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Expediente

Caro leitor,

Muitosdenósaproveitamosofimdoanoparaavaliaroperíodoquepassou,
refletirsobreconquistaseoportunidades,destacarbonsresultadosedefinirnovas
metas.NaAperam,desde2006,contamoscomumfórumespecialparaisso:a
ConvençãodasAmbições–encontroanualquedefinediretrizesdaempresaparao
anoseguinte.Écomofazerumabreveparadaparaatualizararotadeumaviagem.
Nonossocaso,oobjetivoégarantiracompetitividadeesustentabilidadedonosso
negócionestecenáriodefortesturbulências.
Ainstabilidadeeconômicaqueatravessounossocaminhoem2015vai

continuaranosdesafiarnopróximoano.Pararesponderaessecenário,temos
investidofortementenaotimizaçãodeprocessos,naqualificaçãodaspessoaseno
desenvolvimentodeprodutoseserviçosqueatendamoumesmoseantecipemàs
necessidadesdenossosclientes.Nosegmentodeaçosinoxidáveis,divulgamospara
omercadoacriaçãodaForçaInoxAperam.Trata-sedeumamudançaimportanteem
nossapolíticacomercial,queiráfacilitaroacessodenovosdistribuidoresaoinox.
Esperamoscomissoampliaraabrangênciadonossoportfólionopaíseestreitaro
relacionamentocomadistribuição.
OBrasilaindaconsomepoucoaçoinoxidável(1,7quiloporhabitante/ano),um

cenárioquetemgrandepotencialdemelhoriaàmedidaemqueomercadointernose
sofisticaedesenvolve.Umexemplonessesentidosãoosfoodtrucks.Essaaposta
criativadosetoralimentaçãoencontrounoinoxumamatériaprimadurável,bonita
edefácilassepsiaehigienização.Emoutrafrentedetrabalho,temosodesafiode
avançarcomoprojetodoaçoelétricodegrãosuperorientado(HGO),queplanejamos
começaraproduzirnoprimeirotrimestrede2016.Nestaedição,destacamosa
importânciadafasedediligenciamentointernacionaledacoletadedados,essenciais
paraaimplantação.
Paraconstruirnossatrajetóriarumoaofuturo,trabalhamosnofortalecimentodas

relaçõesinternas.Aolongodesteanoconvidamosmaisde500empregadospara
participardoprojetoEscutandoGerações,umgrandemovimentodeconsultaàs
pessoas.Essaatividade,quesesomaàPesquisadeClima,temcomoobjetivotornar
aAperamaindamaisacolhedoraeestimulanteparaquemfazpartedela.Apresença,
pelo6ºanoconsecutivo,entreasMelhoresEmpresasparaTrabalharnopaís,
conformeorankingdarevistaVocêS/A,apontaqueasdecisõestêmsidoassertivas.
Convidovocêaconhecermaisdetalhesdessasnossasconquistas.

Boaleitura!!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica

Informação

Atenção,leitoresdaEspaço!Depoisde
quase90edições,anossarevistapassará
pormudançassignificativas,nãosónaparte
editorial,comotambémumarevitalizaçãona
partegráfica.Apartirdapróximaedição,o
conteúdodarevistapassaaterumfocomaior
paratemasdeinteressedosempregadose
dacomunidade.“Fizemosváriasentrevistas
parachegaraonovoformato,deformaa
colocararevistanumasintoniamaiorcom
asexpectativasdenossosleitores”,explica
SorayaTôrre,assessoradeComunicação.
OutramudançaéqueosclientesdaAperam
ganhamumapublicaçãoprópria:anewsletter 
MadeforLife,produzidamensalmente,que
utilizaráumaplataformaeletrônicamoderna
edinâmica,permitindomaisproximidadee
frequêncianasinformações.
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Curtas

Atuação 
sustentável

Os melhores

Internacional

AAperamSouthAmericamarcapresença,pelasétimavez,
norankingdeEmpresasmaissustentáveisdoBrasil,deacordo
comoGuiaExamedeSustentabilidade2015.Apublicação
destacouatransformaçãoderesíduosemcoprodutos,que
alémdegarantirrendaextra(R$30milhõesem2014)também
contribuiparareduzirageraçãoderejeitoscomoafluorita,
grãoimportadoutilizadonafabricaçãodoaço.SegundoIlder
Camargo,diretordeRecursosHumanoseSustentabilidade,
88%dosresíduosdaplantasãoreaproveitados.

Setegruposdisputaramoprêmiodemelhorprojeto
doCírculodeControledeQualidade(CCQ)2015.Cerca
de1.700empregadosparticipantesconcentraram
esforçosemboaspráticasemváriasáreas.
Aequipe“BeijaFlor”,formadaporempregados

daManutençãodoAlto-Forno,vencedoraem
2014,viajouparaaSanNicolaseBuenosAires,na
Argentina.Lá,dezprofissionaisconheceramofluxo
produtivodaAcindar,empresadogrupoArcelorMittal,
atentosàsboaspráticasquepoderiamser
compartilhadaseaindapuderamconheceracapital
dopaísvizinho.

Confira os finalistas de 
2015:

“Ideias 1000”daGerênciaExecutivadeAciaria
“Manuti”daGerênciaExecutivadeInfraestrutura
“Garra LTQ”daGerênciaExecutivadeLaminaçãoa
Quente
“Master”daGerênciaExecutivadePesquisae
MetalurgiaInoxRedução
“Rolinox”daGerênciaExecutivadeLaminaçãoe
AcabamentodeAçosInox
“Silinox”daGerênciaExecutivadeMetalurgiae
LaminaçãodeAçosElétricos
“Grupo Positivo”daGerênciaExecutivadeRedução

AparceriaentreAssociaçãodoCeleste,grupodequitandeirase
agricultoresdoValedoAço,eaFundaçãoAperamAcesitaganhou
destaquenapublicação“Seiscrônicasdefortalecimentopara
prosperar”daRedEAmérica,entidadeformadapororganizações
deorigemempresarialquefazeminvestimentosocialprivadoem
11paísesdaAméricaLatina.Oprojeto“Empreendendosonhos”
aperfeiçoouagestãoadministrativadaAssociaçãodoCeleste,
garantiunovosinsumoseequipamentos-eéoúnicodoBrasila
figurarnarevista,quecontacomcincooutrasiniciativasdepaíses
latino-americanos.

