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Expediente

Caro leitor,

Ocenárioeconômicovivenciadopelopaísinspiraplanejamento,austeridade
ecriatividadeparaqueaindústriapossasuperaracrise.NaAperam,
entendemosqueacombinaçãodeprofissionaiscompetentes,capacitados
eapráticaconstantedenossosvalores(inovação,agilidadeeliderança)éa
melhorformadealcançaracompetitividadeeosresultadossustentáveis,seja
nosmomentosdifíceisounosperíodosdeplenaprosperidade.

Estaediçãocontemplabonsexemplosnessesentido,acomeçarpornossa
liderançanosegmentodosinoxidáveis,oquenospermitealinharjuntoà
indústriapetroleiraumasériedeestudosparaviabilizarumanovaaplicação
degrandepotencialparaoaçoduplex.Liderançaquetambémnoscredenciaa
somarforçascomaAbinoxpeladifusãodousodeinoxnopaísjuntoaosmais
distintosmercados.

Nossoinvestimentoeminovaçãotambémpodeserobservadonautilização
diversificadadosaçoscarbonoespeciais,referendadaporumclientedepeso
edelongadata,aBrasmetalWaelzholz,quehá30anosconstróisoluções
paraossetoresautomobilístico,eletrodoméstico,ferragens,entreoutros,com
suportedanossaequipe.

Nodiaadia,acompanhamosatentamenteprocessosepessoas,sempre
comaintençãodepraticaramelhoriacontínua.Casoscomoaimplantação
doprogramaManutençãoProdutivaTotal(TPM)naAperamServiços,
unidadeCampinas(SP);eocanaldeescoamentodeaçosporlinhaférrea
entreTimóteoeSantaLuzia,naregiãometropolitanadeBeloHorizonte,
demonstramnossozeloemgarantirprodutosdealtoníveleentregas
eficientes.

Enquantoisso,naUsina,concluímosumprocessoimportanteque
estárevigorandotodaaáreadeManutenção–ainternalizaçãodeum
contingentedemaisde200pessoascomoqualalmejamosnãosósaltos
emperformance,comotambémdesdobramentospositivosnaformaçãode
novasequipesetalentos.

Oscenáriosinternoeexternonosinstigamadesenvolveraindamaiseficiência
paraosprocessos,assegurandoagilidadeeassertividadeanossasdecisões.Mas
comomostramasmatériasdestaedição,nossahistória,nossosvaloresenossa
equipenoshabilitamaencará-los-eestamosaptosavencê-los.

Boaleitura!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica

Parada com 
estilo

Ospaulistanosganharamespaçosparaestacionar
suasbicicletasemgrandeestilo.SãoPauloagoratem
cinconovosbicicletárioscomformatosinovadores.
AspeçasforamherdadasdoDesignWeekend!,
festivalurbanodedesignrealizadoemagostona
capital.Cadaprojetofoicriadoporartistasbrasileiros
renomados,comoGutoRequenaeFelipeProtti.A
execuçãoficouporcontadaMekal,queutilizouoaço
inoxdaAperam.Osbicicletáriosforamequipados
combancos,paraqueciclistasepedestresapreciem
oespaçourbanoenquantorecuperamasenergias.
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Cursosobreinoxmobilizarepresentantesdedistribuidores
edosprodutoresfinais

Mercado

Conhecimento que faz a diferença

AAperameaAbinoxatuamjuntascomoobjetivodedifundir
dadossobreasaplicaçõesdeaçoinoxidávelnoBrasil.Umadas
iniciativasnessadireçãoconsisteemumprogramadecursospara
revendedoresdeaçoseempresasquetêmamatéria-primacomo
insumoprincipaldeseusprodutos.

PauloRicardodeAndrade,diretorexecutivodaAbinox,
explicaqueaprimeirafasedaparceriacompreendeuaofertade
duasturmasparaocurso“Conceitoseespecificaçõesdeaços
inoxidáveis”,emjulhoeagosto.Aassociaçãoofereceuasede
eTiagoLima,engenheirodeaplicaçãodaAperamministrou
aatividade.“Oretornofoipositivoeasvagaspreenchidas
rapidamente.Omercadotemessacarênciaporinformações.Nossa
projeçãoéfinalizaroanocomquatroedições”,afirmaPaulo.

RobertoGialluisi,vendedordapaulistaMontinox,especializada
nafabricaçãodeescadas,corrimãos,guarda-corposeportões
integrouaprimeiraturmaeesperapornovosencontros.“Ésempre
bomaprendermais.Pudeesclarecerdúvidassobreaoxidaçãodo
açoimantado.Compartilheicomospalestrantesointeressede
sabermaissobresolda”,conta.

QuemtambémpretendemarcarpresençanovamenteéRogério
DinizMachado,vendedordaJatinox,umadasmaioresdistribuidoras
deaçoinoxdopaís.“Muitasvezesoclientepedeumtipodeaço

quepodeserinadequado.Comocursoenriquecemosnosso
conhecimentosobreoportfólio.Nahoradavendaesserespaldo
fazdiferença”,comenta.

Em2016,alémdocurso,apropostaseráofertarpalestrascom
temasmaisespecíficos.“Primeiro,oparticipanteentendeaslinhas
geraisedepoispodeaprofundaremsubtemascomosoldagem,
conformação,corrosãoetc”,prevêRicardo.
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Consumo de inox (quilos por habitante)

Fonte: International Stainless Steel Forum
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Aços elétricos

Outraoportunidadededifundirinformaçõessobreos
produtosdaEmpresaocorreuduranteo15ºEncontro
NacionaldeEstudantesdeEngenhariaMetalúrgica,de
MateriaisedeMinas(Enemet)realizadodentrodaABMWeek,
emagosto.PauloCésarGlerian,engenheirometalúrgicoda
Empresa,ministrouocurso“AçosElétricos,Propriedadese
Aplicações”,queabordouoconceitodosaçosespeciaisGOe
GNOdaAperameretratouoHGO,cujoiníciodaproduçãoestá
previstoparaoprimeirotrimestrede2016.
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AperamePetrobrasestudamampliarusodeaçosinoxidáveis

Inovação

Amaresiacaracterísticadascidades
litorâneascorróimetais,enferrujacarros,
emperraportões,entreoutrosdanos.
Issoéresultadodocontatodestes
materiaiscomaumidadedoar(corrosão
atmosférica),potencializadopelapresença
dosalnaáguadomar.Agora,imagine
oimpactodessefenômenonaturalem
instalaçõesqueestejamaquilômetrosde
distânciadacostaecercadasporágua
salgadaemtodososlados.Desafiados
poressecenário,AperamSouth
AmericaePetrobrasestudam,desde
2013,aaplicaçãodeaçoinoxidávelem
plataformaspetrolíferas,comoobjetivode

reduziraaçãodacorrosãonasinstalações.
Resistênciaàcorrosãoconfigura-secomo
umadasprincipaiscaracterísticasdoaço
inoxduplex.

