdo
programa.“Minhamãefoialfabetizadapelo
projeto.Doprimeiroaoúltimodia,elanunca
falhava.Pudeverdepertoosbenefícios
dainiciativa.Osganhosnãosãoapenas
nasocialização.Minhamãesemprequis
assinaropróprionome;quandoaprendeu,
fezquestãodetrocarodocumentode
identidade”,relembra.
Em2015,RosemaryeHitaplanejam

seguiratuandocomovoluntáriasna
inclusãodeváriaspessoas.“Terexperiência
naáreadaeducaçãoéimportante,mas
oessencialéteraptidãoparalidarcom
aspessoas,especialmentecomaturma
daterceiraidade”,pontuaMárciaFerreira,
coordenadoradeprojetosdaFundação.

Qualquerpessoaquetenha
maisde45anospodeparticipar.
BastaprocuraraFundaçãoelevar
comprovantederesidência,identidade
eumafoto3x4.

Interessadosdevemterformação
empedagogia,magistérioou
experiênciaemalfabetização.A
pessoapodeenviarocurrículopelo 
psocial@aperam.comeaguardaro
contatoousolicitarumaentrevista
pelo3849-7736.

Alunos

Voluntários

Empenho e dedicação são 
a marca do programa

Fo
to
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O projeto surgiu em 1999 depois que a Fundação identificou, pelo programa 
Andanças, que muitos idosos da cidade não sabiam ler e escrever. Iniciou-se 
uma mobilização, com apoio de professores aposentados, para que esse público 
recebesse aulas de alfabetização. Desde então, mais de 1.238 pessoas já 
participaram do programa. 

15

Cartilha da cidadania
VoluntáriosdoConstruindooSaberdestacam
empenhodosalunosesatisfaçãoempoderajudar
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Promoção Social

Intercâmbio promissor
Encontrointernacionalreúnerepresentantesdeprojetos
degeraçãoderendacontempladospeloPorAmérica

Pequenosempreendedoresdevárias
cidadesdopaístrocaramexperiências
eideiassobreasformasdeconduzir
seusnegócios.OEncontro Nacional do 
PorAmérica,queaconteceemVitória(ES),
nosdias26e27defevereiro,reuniutodos
os14projetosbrasileirosapoiadospelo
Programa.
Timóteo(MG)foirepresentadapelosdois

projetosquejáparticiparamdoPrograma
viaFundaçãoAperamAcesita:aAssociação
doCeleste,formadaporquitandeirase
agricultores,eaCoopermassas–Cooperativa
ÁgapeMassaseSaboresdoCachoeirado
Vale–,quereúneumgrupodesalgadeiras.
“Foiumaoportunidademuitobacanade
conheceroutrosprojetosededivulgar
onosso.Vamosexpornossosganhose
principaisdificuldades”,dizAmandaAndrade
Soares,presidentedaCooperativa.

ApresidentedaAssociaçãodoCeleste,
MarleneImaculadaCarlos,apresentou
duranteoeventoasexperiênciasquejá
foramcompartilhadaspelogrupoemoutro
encontrotambémrealizadopeloPorAmérica,
realizadoemBogotá(Colômbia).Oencontro
sedeunosdias26a28denovembro,
reunindorepresentantesdoBrasil,da
Argentina,Colômbia,Guatemala,Equadore
doPerúqueexpuseramarealidadedeseus
negócioseparticiparamdedinâmicase
palestrassobregeraçãoderenda.“Foiuma
experiênciamuitoproveitosaporquehavia
produtosdeváriosramos,desdeartesanato
argentinocommaterialrecicladoaté
rapaduraperuana”,conta.
AcoordenadoradeprojetosdaFundação,

NeideBarbosa,quetambémcompareceu
aoevento,seorgulhaaorelembrara
trajetóriadogrupoCeleste.“Desde2012,
quandocomeçamosaacompanharo
trabalho,vimosumfortecrescimento.
Elasseesforçaramemtodosossentidos,
inclusiveembuscarnovosmercadose,por
isso,conquistaramsaldos positivos.”
Ossonhosdessasquitandeirasnão

pararamporaí.Depoisdeconheceroutros

projetos,Marlenevoltouparacasacheiade
planosparaaAssociação.“Fiqueiencantada
comaformaqueasorganizaçõesdebase
trabalhamemoutrospaíses.Elesformam
aliançasentresiquebeneficiamambas
aspartes.Nonossocaso,porexemplo,às
vezesficamosreceososdepegardemandas
grandesdehorticultura,massefizéssemos
parceriascomoutrosprodutoresdaregião,
daríamoscontadorecado”,reflete.

O Programa de Fortalecimento de 
Organizações de Base para Combater 
a Pobreza atua em vários países 
promovendo parcerias entre empresas 
e organizações para geração de renda.

Quandoteveiníciooapoiodo
PorAmérica,emabrilde2012,arenda
médiamensaldecadafamíliada
AssociaçãodoCelesteconsistiaem,
aproximadamente,R$200,00.Hoje,esse
valorsubiuparaR$1.000,00.
AparceriadaAssociaçãocomo

PorAméricaterminouem2014,maso
grupojáfoiselecionadopeloeditaldo
InstitutoConsuladoMulher(Consul),que
prevênovascapacitaçõesesubsídiospara
oempreendimento.Essaconquistafoi
obtidapormeiodaprópriaAssociação.

Trilhas empreendedoras

Empreendedores brasileiros em Encontro Internacional As quitandeiras da Associação do Celeste produzem rosquinhas, bolos e doces 
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