João Rabêlo

Seisprofissionaisdaunidadeluxemburguesa
deRodangevisitaramoBrasilemnovembro.O
grupofoiumdosvencedoresdoChallengeInox,
competiçãomundialdosegmentodeinoxidáveis,
quedestacaosmelhoresprojetoselaborados
pelasunidadesdoGrupoAperamnomundo.
Osvisitantesconheceramaplantaindustrial
deTimóteo(MG)eaunidadedeserviços,em
Campinas.Aequipe“SustentandooAmanhã”,da
AperamBioEnergia,quetambémfoivencedora
doChallenge,faráaviageminternacionalem
2016.Odestinoaindanãofoidefinido.
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ForçaInoxéonovomodelodedistribuiçãodaAperam

Inox

AAperamSouthAmericaencerraoanode2015comumanovaformadese
relacionarcomosdistribuidoresdeaçoinoxidáveldopaís.Trata-sedaForçaInox
AperamDistribuição,identidadecriada,emnovembro,comoobjetivodeaproximar
aindamaisaAperamdeseusclientesealargarasfronteirasdeatendimentonoBrasil.
AForçaInoxreestruturaomodelodevendasemtrêscategoriasdedistribuidores:

ointegrado,oregulareospot.Alémdisso,háumarevisãonascondiçõescomerciais,
destinadaaampliaromercadodoaçoinoxidável.Opedidomínimoreduziude80para
20toneladas.“Estimamosumacréscimonospontosdevenda,porquetodoportfólio
deinoxestámaisacessível”,observaRodrigo Damasceno,diretorcomercial.
OpresidenteFredericoAyresLimalembraqueoconsumodeinoxnoBrasil(cerca

de1,7quilosporhabitante/ano)aindaépequenoemcomparaçãocomoutrospaíses
equeonovomodelopodecontribuirparamudaressecenário.“Osdistribuidoressão
pontesentreEmpresaemercadofinal.Elessãofundamentaisparadeterminaro
alcanceeacompetitividadedoproduto”,destaca.

Mais próxima do mercado

Anúncio e assistência
Noúltimodia17denovembro,

aAperampromoveuumevento,
emSãoPaulo,paraapresentaras
novidadesaomercado.Cercade150
representantesdedistribuidorese
empresáriosparticiparamdoencontro
epuderamesclarecerdúvidassobreas
possibilidadesabertaspelacriaçãoda
ForçaInox.Aequipedevendastambém

jáestádisponívelparaatendimentos
personalizados.
SegundoRobertoGuida,gerente

deMarketingeDesenvolvimentode
Mercado,osdistribuidoresterãotoda
aassistênciatécnicaecomercialda
Empresa.“Apostamosnaqualidade
danossaequipetécnica,formadapor
engenheirosespecialistasemcorrosão,

conformaçãoesoldabilidade,paralevar
aosdistribuidoresintegradoseaos
clientesfinaissoluçõesdiferenciadas”,
afirma.NacategoriaDistribuidor
IntegradoAperam,osparceiroscontarão,
ainda,comsemináriossobretendências
eaplicações,treinamentostécnicos,
visitasàUsinaeaoCentrodePesquisae
informaçõessobrenovosprodutos.



Isonomiaentreos
distribuidores

Maisproximidadecomo
setordadistribuição

Maiorcapilaridadedo
negócio

Fotos: Lucas M
ello

“AForçaInoxfoiidealizadaapartirdas
demandasedorelacionamentocomo
mercadonosúltimosanos.Jáestamos
àdisposiçãoparaesclarecerdúvidas
dosclientessobreasnovasregras.”

SidneiPerez,gerente
executivodeVendase
DistribuiçãodaAperam

“Oprojetoémuitointeressante.
Trata-sedeummodelode
distribuiçãoinovadoreacredito
quevaimudaromercado.Deve
auxiliarosdistribuidoresqueestão
distantesdoeixoSãoPaulo,Riode
JaneiroeMinasGerais.”

AneliseCostadosSantos,
representanteJacinox,
empresadeBrasília

“AAperamestádeparabéns.Nós,
distribuidoresvamosganharmuito
comaForçaInox,masoprincipal

beneficiadoéomercado.”

JoséAntônioRibamar
Bassi,sócioda

AçoTubo,Guarulhos
(SP)

De olho nas oportunidades

Benefícios do
novo modelo

Ricardo Juares Berta,proprietáriodo
MetaisBerta,distribuidorinstaladono
interiorparanaense,animou-secomo
queviu.Hátrêsanos,elesonhavaem
adicionaroinoxaoportfólioofertado
naregião,quesecaracterizaporserum
polodeproduçãodemetaissanitários.
“Háumademandapeloproduto,mas
asfábricasnãocompramsozinhas20

toneladas.Comasmudançasanunciadas
pelaAperam,agorapossodistribuirpara
essesclientes”,comemora.
Oempresáriotemboasexpectativas

paraofuturodonegócio,quecomeçou
hácercadecincoanos.“Primeiroplanejo
fornecerparaessegrupo,mastambém
vejopossibilidadesnoagronegócio”,
completa.
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Aplicação
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A“febre”dosfoodtrucks(veículosadaptadospara
produzirevenderalimentos)surgidanosEstadosUnidos
hámuitoatravessoufronteiraseganhouomundo.No
Brasil,apráticajáestáregulamentadanamaiorcapitaldo
país,SãoPaulo.Legislativosdeoutrasmetrópoles,como
BeloHorizonteeRiodeJaneiro,jáanalisampropostas
semelhantes.Amaioriadessesempreendimentosprocura
aliarbonspreçosacardápiosmaiscaprichados,quevão
alémdostradicionaisfastfoods.
Nessenovoramodagastronomia,umamatéria-prima

vemganhandodestaque:oaçoinoxidável,aplicado,
principalmente,nomobiliárioindustrialeprofissionaldas
cozinhasambulantes.AAçosMacom,clientedaAperam
há30anos,jáestavahabituadaafornecerequipamentos
parahotéis,hipermercadosehospitais.Commaisdedois
milprodutosnoportfólio,aempresapassouaproduzir
chapas,fogões,fritadeiras,coifas,linhasderefrigeração
verticalehorizontalparatodotipodenegóciosobrerodas.
“Sãoequipamentossemelhantesaosdasmelhores

cozinhasprofissionaisdoBrasil.Asadaptaçõesse
restringemàsmedidaseàfixaçãoespecial,paraque
nadasedesloqueouseabraquandooveículoestiver
emmovimento”,explicaMarcosFarah,diretorComerciale
deMarketing.Esteano,aempresaequipoumaisdedez
foodtruckseestimaqueofaturamentocresça10%em
relaçãoa2014.

Novaondado
foodservicecontacom
asvirtudesdoaço

Investimentoemaquisição
ecustomizaçãodoveículo

variade Trucklegaléaqueleque
atendeasnormasda
VigilânciaSanitária,do
Detran,temconcessão
daprefeituraeempresa
constituída.

Otemajávirouumprograma
deTVnocanalGNT,o
FoodTruck–ABatalha.

60R$

mil a

trucklegal

Curiosidades do mundo

“foodtruck”

300R$

mil

Co

mida, trucks e inox Comida,
trucks e

inox
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nosEstadosUnidos.

1870

Osprimeirosregistros
deveículosadaptados
paraserviralimentos
datamdadécadade

Em2012,amodachegou
aSãoPauloe,desde
então,algumascidades
brasileiraspassarama
promoverparquesdefood
trucks,encontrosemáreas
públicasouprivadaspara
fomentaronegócio.