Hoje,maisde400plataformasde
perfuraçãooudeprodução,sondas,
petroleirosenaviosdeapoiotêmcomo
baseoaçocarbonoprotegidocomtinta
anticorrosiva.Regularmente,éfeitaa
manutençãodecorrimões,pisos,grades
etc.Comodesenvolvimentodosetore
adescobertadopré-sal,aexploração
dopetróleoalcançaáreascadavezmais
distantesdocontinente.Asprimeiras
plataformasinstaladasnadécadade

1970comoEnchova,nabaciadeCampos,
ficamacercade140quilômetrosdo
litoralbrasileiroeretirammatéria-prima
a2.600metrosdeprofundidade.Jáo
reservatóriodeTupi,nabaciadeSantos,
consideradoumdosmaioresdopré-
sal,situa-seaquase300quilômetros
daterrafirme,comreservasa7.000
metros.“Aprincipalrazãodessetrabalho
éencontrarummaterialmaisresistentee
queexijamenosmanutenção.Oscustos
paraesseserviçoaumentamdeacordo
comadistânciadocontinente”,ressalta
AdolfoViana,umdospesquisadoresda
Aperamenvolvidosnoprojeto.

Amostras e protótipo

Aprimeiraetapadaspesquisascomeçouem2013,
comainstalaçãoderackscomamostrasdesetetiposde
açosinoxidáveis,açocarbonoeaçocarbonocomtinta
anticorrosiva.Asamostrasforamcolocadasnaplataforma
marítimadeGuamaré,noRioGrandedoNorte,enaUnidade
deProduçãodeGásNatural,nacostadeAtalaia,emSergipe.

Durantequasedoisanos,funcionáriosdaPetrobraseda
Aperamacompanharamtrimestralmenteosimpactosda
corrosãonasamostras.“Oestudonosauxiliouaescolher
quaistiposdeinoxteriamamelhorperformanceepoderiam
serutilizadosemoutrostestes”,explicaAdolfo.

AAperamestádesenvolvendoprotótiposdepisodas
plataformaseminoxduplex,umdosaçosqueapresentou
bomdesempenho,paraanovaetapadosexperimentos.
Aexpectativaédequenospróximosmesesomaterial
sejainstaladoemumaunidadeescolhidapelapetrolífera.
“Continuaremoscomomonitoramentoporumperíodoainda
nãodeterminado.Ograndedesafioconsisteemestimar
onívelderesistênciadomaterialnolongoprazo,poisa
corrosãoemaçoinoxnãoéumprocessolineareodesgaste
podetervariações”,ensina.

De olho no mar

Fotos Arquivo Aperam



Futuro

Apósofimdostestes,Adolfo
acreditaqueaçosinoxidáveisserão
escolhidosparasubstituirosaços
carbonoemmuitasaplicaçõesnas
instalaçõesoffshore(emaltomar).
“Oprodutopoderiaserutilizadona

reformadasestruturasatuaisepara
comporpartedasnovasplataformasde
petróleo”,observa.

GabrielBitencourt,analistadenegócios
daAperam,eLúcioBailo,gerenteinterino
deAssistênciaTécnica,destacamaindao

potencialdomercadoparaaEmpresa.“Se
identificarmoscomoviávelousodoinox
naplataformaébemprovávelaaplicação
emnaviosdeapoio,sondaseoutros
equipamentosquecompõemafrota
destesegmento”,observaoanalista.
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Oaçoinoxduplex,produzidocomercialmentepela
Aperamdesde2010,temsedestacadonoatendimento
dossetoresdePetróleoeGásePapeleCelulosenão
sópelaresistênciaàcorrosão.“Emrazãodaelevada
resistênciamecânicadoinoxduplex,elepodeser
aplicadocomespessurareduzida,emcomparaçãoao

açocarbono,diminuindoopesoglobaldasestruturas.
Paramontaremanterinstalaçõesnomaresseaspecto
tambémpoderesultaremquedadoscustos”,completa
Lúcio.Atualmente,ostubosflexíveisqueconectam
instalaçõesmarítimassãoumadasprincipaisaplicações
dessetipodeaço.

Duplo benefício

1977
Enchova

caMada Pós-sal
Abriga a maioria das reservas do Brasil

caMada de sal*

caMada Pré-sal

300 km da costa

1988
Marimbá

1997
Marlim Sul 2

Reservatório 
de Tupi

1.000 m

2.000 m

3.000 m

4.000 m

5.000 m

6.000 m

7.000 m

2.629 m

3.318 m 3.167 m

* Camada irregular cuja espessura vai de 1.000 a 2.000 metros
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MetalúrgicaBWdestacapotencialdoaçocarbonoespecial

Espaço para crescer

Peçasautomotivas,componentes
deeletrodomésticos,ferramentaspara
construçãocivil,entreoutrasaplicações.
Essessãoosprodutoscriadosapartirdas
bobinasdeaçocarbonoespecialquesaem
daplantaIndustrialdeTimóteo(MG).Uma
dasresponsáveispelatransformaçãoé
aBrasmetalWaelzholz(BW),empresado
setormetalúrgico,queestimaproduzir
maisde80miltoneladasesteano.

ClientedaAperamhátrêsdécadas,
ametalúrgica–quepertenceaogrupo
alemãoCDWaelzholz–contacomuma
fábricaemDiadema,interiordeSão
Paulo,naqualmetadedaproduçãose
baseiaemaçoscarbonoespeciais.“Háum
potencialenormedemercadoparaesse
tipodematéria-prima.Nossamatrizna
Europaproduz85%deitenscomcarbono
especial”,destacaMaurícioBomfim,
gerentedeCompraseQualidade.