NaFagBrasil,empresaespecializada
naadaptaçãodeveículosparaasmais
diversasutilizações,amaiorpartedos
pedidosdefoodtrucks(90%)conta
comaplicaçõesdoaçoinoxidável,
quecontribuiparareduziroíndicede
manutenção.Cadaprojetotemdireito
aumanodegarantiaeadoisanosde
revisõespreventivas.Emmédia,umtruck  
necessitade250quilosdeinox.
Obommomentodessesetorvai

motivaraampliaçãodoespaçofísicoea
contrataçãoderepresentantescomerciais.
“Esteanoonúmerodeorçamentos
aumentouquase40%.Prevemosessas
mudançasem2016paraelevaraindamais
ospedidos.Asperspectivassãoboas”,
revelaGisleneGonçalvesViana,diretora
comercialdaFagBrasil.

ApósaSegundaGuerra
Mundial,essaprática
aumentounos

subúrbios
daquelepaís,em
regiõescompopulação
crescenteepoucos
restaurantes.

Acrisemundialde

2008
deucaranovaaonegócio.
Muitosempreendedorese
chefesnorte-americanos
resolveramapostarnosfood
trucksemvirtudedoscustos
menores.Osegmentoganhou
maisstatus.

Históriaem
quatrorodas

Facilidadedelimpezaeassepsia,
nacomparaçãocomoutrosmateriais,
comoplásticosemadeira,sãoalguns
dosdiferenciaisdoaçoinoxidávelque
oschefesdecozinhastradicionaisjá
reconheciamevalorizavam–equeagora
tambémseduzemosproprietáriosdos
foodtrucks.“Oinoxéinerteàmaioria
doscompostosliberadosporalimentos,
incluindoseusaditivosquímicos,ouseja,
nãoalteraossabores.Alémdisso,temos
verificadoumaumentodautilizaçãodo
materialnaspartesestruturais,como
toldoseportasdostrucks,emfunção
desuaelevadaresistênciamecânica
edurabilidade”,destacaTiagoLima,
engenheirodeAplicaçãodaAperam.

Benefícios

Menos
manutenção
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Açoselétricos

Profissionais
da Aperam 
testamnovos
equipamentosjunto
dosfornecedores

Etapa fundamental
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Entredezembroejaneiro,grandeparte
dosequipamentosdalinhadeproduçãodo
açoelétricodegrãosuperorientado(HGO)
desembarcaemTimóteo(MG).Trata-se
demáquinasepeçasimportadasda
Alemanha,Itália,França,EstadosUnidos
edaChina,quesesomamacomponentes
nacionais.Masbemantesdisso,um
grupodeprofissionaisdaAperamque
acompanha,deperto,oprojetoiniciou
a etapa de diligenciamento.Aovisitar
osfornecedores,essaequipetrazna
bagagemconhecimentosvaliososparaas
fasesdemontagemeimplantação.
PauloGlerianePedroSouza,

assistentestécnicos,visitarama
cidadefrancesadeArmentières,em
outubro,paraconhecerafábricada
SolaronicsBekaert,responsávelpelo
fornodesecagem.Amáquina,de20
metrosdecomprimento,foitestada
emcondiçõessimilaresàsdaUsinade
Timóteo.“Diligenciaréfazeruma‘super’
auditoria.Observamosofuncionamentoe
procuramostercertezadequetudoestá
conformeasespecificaçõesdemedidas,

Prática do cliente visitar o 
fabricante durante o processo de 

produção com o intuito de verificar, 
detalhadamente, equipamentos 

e cronogramas previamente 
estabelecidos entre as partes.
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Paulo e Pedro (primeiro e segundo à esquerda) e Marcos Araújo (primeiro à direita), na França, com profissionais da Solaronics Bekaert

capacidade,etc.”,explicaPaulo.
Emjulho,Nuremberg,naAlemanha,e

Yalesville,nosEstadosUnidos,foramos
destinosdeumtriodeempregados,entre
eles,CarlosLovato,engenheiromecânico.
NoVelhoContinente,omotivodaviagem
foionovosistemadecontroledeformas
daLaminaçãoafriofabricadopela
Primetals,ex-Siemens.Comoaparato,
oprocessodeixarádesermanual.“Essa
mudançanoLaminadordeBobinas2
(LB2)vaiproporcionarmaiseficiênciae
qualidadeparaoprocessodeproduçãodo
novoaçoelétrico”,resumeCarlos.
DiretamentedosEstadosUnidos,chega

àEmpresaumsistemainformatizadopara
auxiliarumaetapanovadaprodução.
Atualmente,osaçoselétricossão
laminadosafrio.OHGOnecessitade
tratamentoaumatemperaturamaior,
denominadodelaminaçãoamorno.
“Esseprogramanospermiteutilizarum
controledetemperaturaextremamente
apurado”,salienta.Alémdosoftware,a
empresaTenoval2Sforneceoutrositens
doprojeto.
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Emprojetosdegrandeporte,como
doHGO,écomumqueumúnico
equipamentorecebacomponentesde

Desafiose
aprendizado

váriospaíses.Porisso,MarcosAraújo,
analistadeprojetos,queestevena
FrançaenaAlemanha,destacaa
relevânciadachecagemdocronograma
edospedidosdecompradaspeças.“Às
vezesumfornecedortemfábricasem
localidadesdistintas.Aintegraçãopode

serumdesafioenorme.Porsegurança,
valeaproveitarocontatodiretoealinhar
issotambém”,comenta.Oprofissional
estáhá28anosnaAperamejá
participoudeoutrosdiligenciamentos.
“Atividadescomoessageram
maturidadetantodopontodevista
técnicocomocomportamental.Aprendi
queositalianosfalamedebatemde
umamaneiramaisintensa,enquantoos
orientaissãoextremamenteserenos.
Entenderessasparticularidadesajudao
processoafluir”,comenta.
MarcosSávio,assistentetécnico,

percorreuoitofábricasnascidades
chinesasdeXangaieTianjin,em
setembro.Nopaís,aTenovafabrica
diversosequipamentos,comosistemas
deselagem,umidificadoresezonasde
refrigeraçãoqueserãoinstaladosnas
linhasdeaçoselétricos.Avisitaserviu
aindaparadefinirotipodeembalagem
aserutilizadanotransporte.“Optamos
porcaixasmetálicas,porquejátivemos
experiênciasruinscomcaixotesde
madeiraquepodemabrigareesconder

insetosduranteaviagem”,aponta.
Elelembraqueaevoluçãonos
meiosdecomunicaçãofacilita
partedotrabalho.“Naépoca
dofaxeratudomaisdifícil.
Hoje,sevocêestánolocalé
possívelfotografaremandar
nahoraparaumcolegano
Brasil”,conclui.

“Paraquematuanaáreadeprojetos,o
diligenciamentoéoápicedotrabalho.
Émuitobomteressecontatocom
omercadoevero‘nascimento’dos
equipamentos”.

CarlosLovato

Na França, Pedro pôde checar o funcionamento de uma das máquinas

Carlos e Marcos Sávio em 
uma das várias reuniões de 
acompanhamento na Usina

João Rabêlo



Maisde15 encontros...

...em3 unidades....

...somando220 empregadosescutados...

…eoutras300 participações 

(profissionaisecônjuges)naspalestras

da preparação para 
aposentadoria-NovosCaminhos

Raio-XEscutandoGerações
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Pessoas

Encontroscomempregadosvão
orientarmelhoriasnagestão

Juntos para evoluir

Escutar,deacordocomosdicionários,
significaouvircomcuidado,atençãoe
interessegenuíno.NaAperamSouth
Americaessafoiaestratégiautilizada
paraconheceraindamaisaspercepções
dosempregadossobreambientede
trabalho,carreiraeinteraçõesentre
oscolegas.Esteano,maisde500
profissionaisparticiparamdeumasérie
deencontrosdenominadaEscutando as 
GeraçõesemTimóteo,BeloHorizonte
eSãoPaulo.Apartirdessainiciativa,a
Empresaimplantaráumplanodeação 
em2016.
Paraaanálisedosdados,aáreade

RecursosHumanosutilizoutambém
informaçõesdapesquisadeclima
2015,aplicadaemoutubro,eo
retornodoGuia“VocêS/A–Melhores
EmpresasparaseTrabalhar”(na
página12vocêpodelermais
sobreessaconquista).“Esses
indicadoresnosajudarama
mapeardeformaamplaa
opiniãodoscolegassobre
aEmpresa,otrabalho
eoutrospontos.Tudo
issonosauxiliarána
proposiçãodeaçõesque
serãocompartilhadasno
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Preparação para aposentadoria também mobilizou familiares

“Criamosespaçosparaodiálogoeasopiniões
nosajudaramaidentificarpontosfortese
oportunidadesdemelhorias.Proximidade
etransparênciaforamoscompromissosda
Aperamquemarcaramessaatividade”.

MariaEuniceBarros,
especialistaemRecursos
Humanos

dosmaisexperientestambémsão
essenciais”,observa.Aprópriatrajetória
deReginaldoreforçaessaideia.Depois
de16anoscomooperador,eleassumiua
supervisãoemfevereirode2014.“Gosto
muitodoquefaço,deaprendersobre
aspessoasdeminhaequipeesobre
cadaequipamento.Umahoraachance
apareceeparaaproveitá-latemosde
estarpreparados”,conta.Omomento
dediálogocomoutrossupervisores,
algunscomanosdeexperiência,trouxe
ensinamentos.“Formareliderarequipes
exigeequilíbrioecapacidadedemotivar
oscolegas”.

próximoano”,afirmaMariaEuniceBarros,
especialistaemRecursosHumanos.

Reginaldo Claudino,supervisorna
GerênciadeLaminaçãoaFrio,foium
doslíderesqueparticipoudeumdos
encontroscomoRHparaconheceros
primeirosdesdobramentosdoEscutando
Gerações.IntegrantedageraçãoX
(vejanoquadroaolado),eleacredita
queumdosdesafioségerenciaras
expectativasdosmaisnovos.“Elestêm

odesejodecrescernacarreira,
estãoantenadoscom

atecnologia,masa
vivênciaeoaprendizado



11

Patrícia aprovou a oportunidade de sugerir melhorias

Claudio acredita na parceria 
entre as gerações

Trocaprodutiva

PatríciaCoelho,36anos,laboratorista,estána
Empresahá11anos.Paraessaintegrantedageração
X,interagircomempregadosdamesmafaixaetária
equetambémtêmalgunsanosdeexperiênciana
Aperamfoiprodutivopordoismotivos.“Permitiu
conhecermaisarotinadealgunscolegasenosajudou
aapresentarsugestõesdecomopodemosmelhoraro
climadetrabalhoeaEmpresa”,lembra.
Nolaboratório,elaobservaasdiferençasentreas

gerações:osmaisexperientes,atentosàtarefade
compartilharoconhecimento,eosmaisnovos,com
muitavontadedeaprender.“Osnovatoschegam
empolgadoseprecisamdeorientações.Essecontato
eatrocadeexperiênciastornamoambientemais
legaleprodutivo”,avalia.
Paraumfuturopróximo,Patríciaplanejaaprimorar

suascompetências,paranãoficar“paratrás”.
“Perceboqueprecisoaprendermaisparaevoluirna
carreira.Estoupensandoemretomarafaculdadede
administração.Depois,quemsabe,fazeralgomais
específico,poisnãoquerosairdaminhaárea”,conclui.
CláudioZanetti,56anos,analistafinanceiro,

compõeotimedosBabyBoomerseatuanoescritório
deBeloHorizonte.Eledefendeaintegraçãoentre
pessoasdegeraçõesdiferentescomoformade
potencializaroaprendizadocontínuo.“Quando
hápensamentosdistintos,podemoslargarojeito
consolidadoouantigodefazercertastarefase,
apartirdaopiniãodooutro,executá-lasdeforma
melhor”,enfatiza.

Pontospositivos
observadosnasescutas

 Proximidadecomoslíderes

 Vínculodeamizadeseenvolvimentodasfamílias

 Respeitoàdiversidadeesegurançacomovalor

 Liberdadecomhierarquia

 Oportunidadedecrescimento,criatividadeetrabalhoemequipe

Arquivo Aperam
 

3,72%

40.3%

11.3%

44.7%

Cadagrupoéclassificadoapartirdafaixaetáriaede
característicascomportamentaisespecíficas,comouso
denovastecnologiaserelaçãocomotrabalho.

Z–até20anos

Y–21a35anos
X–36a50anos

BabyBoomers–51a75anos

GeraçõesnaAperam
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Pessoas

Valdeci Alvarenga: mestrado agrega valor ao dia a dia

Pelo6ºanoconsecutivo,Empresasedestaca
entreasmelhoresdopaís

O hexa é nosso

Consistêncianagestãodepessoas,
boaspráticaseengajamento.Esses
atributosgarantiramàAperamSouth
Americaumlugardedestaqueno“Guia
VocêS/AMelhoresEmpresasparaVocê
Trabalhar”–pelasextavez.Apesquisa
feitapelapublicaçãolevaemcontaa
opiniãodosempregados–umgrupode
500pessoasfoientrevistadoemmarço
desteano–eaavaliaçãofeitaporuma
equipedopróprioguiasobreasiniciativas
daorganizaçãoemdiversasfrentes:saúde,
segurança,bem-estar,gerenciamento
deequipes,remuneraçãoebenefícios.
“Oresultadoevidenciaaconsistência
dotrabalhodesenvolvidoenosinstiga
aaperfeiçoarcadavezmaisnossas
estratégias”,ressaltaIlderCamargo,diretor
deRHeSustentabilidade.