OrelacionamentocomaAperam
configura-secomoumtrunfopara
alavancaressemercado.Duranteesses
anosdeparceria,asequipestécnicas
ecomerciaisdasduasempresasjá
desenvolveramaplicaçõesimportantes.
“Criamosjuntosalgunscomponentes
paraosetorautomotivo,como
rolamentosdeembreagemeosabrede
motosserra.Pelavariedadedeaplicações
doaçocarbonoespecialprecisamos
concentraresforçosparaentendercada
usoeofereceromelhorparaosclientes”,
analisaogerente.

Aço carbono especial nos carros

Osegmentoautomotivopodeser
apontadocomoumdosprincipais
estimuladoresdasmelhorias.“Aindústria
automobilísticasempreinovaebusca
componentesmaislevesemodernos.
ContamoscomaAperamparacontinuar
desenvolvendoconoscoessemercado”,
afirma.

Atentaaocenáriodebaixo
crescimentoeconômicodopaís,a
Brasmetalprevêestabilidadeem2015
eprojetadobrarosatuais10%da
produçãodestinadosàsexportaçõesnos
próximosdoisanos.

Limpadores de
para-brisa

Trava do cinto de 
segurança

Trilho de ajuste
dos bancos

Sistema de
embreagem
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Melhoriacontínua

Programaelevacapacitaçãodaequipeecontribui
pararendimentodasmáquinas

Aperam Serviços aplica TPM 
em Campinas Equipe da TT09 

recebeu certificação de 
cumprimento do TPM

Reduzircustos,melhorardesempenho,
eaumentaracompetitividadedonegócio:
esseselementosformam,hoje,oprincipal
desafiodetodaempresa.NaAperam
Serviços,unidadeCampinas,umprograma
conhecidoeaplicadopeloGrupoháanos
seapresentacomoamedidacertapara
alcançaressesobjetivos,oTPM.

Comele,aEmpresapromovea
capacitaçãodosempregadosea
interaçãoentreequipesdaManutenção
edaOperaçãoparaobtermelhoriasno
rendimentodasmáquinas.Oprojeto 
piloto do TPM,emCampinas,foi
implantadonatesouratransversal(TT09)
–equipamentoquecortaasbobinas
em blanks(chapas)deaçoinox,quesão
fornecidasaossegmentosautomobilístico,
linhabrancaeutilidadedoméstica.

Nofimde2014,16empregados
participaramdetreinamentoseos
primeirosresultadosjápodemservistos
nasauditoriasdemelhoriacontínua.Até
agosto,odesempenhodamáquinabateu

Iniciado em 2000 na Planta Industrial 
de Timóteo (MG), o programa 
Total Productive Maintenance ou 
Manutenção Produtiva Total (TPM) 
tem como principal objetivo aumentar 
a capacitação dos operadores com 
treinamentos técnicos para melhorar o 
diagnóstico dos problemas registrados 
em equipamentos. Além de aprimorar 
os resultados da Empresa, o TPM 
estimula um ambiente de trabalho 
mais seguro, organizado e limpo. 
Mais de 150 mil horas/homem de 
capacitações já foram aplicadas em 
toda Empresa, sendo 1.500 delas na 
Aperam Serviços.

A Gerência Executiva de Programas 
Institucionais da Aperam prestou 
consultoria para a implantação do TPM 
e acompanha o desenvolvimento do 
programa na unidade Campinas.

ametamensalcincovezeseasmédias
detempodereparoestãodiminuindo.
“Poressaparcialalcançamosodobrodo
rendimentonacomparaçãocomomesmo
períododoanopassado”,afirmaThiago
deSouza,analistadeMelhoriaContínua
queacompanhaoTPM.

Paraampliaroalcancedotrabalho,
osoperadoresdaTT09estãosendo
direcionadosparaoutrasmáquinas,com
oobjetivodecompartilharaexpertise 
comoutroscolegas.Atéoanoquevem
osprincipaisequipamentosdaunidade
tambémadotarãoametodologiaTPM.

OsoperadoresCarlosRezendeeIlzada
Silvaaprovaramacapacitação.“Comesse
aprendizadopassamosaprevereventuais
falhaseatuardemaneirapreventiva.O
TPMagregouvaloraotrabalho”,afirma
Carlos.ParaIlza,osbenefíciosextrapolam
asmelhoriasnaorganização,limpezae
produtividade.“Essaexperiênciatambém
trazganhoparaosprofissionais.Eume
sintomaiscapacitada”.

Arquivo Aperam



OtrechodaBR-381entreTimóteoeBeloHorizonte,conhecido
peloaltoíndicedeacidentes,eaconcentraçãodedeslocamento
deaçosnosfinaisdemesestrouxeramumnovodesafioparao
escoamentodaproduçãodaAperamSouthAmerica.

Aalternativaidealizadaaindaem2012ecolocadaemprática
esteanoconsistenautilizaçãodaEstradadeFerroVitóriaaMinas,
entreaUsinaeoterminalIntegradordaValorLogísticaIntegrada
(VLI),situadonacidadeSantaLuzia,regiãometropolitanadeBelo
Horizonte.Mensalmente,aempresadirecionacercadeoitomil
toneladasdebobinasdeaçocarbonoparaolocal.Oprodutotem
comodestinoclientesdaregiãoSudestedopaíseascargassão

transferidasparacaminhões,quecompletamaviagematéos
clientes.Estáemfasedetestesotransporteferroviáriodeaços
laminadosafrio,comooinox.

Comessaopção,osclientesganhamagilidadenasentregas.A
Empresareduzotempoentreafabricaçãoeoenviodosprodutos.
Outrobenefícioalcançadoéareduçãodofluxodeveículos
quecirculamnaBR-381.Cercadetrêsmilcaminhõesporano
deixarãodepassarpelotrechoentreaUsinaeBeloHorizonte.“A
empresacontribuiparadiminuiroriscodeacidenteseaindareduz
aemissãodedióxidodecarbono(CO2)”,destacaMagnoFrade,
supervisordetransportes.

Logística

Linhaférreaéopçãoparadiversificartransportedeprodutos,
reduzindotempodeentregaparaclientes

Caminho novo para o aço
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Mais próximo

Umamelhoriaobtidacomessecanal
deescoamentoéoprojeto“Avançode
carga”,implantadopelaáreadeLogística.
Pedidosdeclientesentreguespela
produçãoequesóaguardamalgum
tipoderesoluçãoadministrativaestão
sendoenviadosparaumpontode
armazenamentoemSantaLuzia.Dessa
forma,quandoacargaéliberada,ela
estámaispróximadocliente.“Atéentão,
aestocagemdesseaçoerafeitana
Usinaepodiademoraraté12diaspara
chegaraodestino.Comessepontode
apoio,emmédia,gastamosentredoise
trêsdiasparaentregar”,observaMagno.
Outrobenefíciofoiasegurançadequem
trabalhanasexpedições,quefoiampliada
emvirtudedomaiorespaçodisponível
paraomanuseiodascargas.