ParaManyMoreira,analista
deRecursosHumanos,alcançar
novamenteessepostorepresentao
pontoaltodeummomentoimportante
vividopelaEmpresa.Emmeioao
cenáriodeadversidadeseconômicas
nopaís,aAperamcontratoumais
de200pessoasem2015.“Oclima
internotambémestápositivo,apesar
dasdificuldades
externas.Nossa
atuaçãotemse
baseadonos
compromissos
doJeitoAperamde
Ser(conjuntodecinco
diretrizesparamanterumbom
ambientedetrabalho)eemumaboa
dosedeplanejamento”,explica.

Umdospontosdestacadospela
publicaçãoéoapoioaodesenvolvimento
dosempregados.Anualmente,maisdeR$
2,5milhõessãoinvestidosemdiversos
treinamentos,projetosdeintercâmbio
eexpatriação,subsídiosamestrados,
doutorados,entreoutros.Obedy 
Gonçalves,inspetordaGerênciade
Campo,eValdeciAlvarenga,engenheiro
metalurgista,ilustramaapostada
Aperamdebuscarseufortalecimentoa
partirdaqualificaçãodotime.
Em27anosdeEmpresa,oengenheiro

vivenciouváriasoportunidadesde
aprendereaplicaroconhecimentonodia
adia.Entre2013e2014,ocapítulomais
recentedessahistóriafoiomestradoem
EngenhariadeMateriaisnaRedemat,
instituiçãoligadaàUniversidadeFederal
deOuroPreto(Ufop).“Paraalcançar

esseobjetivo,tiveoapoiodaAperam.
Preciseimeausentardotrabalhopara
assistiraulasemoutracidade.Alémdisso,
obtivesubsídiointegralparatransportee
hospedagem”,observa.
ParaValdeci,aparceriafortaleceos

doislados.“Enquantoatualizomeus
conhecimentos,consigoofereceruma
visãoaprimorada,tomardecisõesmais
assertivasemelhorarmeudesempenho”,
analisa.JáObedyGonçalvesvênas
chancesdequalificaçãoumaescadapara
progredir.Esteano,eleconcluiuocurso
deaperfeiçoamentodeManutenção
MecânicaeElétrica,ofertadopela
Empresa.“Melhorouminhacapacidade
deobservação.Osprofessoressão
profissionaiscomexperiênciadeusina
eissoajudamuito.Oqueassistimosem
salaéaplicadonaárea”,afirma.
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Previdênciaprivada

Online

PresidentedaAceprev,NéliaMariaPozzi,conquistapremiaçãonacional

NovowebsitedaAperamdispõedeopçõesinterativas

Trabalho reconhecido

Pode navegar à vontade

“Arelaçãoentreumapessoaeseuplano
deprevidênciapodesermaislongaqueum
casamento.Abrirmãodoconsumoimediato
emproldofuturoexigedisciplinaeconfiança
naentidade”.AfrasedeNéliaMariaPozzi,
presidentedaAceprev,representabemo
pensamentodaexecutivaquesoma16anos
decarreiradedicadosàárea.Elafoiapontada
comoadirigentedoanono20ºPrêmioNacional
deSeguridade,daAssociaçãoBrasileira
dasEntidadesFechadasdePrevidência
Complementar(Abrapp),realizadoemoutubro.
Néliaatribuiàsuatrajetóriaumdos

fatoresparaaconquista:alémdosanosde
trabalhonaprópriaAceprev,aexecutiva
atuaeminstituiçõesdosegmento,como
SindicatoNacionaldasEntidadesFechadasde

PrevidênciaComplementar(Sindapp),Câmara
deRecursosdePrevidência.“Essecaminhome
permitiuampliarorelacionamentonessesetor
eaprendermuitosobreboaspráticase
desafiosvivenciadosnoBrasil”,observa.
Ahistóriadesucessocomeçoude

formadespretensiosa.Oprimeiro
contatodeNéliaPozzicomotemafoi
nofimdadécadade1980,quando
assumiuatarefadeorientaros
colegassobreorecém-lançadoplano
deprevidênciadaEmpresa.“Nunca
fiqueiprojetando.Quandoassumi
apresidência,jáem1998,estava
dispostaaencararodesafio.Meu
envolvimentofoitãograndequeme
apaixoneipelaárea”,conclui.

Temnovidadenaweb.Osite Aperam South 
America(brasil.aperam.com)passouporuma
grandereformulação,incorporandoaindamais
modernidadeefacilidadedenavegação.Anova
plataforma,quepodeseracessadaporqualquer
internautaemcomputadoresoudispositivos
móveis,tevecomonorteadorabuscaporaliar
os71anosdetradiçãoereconhecimentoauma
apresentaçãomaisatual.
“Ositeantigojánãoatendiamaisàs

necessidadesdomundodigital.Anova
plataformanosoferecemaisfacilidadepara
atualizaroconteúdo,alémdeumainfinidade

deopçõesecondiçõesdemelhorar
aposiçãodoendereçonosprincipais
sistemasdebuscaonline”,explicaRaquel
Faria,gerentedeComunicação,que
acompanhouoprocesso.
Alémdeatualizaçõesmaisregulares,o

projetoprevêtextoscurtoseobjetivos,
alémdeimagensevídeosparafisgar
aatençãodointernauta.Eseaideiaé
tornarositeumareferência,areceita
estánainteratividade.Osvisitantes
poderãocompartilharoconteúdonas
principaisredessociaisecomentarasnotícias.

 A Acesita Previdência Privada é o fundo de pensão que administra a previdência 
complementar dos empregados da Aperam e completou 20 anos em 2015. A 
Aceprev conta com mais de 5.000 participantes, entre eles, profissionais da 
Aperam BioEnergia. 

Nélia recebe premiação 
de Fernando Brandão, 

executivo do Credit Suisse

Karla C
am

p



Prevenção

Maiorpartedasocorrênciaspodeserevitada

Em casa ou no lazer:
cuide-se!
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Ofuteboldofimdesemanaeoutras
práticasesportivaseventuaistambém
representamumrisco.“Bastapensarque
ocorpoécomoumamáquina.Seelaestá
enferrujadaeéexigidapodesequebrar.Com
osatletas,asconsequênciasmaiscomuns
sãofraturas,torçõeselesõesmusculares”,
explicaoclínico.Opontodepartidaparauma

atividadeseguraestánocondicionamento
físicoenoalongamento.Omédicoalerta
aindaparaumapráticacomum,masprejudicial
àrecuperação:ademoraemprocurar
atendimento.“Temgentequesemachucana
sextaousábado,massóprocuraomédicona
segunda.Issopodetornarmaiscomplexoo
tratamento”,conclui.