Ainiciativafoireconhecida
internamenteeaequiperesponsável
conquistouotroféuLiderança,concedido
àsaçõesquesedestacamnodecorrerdo
anoporevidenciaramelhoriacontínua
dosprocessos.

João Rabêlo

Equipe confere aço a ser enviado pela linha férrea



Segurança

Reforçonaprevençãopara
combateraltanonúmero
deacidentes

Mudar o trânsito

Osnúmerosdeacidentesde
trânsitonoBrasililustramum
cenáriopreocupante.Deacordo
comoMinistériodaSaúde,entre
2008e2013,asinternações
relacionadasaacidentescom
meiosdetransporteterrestres
aumentarammaisde70%.Se
separarapenasasocorrências
envolvendomotociclistas,oíndice
saltapara115%.Em2013,oSistema
ÚnicodeSaúdecontabilizou170mil
internaçõesligadasasituaçõesde
trânsito,sendoquase90mildecorrentes
decasoscommotos.

EmTimóteo,aSemanaNacional
deTrânsito,realizadasempreem
setembro(18a25),refletiusobreesse
contextoepromoveuaprevenção,
envolvendoórgãospúblicos,empresas
eentidadesdoTerceiroSetor.Na
Aperam,aComissãoInternade
PrevençãodeAcidentes(CIPA)mobilizou
osempregadoscomdistribuiçãode
panfletosnasemana.Oinformativo
internotambémtrouxematériasobrea
segurançanaconduçãodemotocicletas.
DeacordocomoDepartamentoNacional
deTrânsito,Timóteotemmaisde10
milmotosregistradaseocadastroda
Empresacontacom1.500motocicletas
deempregadospróprioseterceiros.

Educação infantil

Esteano,aFundaçãoAperamAcesita
eseus parceirosadotaramumanova
estratégiaduranteoperíodo.

Maisde20escolasquelevaram
osestudantesdo4ºanodoensino
fundamentalàTransitolândiativeram
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- Respeiteasleisdetrânsito;
- Transitecomosfaróisacesos,

mesmoduranteodia;
- Sempreutilizeassetaspara

sinalizarmanobras;
- Mantenhadistânciadosdemais

veículos,principalmenteônibuse
caminhões;

- Nuncaultrapassepeladireita;
- Nãoseesqueçadeutilizaro

capacete.

Fonte: Detran e Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Atenção em 
duas rodas 

Polícia Militar de Minas Gerais, 
Prefeitura de Timóteo, Rotary Club de 
Acesita, Superintendência Regional 
de Ensino de Coronel Fabriciano e 
Escolas de Timóteo 

comopré-requisitoaimplementação
deumprojetomultidisciplinarde
educaçãoparaotrânsito.“Entendemos
queasinstituiçõesprecisavamde
umdirecionamentomaisadequadoe
auxiliamosainclusãodessaatividade
nocalendário”,explicaJulianaJácome,
coordenadoradeprojetosdaFundação.

Cercademilalunosreceberam
orientaçõessobreotemaemaulas
deportuguês,geografia,históriae
matemática,entreoutrasmatérias.
“Quandoessesmeninoschegaremao
momentodeconquistarahabilitação,
terãomaisconsciência.Alémdisso,
acreditamosquecriançasejovens
inteiradosdotemapodemestimularos
adultosaadotaremumaposturamais
preventiva”,afirmaacoordenadora.

Trânsito Legal
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A experiência de Ademar (dir.) foi 
decisiva para a contratação

Humberto: determinação para evoluir

Usina

Empresacontratoumaisde200pessoas:
experiênciaémarcadestetime

Manutenção Renovada

Elevaropatamardaprodução,amelhoriadamanutençãodosequipamentoseda
entregaparaosclientesinternos:essesforamosobjetivosdaAperamaotomaradecisão
deinternalizarmaisde200vagasligadasàáreademanutençãodaplantaindustrialde
Timóteo(MG)em2015.“Queremosumtimeaindamaisintegradoeexperientepara
ampliaraconfiabilidadedosnossosprocessos”,explicaGeraldoRolim,gerentede
ManutençãodeCampo.Anovaequipeéformadaporprofissionaisqueprestavam
serviçosàAperam,candidatosdomercadoeempregadosdaprópriaEmpresa,
promovidosacargosdesupervisão.Paragarantirosresultados,algumas
condiçõeseramessenciais.“Experiênciaemmanutenção,
conhecimentoindustrial,vigoreenergiaforam
decisivos”,destacaLayaneGomes,analistade
RecursosHumanos,responsávelpeloprocessode
seleçãodetodootime.

Fotos: João Rabêlo



11

Alexandre ganhou o desafio de liderar uma equipe

Aos53anos,AdemarAssunção,
supervisordeManutençãodaAciaria,
passouaintegrarogrupoderecém-
contratados.Asuaprimeirapassagem
pelaAperamfoiem1980,pelocursode
AprendizdeManutenção.“Formeiefui
paraUberaba.Comeceiatrabalharcomo
terceironaAperamsóem2001”,lembra.
OsonhodefazerpartedaEmpresajá
tinhaadormecido,masgraçasaoseu
comprometimento,conseguiuoquelhe
pareciadistante.“Porcausadaidade,já
nãopensavanisso.Quandoosgerentes
disseramquequeriammevernaequipe,
quasenãoacreditei.Sentiumaalegria

enorme,meutrabalhoestavasendo
reconhecido”,relembra.

OmecânicoHumbertoFerreirafoi
outroqueviunocurrículoprofissionalo
fatordeterminanteparavestiracamisa
daAperam.Depoisdeserescolhidopara
atuarnaManutençãoGeraldaUsina,
elejápreparaavoltaàsaladeaulapara
terminarocursodeengenhariamecânica.
Eeletemoutromotivoparaquerer
crescer:embreveafamíliavaiaumentar,
comachegadadoprimeirofilho.“As
expectativassãoasmelhores.Oambiente
detrabalhoébomevoumeesforçarpara
fazercarreiraaqui”,planeja.

Ainternalizaçãodeuoportunidades
tambémparaquemjáera“dacasa”.Sete
empregadosganharamnovosdesafios
emcargosdesupervisão,oquepermitirá
odesenvolvimentodehabilidadesde
gestão.AlexandreAraújoéumdosque
vêmcrescendonacarreira.Detécnicoa
supervisor,eleagoralideraumaequipe
de22empregadosdaManutenção
Central,áreaquecuidadereparos
preventivosemdiversosequipamentos.
“Vouampliarmeuscontatose
buscarmelhoriasnaperformance
damanutenção.Agestãodaequipe
tambéméumdesafioinstigante”,afirma.

Oportunidades

Osucessodainternalizaçãosósetornoupossível
comaparticipaçãodediversasáreasdaempresa,
comoSuprimentos,Produção,Manutenção,Recursos
Humanos,SaúdeeSegurançaeFundaçãoAperam
Acesita.ParaGeraldoRolim,otrabalhodaequipe
multifuncionalfezgrandediferença.“Conduzimos
asetapasdeseleção,integraçãoeorganizaçãodas
áreasdetrabalhoparareceberessanovaequipecom
segurança,semacidentesecommuitasinergia”.Para

ele,adecisãodaAperamdefortaleceroefetivoda
empresarepercutiudeformapositivainternamente
enacomunidade.“Nãofoisóaoportunidadede
evoluirmosnaconfiabilidadedanossamanutenção
emelhorarosresultados,mastambémageraçãode
novosempregos”,avalia.Noentanto,Geraldoressalta:
“Nãoquerdizerquevamosinternalizartudo.Há
serviçosquenãotemosintençãodeassumir,porqueo
parceiroqueoexecutaéespecialista”,pontua.

Balanço positivo
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Aprendizado

Fotos João Rabêlo

Pessoas

Escutarosempregadosfazparte
dabuscapelamelhoriadoambiente
detrabalhonaAperam.Entrejulhoe
novembro,aEmpresarealizaumasérie
deencontrosdoEscutandoGerações,
divididaemtrêsmomentosquelevamem
consideraçãoaidadedosempregadose
quetêmcomobaseoJeitoAperamdeSer.
Essainiciativaemergiudosresultadosda

PesquisadeClimaetambémfoitemada
ConvençãodasAmbições2014/2015.
Oobjetivodessetrabalhoconsisteem
favoreceramaiorproximidadeentrea
Empresaeosempregadosparacontinuar
evoluindo.

Asprimeirasatividadestiveramcomo
focoosempregadosaposentadose
aquelescomaposentadoriaprevista

paraospróximosanos(retratadosna
ediçãoanteriordaEspaço).Nosegundo
momentofoiavezdoWarleyFerreira,
23anos,SebastiãoRodrigues,22anos,
OsvaldoPassos,18anos,entreoutros
integrantesdasgeraçõesYeZ.Ostrês
jovenstêmemcomumopoucotempo
deEmpresaeossonhosdecarreiraque
desejamalcançarnaAperam.

Hádoisanos,Warleyatuacomooperador
mantenedorelétriconaGerênciade
AcabamentodaLaminaçãoaQuente.Para
ele,oencontrofoipositivoporevidenciar
aaberturadaEmpresaaodiálogo.“Terum
momentoparaconversareapresentarnossas
opiniõesémuitoválido”,destaca.

Nodiaadia,ooperadorcontacomoapoiodo
pai,tambémempregadodaAperam.Elesatuam
namesmaárea,masemturnosdiferentes.
“Nãosóele,comooscolegasmaisexperientes
tambémtêmpaciênciaparaensinar.Vejoque
quemteminteresseemaprenderencontra
alguémdispostoacompartilhar,eessecontato
facilitaoaprendizado”,observa.

Paraofuturo,ooperadorapostaemuma
boapreparaçãoparaaumentaraschances
decrescernaAperam.Eleestudaengenharia
elétricaefazcursointernodeaperfeiçoamento

demanutençãoelétrica.“Fazerpartede
umagrandeempresasignificatambémter
expectativasdomesmoporte.Achoqueas
oportunidadesirãoaparecerparaquemestiver
preparadoequerocumpriromeupapel”.

Sebastião,operadormantenedormecânico,
tambémviucombonsolhosoencontroentre
colegasdasgeraçõesYeZ.“Esse
contatonostrazorientaçõesparao
trabalhoetambémumsentimento
defamília,poispodemos
compartilharasexperiências
profissionaisepessoais”,
afirma.Paraele,aEmpresa
oferececondiçõesparaque
osprofissionaismaisjovens
possamseaperfeiçoar.“E
quemsabepoderensinar
amanhã”,questiona.

Warley e o pai Jussimar: 
experiências compartilhadas

Osvaldo: responsabilidade é sinal de confiança

Interaçãoentreasgeraçõeséo
caminhoparadesenvolvimento
dascompetênciaseda
produtividade

Diversidade 
e diálogo



Ogrupoformadopela
geraçãoX(36a50anos)
tambémestásendoouvidoe
serátemadeumanovamatéria
napróximaedição.
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Cada geração apresenta 
características diferentes. A Aperam 

quer potencializar a diversidade 
de experiências e atitudes. Isso 
é fundamental para ampliarmos 
a satisfação dos empregados e 

construirmos, juntos, uma ponte para o 
compartilhamento do conhecimento e a 

Empresa do futuro. 

Maria Eunice Barros, especialista em 
Recursos Humanos

Vem aí

Quem são?

Asgeraçõessãoclassificadasapartirdafaixaetáriaedecaracterísticas
comportamentaisespecíficas,comousodenovastecnologiaserelaçãocom
otrabalho.

GeraçãoZ
Empregadoscom
até20anos

GeraçãoY
Empregadosentre
21e35anos

3,5%

41,7%

Proximidade

JáOsvaldo,auxiliardeoperaçãona
ReduçãoeintegrantedageraçãoZainda
contabilizaosprimeirosmesesdetrabalho.
EleparticipoudocursodeAprendizdo
SenainaAperam,efoiefetivadona
mesmaárea,oAlto-Forno2.“Sempretive
vontadedeentrarnaEmpresa,maspensei
queiriademorarparaconseguiruma
vaga.MoreipormuitotemponaVilados
Técnicos,(bairropróximoàUsina)emeu
paitambémsonhavacommeuingressona
empresa”,conta.