Atenção,atletas

50% das 
ocorrências 

comcriançassedão
na presença

dos pais
ouresponsáveis

NacasadaNatashaArnold,analista
técnicadeSaúdeeSegurança,
prevençãoéapalavradeordempara
minimizarriscos.Odiálogo,avigilância
compartilhadaeaatençãocomostrês
filhosde7,6e1anotêmgeradofrutos.
“Criançasestãosempretestandolimites.
Combasenoquepraticonaempresa
orientoeles”,conta.Arelaçãocomo
maridoéoutroexemplo.Nadadereparos
domésticossemapreparaçãoadequada.
“Outrodiaeleiasubirnotelhadoeo
lembreisetodososcuidadosjátinham
sidoadotados”.

fraturas

torções

lesões
musculares

Fotolia

JeitoAperamdeSer
Segurança+
Sustentabilidade

Asegurançaéonossomodode
vidaevemantesdetudoque
fazemos

SedentrodaAperamsegurançaéum
compromissoreforçadodiariamente,fora
delaosempregadospodemmultiplicar
essaideiaereduzirriscosemdiversas
atividades.Comaproximidadedasférias,
valeredobraraatençãoparaevitar
acidentesdomésticosoudecorrentesde
atividadesdelazer.DadosdoMinistério
daSaúde,porexemplo,apontamqueas
principaiscausasdemortedecrianças
aténoveanossãoacidentescomo
afogamentos,asfixia,exposiçãoàfumaça,
fogo,etc.
SegundoMarceloLopesRibeiro,clínico

especialistaemgestãodeemergência
ecoordenadordoplantãodoHospital
JoãoXXIII,emBeloHorizonte,cercade
50%dasocorrênciascomcriançassedão
napresençadospaisouresponsáveis.
“Algunscasostêmrelaçãocomo
descuidodecarregarumacriançadurante
tarefassimples,comoprepararmamadeira
oucoarocafé”,aponta.Outrosacidentes
evidenciamanegligênciacompequenas
“armadilhas”nolar,comotomadas
desprotegidas,panelascomcabopara
fora,fiosdesencapadoseausênciade
travasemgavetascomfacasetesouras.
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Meioambiente

Nolugardeprodutosquímicos,controlebiológicopara
protegerafloresta

Solução importada

Paracontrolaraspragasquese
alimentamdoseucaliptossempoluiro
meioambiente,aAperamBioEnergia
apostanocontrolenatural(biológico),feito
emparceriacomoInstitutodePesquisas
eEstudosFlorestais(IPEF),universidades
eempresas,queformamogrupo
CooperativodeProteçãoFlorestal(Protef).
Comessetrabalho,osespecialistas

identificampragasqueafetamas
plantaçõesbrasileiras-eatuamnabusca
desoluções.Namaioriadoscasos,o
primeiropassoéestudaroagentenocivo
nohabitatdeorigemdoseucaliptos,
vegetaçãotípicadaAustrália.Desde2003,
trêstiposdeinsetosforamregistrados
comopotenciaisdestruidoresdas
florestas.OProtefenviaequipesatéo
outroladodoplanetaparadescobrirquais
seriamospredadoresnaturaisdessas

pragas.“Umavezidentificados,ogrupo
solicitajuntoaoMinistériodaAgricultura,
PecuáriaeAbastecimento(MAPA)a
importaçãodeumlotedessasespécies.
Masantesdeserliberado,omaterial
passaporumaquarentenaparaavaliaro
possívelriscodaintroduçãodeumnovo
insetonoambiente”,explicaNivaldoSouza,
supervisordeprocessodaBioEnergia.
Olaboratóriodeentomologia–ciência

queestudaosinsetos–instaladoem
Itamarandiba(MG)recebeosinvertebrados
importados,criaaespéciepredadoraea
liberanasflorestasdaempresa.“Ocontrole
representaumasaídaecológica(nãotraz
danosaomeioambiente)paraumgrande
problema.Comessaestratégiadeixamos
deutilizarmaisdequatromilquilosde
produtosquímicosporano”,esclareceo
supervisor.

Histórico
OúltimoinsetotrazidodaAustráliapara

salvareucaliptosfoioSelitrichodesneseri,que
chegouemjaneirode2015.Eleirácombater
avespadagalha,espéciequesealimentadas
árvores.“Apragafoiregistradaem2011etem
altopoderdedestruição,principalmente,em
florestasmaisjovens”,apontaNivaldo.
Hácincoanosfoiavezdopercevejo

bronzeadocausardanos.Comaimportaçãode
umparasitóidequesealimentadosovosdo
inseto,aBioEnergiajáreduziuem70%aárea
afetadapelapraga.
Oprimeirocasodeimportaçãodeinimigo

naturaldaAustrália,em2004,mostrabema
efetividadedessaopçãodecontrole.Apraga
psilídeodeconcha,semelhanteapequenas
cigarrinhas,seespalhouportodoopaís..“Há
maisdequatroanosnãotemosproblemascom
essaespécie”,pontua.

Fotos: Aperam
 BioEnergia



SeuEspaço

Talentos olímpicos
Empregadoscompartilhamhobbies 
esportivos

AcadaquatroanososmelhoresesportistasdomundoseencontramnasOlímpiadas.A
próximaedição,em2016,teráoBrasilcomosedepelaprimeiravez.ORiodeJaneiroreceberá
grandepartedasdisputasenvolvendofutebol,judô,vôleieoutras39modalidades.
Hámaisde500quilômetrosdacapitalcarioca,emIpatinga(MG),umpraticantedetênis 

demesasonhaemacompanharaspartidasdoPavilhão3doRioCentroinloco.

Há15anos,umalesão
noombroesquerdotirou
RogérioOliveiradasquadras
devôlei,atéentãoseu
esportefavorito.Mas
oinspetormecânicoda
GerênciadeManutençãodo
LingotamentoContínuonão
deixoudepraticaresportes.
Alesãofoiopontode
partida para a adoção de um 
novohobby:otênisdemesa.
“Descobrioesportemeio

semquerer.Tinhaumamesa
nocentrodeconvivênciada
plantaindustrial.Comeceia
jogarparapassarotempona
horadoalmoço.Aospoucos
meapaixonei”,lembra.
Deláparacá,adedicação

àpráticasóaumentou.
Rogério,quemoraem
Ipatinga,éumdos
fundadoresdaAssociação
IpatinguensedeTênisde
Mesa.Olocalcontacom12
integrantesassíduos,que

seencontramdeduasatrês
vezesporsemana.Alémde
seexercitarcomoscolegas,
oinspetortemumamesa
emcasa.AfilhaEmanuela,
dequatroanos,jáarrisca
osprimeirosmovimentos,
enquantoMarco,de12
ano,joga,masprefereo
futebol.
Noanoquevem,

Rogériosonha
emacompanhar
algumaspartidas
doesporteenão
sópelatelinha.
“Tentareiagendar
minhasfériaspara
operíodo.Sedercerto,
possoconferirdepertoa
competição”,planeja.

Das quadras para a mesa
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João Rabêlo

No início, os 
equipamentos eram 

improvisados. A bola 
podia ser uma rolha 

de champanhe, 
livros empilhados 

se transformavam em 
rede e tampas de caixas de 
charuto serviam de raquetes.