Umdosmaisnovosdaárea,Osvaldo
relataqueadiferençadeidadenãotem
sidoumempecilhoequeainexperiência
estásendocompensadapeloempenho.
Eleésecretáriodogrupo“Renovando”
noCírculosdeControledeQualidade
(CCQ)eumdosresponsáveisdaáreapelo
ProgramadeManutençãoProdutivaTotal
(TPM).“Serescolhidopararepresentar
aturmanessasmetodologiastão
importanteséumsinaldeconfiança.Os
colegascompartilhamsuasexperiências
etambémabremespaçoparaeu
opinar.Aproximidadeeocontatofácil
comsupervisoregerentetambémme
chamaramaatenção”,afirma.

Sebastião (dir.), e seu padrinho José, 
parceria que rende bons conselhos



Especial

Interno

MaquetedaUsinapodeservistano
MuseudaFundação

Empregadosdetodasasáreasterãoe-mailcorporativo

Réplica imponente 

Integrar e compartilhar

EntreasdezenasdeobjetosemexposiçãonoMuseudaFundação
AperamAcesita,emTimóteo(MG),umdelessedestacapelo
tamanhoepelariquezadeinformaçõesqueofereceaopúblico.Lá,
no2ªandar,noladoesquerdo,bempróximoaosquartosdehóspede,
encontra-seamaquetedaplantaindustrialdaEmpresa.Apeça
ocupacercade17m²epassouporumarevitalizaçãoentresetembro
doanopassadoejulhodesteano.Equipadacomsistemadeáudio
eiluminação,empoucomaisdecincominutosamaquetepermite
conhecerasprincipaisetapasdaproduçãodeaçosespeciais.

Revisada,elaganhounovavegetaçãointernaeexterna,
reconstituiçãodepartedoterreno,alémdeumareformageral
naestruturaealteraçãodoáudio.“Atualizamosasinformaçõese

enxugamosotextoparafacilitaracompreensãopelopúblicosobre
ofluxodeproduçãodoaço”,ressaltaSorayaTôrre,assessorade
comunicaçãoeresponsávelpeloacompanhamentodoprocesso.

NaMaqueteAristides,empresaresponsávelpelaconstruçãoe,
agora,pelamanutençãodaestrutura,oarquitetoTiagoAristides
consideraamaquetedaAperamcomoumdostrabalhosmais
desafiadores.Aempresajáelaborouprojetosdosaeroportosde
Confins,Brasília,CentroAdministrativodeMinasGerais,entreoutros.
“Oobjetivoaquiéexplicaroprocessoindustrial.Fizváriasvisitasà
Timóteoparaelaboraraprimeiraversão.Eraimportanteentender
bemofluxodausinaparaterumdesenhoreal,criarelementos
simpleseconectarasáreas”,lembra.

Atéoiníciodenovembro,todosos
empregadosdaAperamterãoseu
próprioe-mailcorporativo.Amedidavisa
aproximarosprofissionaiseaEmpresa
alémdecontribuirparatornarmaiságil
ocompartilhamentodeinformações.Até
então,orecursoselimitavaacercade
1.400dasquase2.300empregados.A
maioriadasnovascontasestãosendo
criadasparaaspessoasdaoperação,
assimcomoemoutrasempresasdo

GrupoAperamnomundo.Juntocom
acontadee-mail,elesrecebemuma
cartilhacominformaçõesbásicas,regras
eboaspráticas.Todasasáreascontam
comempregadoscapacitadospara
esclarecerdúvidas.

SegundoRaquelFaria,gerentede
comunicação,viabilizaroacessodetodos
osempregadosaoe-mailrepresenta
grandeevoluçãoparaumaempresacomo
porteecaracterísticasdaAperam.“Além

dedemocratizarousodessaferramenta
tãoimportantenoambientecorporativo,
aliberaçãodee-mailparatodosvai
nostrazermuitomaisagilidadee
possibilidadesdeinteração.Noambiente
Google,compartilhamentoecolaboração
sãopalavras-chaveeumarealidade
nanossaEmpresa”,enaltece.Apartir
deumacontaprópria,osempregados
terãoacessoaoutrosrecursosde
compartilhamentoedeinteratividade.

14

Peça chama a atenção de visitantes

Arquivo Fundação Aperam



15

AAperamSouthAmericacompleta71anoscomamissão
desercadavezmaissustentáveledecompartilharo
desenvolvimentocomosValesdoAçoedoJequitinhonha. 
De1944até2015,milharesdeempregadoscontribuíram
comessahistória.Opassadocaracterizadopelopioneirismo
eousadiasealinhaaosvalores(inovação,liderançae
agilidade)nabuscaporumfuturoprósperoparatodosos
personagensdessatrajetória.

1994 - Antiga casa de hóspedes, Fundação 
Aperam Acesita contribui para o desenvolvimento 

dos Vales do Aço e Jequitinhonha

Especial

Fotosresgatammarcos
importantesdaEmpresa

71 anos da Aperam

2015 - Aperam aposta nos seus valores 
para continuar se destacando junto ao 

mercado e às comunidades

1997 - A partir da parceria entre Empresa e 
AAPT, o Instituto do Inox oferta capacitação 

para a mão de obra local

1946 - Balsa no rio Piracicaba era o meio 
de transporte dos primeiros equipamentos 

para construção da usina
1953 - Forno Elétrico 1 da Aciaria 

em funcionamento
1949 - Enxadas: primeiros produtos 

forjados na Acesita

1956 - Análise de amostras no 
laboratório químico

1970 - Vista parcial da Acesita e ao 
fundo o bairro Vila dos Funcionários



SeuEspaço

Compartilhar com o próximo
Voluntariadoécompromissodeduasdécadas

Há20anos,quasetodosossábados
RachelSouza,especialistadaGerência
ExecutivadeProgramasInstitucionais,
atuacomovoluntárianoGrupoEspírita
VovôPedro,emCoronelFabriciano(MG).
Olocalatendecrianças,jovenseadultos
emsituaçãodevulnerabilidadesocial.Lá,
elaseencontracomoutrosvoluntáriose
compartilhaliçõesdeética,educação,moral
ecidadaniacomosassistidos.

Esteanoaespecialistaéresponsável
pelaturmadecriançasentre7e8anos.
“Temosumplanoanualcomtemase
valoresquereforçamaimportânciada
família,dotrabalhoedadisciplinaparao
desenvolvimentodecidadãosconscientes
ecríticos”,afirma.Nofimdasatividades,o
grupoofereceumlancheaosparticipantes.
Mensalmente,osvoluntáriosvisitamas
casasdascriançasedosadolescentes
assistidosparaconhecerarotinadolar,
doaralimentoseroupas.“Játemosregistros
defamíliasquemudaramconceitos,
comportamentosepaisquelargaramo
alcoolismoearrumaramemprego”,conta.

Arelaçãodaespecialistacomo
voluntariadocomeçouantesmesmode
eladescobrirainstituiçãodeCoronel
Fabriciano.Quandoaindamoravaem
BeloHorizonte(MG),nostemposda
faculdade,eladescobriuavocação.
“Fazerpelooutrooqueeugostariaque
fizessempormiméumpensamentoque
norteiaaminhavida.Sintoumdeverde
contribuircomopróximo.Aprenditanto
comestudosecomotrabalho.Porque
nãocompartilharoqueeusei?”,pontua.

EssaliçãoRacheljáensinouemcasa.
OsfilhosMateus,de15anos,auxiliar

nasaladeauladainstituição,eSamuel,
de11anos,seguemseuspassosno
voluntariado.“Paisdevemseroexemplo.
Façoquestãoqueelesmeacompanheme
descubramaimportânciadessetrabalho
quetemcomoprincípiosaética,a
disciplinaeoamor”.

Motivação
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Para a especialista contribuir é um dever

Rachel acompanha crianças de 7 e 8 anos

Arquivo pessoal



17

Motivação

Educação

Nas asas da literatura
Educadorasestimulamcriançasaconheceremomundodoslivros

Eraumavezumtriodesupereducadoras
quesempreviunaleituraumaaliadada
educaçãoinfantileummeioparaformar
cidadãosmaiscríticos.Mesmoforadasala
deaula,elasestimulamocontatoentreas
criançaseoslivros.

ClériaMariadeOliveira,MarisaDuarte
eWalkiriaSouzatrabalharamnaEscola
MunicipalCecíliaMeireles,emTimóteo.
Poucoantesdeseaposentarem,em
2013,elastiveramaideiadepromover
aliteraturainfantil.“Ascriançasgostam
deouvirhistórias,masospaiseaté
asescolasnãosabemincentivar.Tem
muitabibliotecasemlivrosparaesse
público.Oslivrosinfantisdevemseguir
característicasespecíficas,comoacaixa
altaeousoextensivodeimagens”,
avaliaCléria.

Adeterminaçãoeaboavontadesãoos
poderesdotrioeimpulsionaramacriação
doprojeto“Literaturanapraça”.Todo
sábado,elaslevamcaixascomalgunsdos
350livrosinfantisdosacervospessoais
paracincopraçasdacidade.Juntocom
aspublicações,prateleiras,tapete,mesa,
notebookeumamaladefantasias.
“Osadereçosevestimentasatraemos
pequenos.Éumcaminhoparaomundo

doslivros.Aoemprestarafantasia
sugerimosàcriançaqueleiasobreaquele
personagem”,conta.

Em2014,cadasessãoreuniucerca
de100leitoresmirinse,esteano,após
oapoiodaFundaçãoAperamAcesita
nadivulgaçãodaatividade,amédia
subiupara200crianças.Alémdisso,a
instituiçãocontribuiucomaaquisição
demateriaisparaaprimoraraatividade.
Asorganizadorasjárecebempedidos
dacomunidadeparaampliaronúmero
depraçascontempladas,masalogística
temsidoovilãodahistória.“Temosde
juntaromaterial,colocarnocarroelevar.
Hojeasdespesassãocusteadaspor
nós,ocomputadoréemprestado.Sonho
comodiaemqueteremosumaKombi
personalizada”,projetaCléria.

Mais de mil livros do acervo da Fundação 
Aperam Acesita foram doados ao município 
de Timóteo, em agosto. As publicações 
já integram o Centro de Artes e Esportes 
Unificado (Ceu), mais conhecido como praça 
Ceu, no bairro Vale Verde.

A Fundação acredita na educação como 
elemento-chave para o desenvolvimento 
da sociedade. Com essas duas iniciativas 
esperamos auxiliar as pessoas a ter mais 

acesso ao conhecimento. 

presidente da Fundação Aperam 
Acesita, Venilson Vitorino

João Rabêlo

Cléria defende o papel da 
leitura na formação

G
uilherm

e Fernandes



Oprograma“Andanças–embuscadenovoscaminhos”foicriadoem
1996apartirdaparceriaentreFundaçãoeAAPT.Comfoconamelhoriada
qualidadedevidadosaposentados,pensionistasepessoasdaterceiraidade,
ainiciativacontacomumametodologiaparticipativa,emqueospróprios
participantesdefinemeexecutamasações.Há10anos,eleécoordenado
pelaAssociaçãodosAposentadosePensionistasdeTimóteoerecebea
assessoriadaFundaçãoemtodasasaçõesdepromoçãodasaúde,cultura,
qualificaçãoegeraçãoderenda.

Qualidadedevida

QuemconheceJoséGregórioFilho,
aposentado,de69anos,jásabe:nas
manhãsdequartasesextasolugar
certoparaencontrá-losãoasaulasde
dançadesalão,noGrêmioRecreativo
daAssociaçãodeAposentadose
PensionistasdeTimóteo(AAPT).Eleea
namoradaintegramogrupode13casais
queparticipamdaatividade.“Fuiumdos
primeirosinscritos.Naadolescênciaeu
adoravaosbailes.Nãoeraumgrande‘pé
devalsa’,massabiadançar.Busqueio
cursoparadominaratécnica”,conta.

Bolero,valsa,xoteesambajá
embalaramalgumasdasmanhãs,
desde2014.Osdoisprimeirosritmos
sãoosfavoritos.Alémdeaprenderos
passoscertos,elecontaqueadança
temcontribuídoparaamelhoriado
equilíbrio,dacoordenaçãomotorae
permitiuaindaadescobertadenovas
amizades.Animado,Joséafirmaqueo
desejodaturmaéfazerapresentações
paraopúblicoexterno.“Jádançamos
emeventosdaAssociação.Agora,
queremosmostrarnossotalentoparaa
comunidade.Éumaformadevalorizaro
quetemosfeito”,acredita.

Alémdocursodedança,maisde
800associadosdaAAPTparticipam
deoutrasatividadesdoprograma 
Andanças,realizadoemparceriacoma
FundaçãoAperamAcesita.