O tênis de mesa surgiu por 
volta de 1880, na Inglaterra, 

como uma alternativa ao 
esporte praticado na grama. 

O esporte tornou-se olímpico em 
1988, em Seul, Coreia do Sul. 

Antes, em 1960, em Roma (ITA), 
o tênis já fazia parte dos Jogos 

Paralímpicos.

Curiosidades
do esporte

Fonte:rio2016.com

Rogério treina regularmente

Destaediçãoemdiante,atéofim
dasOlimpíadas,osatletasdaAperam
entramemcenanarevistaEspaço,com

suashistóriasehabilidades.
Casopratiqueumesporteolímpico

equeiraparticipar,envieseusdados
paracomunicacao@aperam.com.
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ValedoJequitinhonha

Qualificar o ensino
FundaçãoAperameBioEnergia
contribuemparaformaçãode
profissionaisdaeducação

Cercade600educadoresdasescolas
públicasdeCapelinhaeItamarandiba,no
ValedoJequitinhonha,participaramdo
workshop“Inovareeducar”,promovido
pelaFundaçãoAperamAcesitaea
AperamBioEnergia,emnovembro.
AatividadeintegraoProgramade
MelhoriadaQualidadedoEnsinonas
Escolasecontoucomaparceriada
SecretariaMunicipaldeEducaçãoeda
FaculdadeÚnicadeTimóteo.
Divididoemdoismomentos,oencontro

teveapresençadopsicólogoeconsultor,
SilvioCustódiodeSousa,edadiretora
daFaculdadeÚnicadeTimóteo,Eliane
Neves.“Entendemosqueestimular
melhoriasnoensinoéumaproposta-
chaveparadesenvolverascomunidades.
Porisso,fomentamosumencontropara

instigarosprofissionaisdaáreaa
buscaremumnovoolharparaas
dinâmicasinovadorasnoprocesso
deensinoeaprendizagemdentro
desaladeaula”,destacaFlávia
Soares,coordenadoradeprojetos
daFundação.
Nessecontexto,Silvioacredita

queumdosdesafiosestána
formaçãodosdiretores,emsua
maioriaprofessoresoriundosdas
salasdeaula.“Amaioriadesses
profissionaistempoucaschances
deaprendertécnicasdegestão.
Quandoissoacontece,ficamaisfácil
resolverosproblemas.Umdiretor
devesesentircomoumpresidente
deempresa.Todonegóciotemmetas
eindicadores”,pontua.

Elianedefendeamodernização
doaprendizadocomoformade
qualificaroensinoedevalorizar
osprofissionaisquesededicam
aele.“Oestudantedeveser
estimuladoapraticareaopinar.
Cadavezmaistemosdefavorecer
atrocadeconhecimento.Nesse
caminho,osprofissionaisse
destacam,aumentamaschances
devalorizaçãoenãoesperama
mudançaacontecerapartirdo
sistemaeducacional”,ressalta.

Mudar

Parceria capacitou pessoas em três cidades

VinteescolaspúblicasdascidadesdeCapelinha,Turmalinae
Itamarandibapuderamaplicaralgunsdessesconceitosapartirda
parceriaentreFundação,AperamBioEnergiaeJuniorAchievement
MinasGerais(JAMG).Emoutubro,cercade600alunosdo5ºedo
9ºanoparticiparamdosprogramas“Nossoplaneta,nossacasa”
e“Empreendedoresclimáticos”,amboscomfoconaeducação
ambiental.
AescolamunicipalUrsinhosCarinhosos,emItamarandiba,recebeu

oprogramadaJAMGpelaprimeiravez.Trintaalunosdo5ºanocriaram
umasériedeplacas–instaladasnasdependênciasdolocal–para
relembraratodosdaimportânciadefecharastorneirasedeapagar
asluzesaosairdosambientes.“Aatividadenosajudouaunificar
ensinoeprática”,avaliaTerezinhaFiúza,supervisorapedagógica.

Meioambiente

Evento atraiu quase 600 educadores

Fotos: Aperam
 BioEnergia



Promoçãosocial

OmunicípiodeTimóteoestápróximodecontarcomumsuportevaliosonofortalecimentodaspolíticaspúblicasparacriançase
adolescentes.OConselhoMunicipaldosDireitosdaCriançaedoAdolescente(CMDCA),emparceriacomaFundaçãoAperamAcesita,
SecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialeapoiodaFundaçãoItaúSocial,finalizaráoPlanoMunicipalparaInfânciaeAdolescênciano
primeirotrimestrede2016.Odocumentodecenalpodenortearasprioridadesdeinvestimentonaáreajuntoaopoderexecutivo.Acidade
seráumadasprimeirasnoEstadoacontarcomesseorientador.

Legado
Alémdediretrizesparaospróximos10anos,oCMDCAjáganhououtroreforçode

peso.NaconstruçãodoplanofoicriadaaRedeDCA,umacomissãointersetorial,que
contacomaparticipaçãodediversasorganizaçõeseatoresdoSistemadeGarantiade
DireitosdaCriançaedoAdolescente,comoaFundação,aPolíciaMilitar,oMinistério
Público,erepresentantesdasSecretariasMunicipais,dosconselhosmunicipais,etc.
AexpectativaéqueaRedeDCAsejamantidaeatuenomonitoramentodasações.

“Formamosumgrupointegradoeaaplicaçãodeumametodologiaparticipativa
permitiuquetodosfossemativosdesdeodiagnósticoàproposiçãodeideias.Olegado
extrapolouoobjetivoinicial(plano)eaRedeéumexemplodisso”,ressaltaVenilson
Vitorino,presidentedaFundação.

QuemsedestacounosencontrosfoiMaria 
Eduarda Brommonschenkel,de13anos,aluna
do8°anodaEscolaEstadualProfessoraAna
LetroStaacks.Aparticipantemaisjovemda
Redeacompanhouasdiscussões,opinou
eaindalevouotemaparaasaladeaula.
“Compartilheiasideiasnaescolaefizemos
umaatividade.Emseguida,eutrouxepara
aRedeasobservaçõesdosmeuscolegas”,
lembra.AindaemdúvidaentreoDireitoea
AssistênciaSocialcomoáreasdeatuação,
Mariajásabequepretendecontinuarna
Rede.“Queroserumamultiplicadora.É
gratificantepensarqueessetrabalhopode
melhoraraqualidadedevidadecriançase
adolescentes”,completa.

Entrevista
MargareteAmorim,mestreem

Educação,especialistaemPsicologia
Clínica,OrganizacionaledoTrabalho
epós-graduadaemClínicadeGrupos,
OrganizaçõeseRedesSociais,atuou
comoconsultoranaelaboraçãodo
planoaconvitedaFundação.

Por que a presença dos agentes 
locais foi relevante para a elaboração 
do plano?
Oenvolvimentodeleséoquevai

fazercomqueoplanonãofique
“engavetado”,oqueécomumquando
umaconsultoriacontratadatrabalha
isoladamente.Quandooconhecimento
darealidadeécompartilhadoem
grupo,assoluçõessãoconstruídas
coletivamenteecadaumsesente
parteefetivadoprocesso.