ProjetoapoiadopelaFundaçãoAperamauxiliaaposentados

Envelhecer bem

“Buscamossempreouviros
aposentadosparaentenderas
necessidadesdeles.Alémdosgrupos
fixos,temosumcalendárioanualde
atividadesquereúnesemináriosde
saúde,desfiledemodaebailes.Tudo
comfoconaqualidadedevidaena
integração”,destacaMárciaMarinho,
coordenadoradeprojetosdaAAPT.

Jo
ão

 R
ab

êl
o

As estatísticas apontam para um 
número crescente de idosos no país. 
Contribuir com o Andanças é sinalizar 

que apostamos no envelhecimento 
alinhado à qualidade de vida e à 

socialização integral.

Vera Dutra, coordenadora de projetos 
da Fundação 
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José Gregório atesta benefícios 

físicos e mentais da dança
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Educação

Dedicação,diálogoecriatividade.Com
essafórmulaaprofessoraaposentada
GeraldaSantosajudouatransformara
vidade80criançasatendidaspeloCentro
SocialMarliMartin,emItamarandiba,no
ValedoJequitinhonha.Comaaprovação
doprojetoAlegriadeAprenderpeloEdital
daFundaçãoAperamAcesita,aentidade
pôdegarantiraatividadeentreofimde
2014emeadosde2015.

OsencontrosdeGeraldacoma
turmadecriançasentre7e11anos
aconteciamduasvezesporsemana
nasededoCentro.Osparticipantes
estudamregularmenteeaperfeiçoamo
aprendizadonoprojeto.Oportuguêse
amatemáticaganharamnovasformas
duranteoapoiopedagógicoparaum
grupoheterogêneo.“Esseeraumdos
desafios.Osalunostinhamnecessidades
diferentes.Algunsprecisavamdesuporte
comosnúmeros,outroscomaescrita
ecomgrausdedificuldadedistintos.
Sempreprocureiouvi-losparafacilitara
interação”,lembra.

ProjetonoValedoJequitinhonharecebeuapoiodoEditaldaFundação

Além da sala de aula

Aprofessoracontaqueousodevídeos
easdinâmicastornaramoaprendizado
maisatrativo.“Oconteúdoestava
conectadocomasnecessidadesdeles
ecomumaapresentaçãodiferente.As
vezesumvídeoserviadebasepara
orientaçõesdasduasmatérias”,observa.

Pelocadernodeaulaépossívelvero
desenvolvimentodecadaaluno.Além
disso,oretornodospaistambémfoi
positivo.“Émuitogratificanteveruma
criançaqueaprendeualerconosco
abrindooprimeirolivro”,comemora.

EssafoisegundavezqueoCentro
participoudoEditaldaFundação.Na
primeira,umafalhanadocumentação
impediuobomresultado.“Reviseia
propostaevamospleitearaparceria
novamenteesteano.Oapoioé
extremamenteimportantepara
mantermosessaaçãoemandamento”,
afirmaLucieneCâmara,supervisorado
projeto.

Criadaem2004,ainstituiçãoatende
àscomunidadesurbanaerural,sendoa
maiorpartedosassistidosformadapor
crianças,jovenseadultosdefamílias
debaixarenda.AlémdoprojetoAlegria
deAprender,oCentroteminiciativas
apoiadaspelaFifa,CriançaEsperançae
outrosparceiros.

Centro Social

Arquivo Fundação Aperam

Ações como essa extrapolam os 
indicadores educacionais. Há valores 
como cidadania e ética inseridos nas 

atividades. O impacto vai além do 
material que disponibilizamos e se 

reflete na melhoria da autoestima dos 
beneficiados.

Neide Morais, coordenadora de 
projetos da Fundação 

Projeto atendeu 80 crianças da região
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Artistas já se destacaram em festivais nacionais

Cultura

Grupoteatralcomemora10anos;cursodaFundação
foipontodepartida

Trupe de sucesso

Maíraserecordadoinício.“Quando
comeceinãopensavaquechegaria
atéaqui,masmeapaixoneipelasartes
cênicas.Hámuitoamorenvolvidono
nossotrabalhoeissonosajudaalidarcom
osdesafios”,pontua.

NavisãodeRômulo,ocalendáriode
eventosdaFundaçãoeaoficina de 
teatrocontribuemparaofomentoda
atividadenomunicípio.“Aprogramação
culturaldaFundaçãogaranteoacessodas
pessoasàculturaequemseinteressapela
práticaencontranaentidadeumpontode
partida”,observaoator.

Destaque

Apeça“Omeninoeaárvore”,vencedora
de27prêmiosnacionais–Festivais
nacionaisdeTeófiloOtoni,JuizdeFora,

Dezanosdeestradaemaisde20
premiaçõesnocurrículo.ACiaTrupeda
Alegria,fundadaporjovensdeTimóteo,
temlevadoapráticateatraldoVale
doAçoaumpatamardedestaqueno
cenárionacional.

Ogruposurgiudointeressedeuma
duplaformadaapartirdeiniciativas
teatraisdaFundaçãoAperamAcesita.
RômuloAmaraleMaíraSouza,
fundadoresdatrupe,atuamcomo
atoreseprodutores.“Descobrioteatro
naadolescênciaquandoeravoluntário
noOikóseparticipavadeoficinasda
Fundação.Quandocompletei18anos
jáeraprofessordosmaisnovos.Essa
oportunidadedespertouemnósum
protagonismojuvenilimportantenão
sópornoslevaraumacarreira,maspor
contribuirparaanossaformaçãocomo
pessoas”,destacaRômulo.

Congonhasentreoutros–,éinspirada
natraduçãodemesmonomefeitapelo
escritorFernandoSabinodoconto“A
árvoregenerosa”,docompositornorte-
americanoSheilSilverstein.“Ficamos
muitossatisfeitoscomaconquista
maisrecente,poisoscandidatoseram
experientes.Algunsjáministraramaulas
paranós”,contaMaíra.

AFundação,emparceriacomo
grupoEspaçoCasaLaboratório,
ofertaocursodeiniciaçãoteatral
emTimóteo.Comaulassemanaisno
teatrodaentidade,osinteressados
conhecemumpoucodomundo
portrásdascortinas.Paramais
informaçõesenvieume-mailpara
inox.famaeducacultura@aperam.com

João Rabêlo