Quais foram os maiores desafios?
Duranteotrabalhoforamdois:

conciliaraocupaçãodosparticipantes
comastarefasdeelaboraçãodoPlano
econseguirinformaçõessobreo
desrespeitoaosdireitosdascrianças
eadolescentes.Onovodesafioé
amanutençãodosencontrosda
Redequeterá,entresuasfunções,o
monitoramentodoplano.

Planocontacomapoio
técnicodaFundação

Planejando
o futuro
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Parceria

Aindafaltammaisdesetemeses,mas
JoséGeraldodePaula,presidenteda
AssociaçãodeMaratonistasdeTimóteo,
jáprojetaumpoucodoqueseráa16ªMini
MaratonaEcológica.Otradicionalevento
deatletismodacidade,quereúnecercade
200competidoresemjulho,éumadasdez
propostasaprovadasnoEditaldeProjetos
daFundaçãoAperamAcesita.

EditaldeprojetosdaFundaçãoinvesteR$100milemdeziniciativas

Largada para novos planos

Noanoquevem,alémdopórtico
personalizado–frutodaparceriacom
aFundação–oevento,atualmente
compostodecorridasde19esete
quilômetrosteráoutranovidade:
umacaminhadaecológicade5.000
metros.“Issorefleteademandada
população.Aospoucosaspessoasestão
descobrindoosbenefíciosdapráticae
nossanovamodalidadevaicontemplara
turmainiciante”,explicaJosé.
Odiferencialdaprova,segundoo

idealizador,éapossibilidadedeunira
práticaesportivaàcontemplaçãodo
meioambiente.Otrajetotemcomovista
áreasdoOikós,CentrodeEducação
AmbientaldaAperam,edoParque
EstadualdoRioDoce,ambasformadas
pelobiomaMataAtlântica.“Alémdo

OEditaldeProjetos
2015daFundaçãoAperam
Acesitacontoucom
62propostas–número
recorde.Oresultado
comas10entidades
contempladas,setedoVale
doJequitinhonhaetrêsdo
ValedoAço,foidivulgado
emoutubro.Aspróximas
ediçõesdarevistaEspaço
apresentarãoosprojetos
aprovados.

Corrida deste ano mobilizou 
cerca de 200 atletas

D
ivulgação

estímuloaoexercício,minhaintenção
foiaproximaraspessoasdosespaços
verdes.Naminhacarreirademilitar,eu
adoravacorrernessasáreasparamanter
ofôlegoemdia”,brinca.
Parachegara15edições,atrajetória

capitaneadaporJoséreuniumaisdo
queplanejamento,paciênciaeenergia
-atributosbásicosparaumcorredor.
Mobilizarapoiadoresparaviabilizaraideia
foidifícil,comexceçãodeumaparceria.“A
Fundaçãonosacompanhaeauxiliadesde
ocomeço,antesmesmodoedital”,recorda.
Obomresultadorecentepodemotivar

Joséabuscaroutrosapoiadores.“Inscrevi
aassociaçãotrêsvezeseganheisóna
última.Cadatentativasetraduzemmais
aprendizadoe,assim,aFundaçãonos
qualificaparanovasoportunidades”,prevê.

corridasde
     19 e 7 quilômetros

caminhada
ecológicade
        5.000 metros
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Tradição

ParticipantesdocoraldaAperammarcam
presençana21ºCantata

Música que inspira

Hámaisdeduasdécadas,ofimde
anoemTimóteo(MG)émarcadopor
ummomentoespecial:aapresentação
daCantatapromovidapelaFundação
AperamAcesita.Vozesdecrianças,
adolescenteseadultosdoCoral
Aperamseharmonizamparaencantar
opúblico.Obrilhoeapreparaçãopara
oespetáculosãoresultadodaação
deimportantespersonagenscomoos
irmãosAliceSouza,12anos,eDiogo
Souza,10anos,alémdaprofessora
ConceiçãodaSilvaesuafilhaGabriela
Ferreira,17anos.Osquatrorelatam,a
seguir,comodescobriramamúsica.

Parceria

NobairroTimirim,emTimóteo,
ConceiçãoeGabrielaaproveitamparte
dotempolivreparaensaiar.Paraa
mãe,umaboaapresentaçãonãotem
mistério.“Semdisciplinaededicaçãonão
temjeitodecantarbem.Coralsignifica
alinhamentoetrabalhocoletivo”,afirma.
Conceiçãoseinteressoupela

atividadedepoisdeacompanharafilha
pordoisanosnocoroinfanto-juvenil.
Quandoajovempassouparaocoral
adulto,amãeperguntouaomaestrose
nãopoderiafazerumteste.
Hoje,asduastrocamdúvidassobre

notasepartituras.Conceiçãodestaca
queoaprendizadonãoserestringe
aoconteúdomusical.“Descobrimos
ahistóriadascançõesedeseus
autores.Alémdisso,aprendiasermais
disciplinadaepontual”,comenta.
ParaGabriela,ocoralproporcionaum

momentoprazerosoemmeioarotina
deestudante.Acaminhodo3ºanodo
ensinomédio,elajáescolheuocursode
engenhariacivil,masnãoplanejalargar
asaulas.“Amúsicatrazsensaçõesboas.
Alémdisso,venciatimidezdainfância
epossodesfrutardemaistempocoma
minhamãe”,destaca.

Irmãos

NacasadeAlice,de12anos,eDiogo,de
10anos,apaixãopelamúsicavemdoberço.
“Omeumaridoémúsicoecomeçouatocar
violão,guitarraebaixonaadolescência”,
contaamãe,ElizabethdeSouza,técnica
emanálisesclínicas,quemoraemCoronel
Fabriciano(MG).Háquatroanos,ascrianças
fazempartedocoroinfanto-juvenil.
Aliceutilizavídeosnainternetpara

conhecermaissobrecançõeslíricas.
“SonhoemmeapresentarforadoBrasil.
Gostariamuitodefazerdamúsicaomeu
trabalho”,revelaajovem,quetambém
tocaviolão.JáDiogo,seaventuraem
outrosinstrumentos,comotrompete
ebateria(opreferido).Elecontaque
apesardeestaseraquartavezemque
participamdaCantataocontatocomo
públicoéespecial:“Aindasintoaquelefrio
nabarrigaantesdecomeçar”.

Arquivo Fundação
João Rabêlo

Maestro e professor Luciano 
Mendes, Gabriela, Conceição, 
Alice e Diogo

Fundação
Há26anos,oCoraldaAperam

integrapessoasepromoveoacesso 
àmúsica.
Quemtiverinteresseemparticipar

deveentraremcontatopeloinox.
famaeducacultura@aperam.comou
pelotelefone3849-7665parasaber
sobreinformaçõesevagas.


