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Programe-se 
para arrasar no 
segundo semestre!
Professor e youtuber, Walter 
Solla dá dicas para quem 
quer aproveitar a chegada 
das férias de inverno para 
se organizar e melhorar o 
desempenho  
na escola
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Expoinox Aprender para Evoluir!
Saiba tudo sobre a 
participação da Aperam na 
feira que agitou a cidade 
de Timóteo

Conheça a Academia Lean, onde gerentes 
e supervisores estão sendo capacitados 
para colocar em prática a metodologia 
Lean Manufacturing

págs.4 e 5

Com o tema ‘Sou + Sustentável’, 
edições 2018 do Encontro 
Aperam movimentaram 
Timóteo, São Paulo e Belo 
Horizonte e reforçaram os 
valores da Empresa junto aos 
empregados e seus familiares

Sustentabilidade 
   compartilhada 

Luzes  
na Usina
Conheça os benefícios do 
sistema de iluminação por 
luminárias de LED, instalado 
no Acabamento Final, que em 
breve chegará a toda a Usina

pág.6

pág.3 pág.3

A Aperam South America se destaca mais uma vez no Challenge. 
Projeto criado em Timóteo foi o grande campeão da edição 2018

We are the champions



“Participar da Academia Lean está sendo uma excelente 
oportunidade de aprender sobre novas ferramentas e reforçar 
conceitos que já eram praticados na Aperam. Os conhecimentos 
adquiridos estão fazendo a diferença na gestão da área, 
na medida em que ampliam a nossa visão para perceber 
oportunidades de melhorias, e certamente ajudarão a trazer 

ainda melhores resultados para a Empresa! A junção de aulas teóricas com 
demonstrações práticas é um importante diferencial. Não tenho dúvida de que, 
assim como eu, todos os colegas na Academia estão ansiosos para colocar o 
aprendizado em prática.”

Leonardo de Souza Marcelino, gerente da Laminação a Frio de Aços Elétricos

Compartilhar os conceitos da me-
todologia Lean Manufacturing e apre-
sentar à equipe o funcionamento das 
novas ferramentas adotadas com o 
programa Evoluir. São esses os obje-
tivos da Academia Lean, espécie de 
universidade sobre o tema que está 
levando cerca de 60 gerentes e super-
visores para as salas de aula do Centro 
de Formação da Aperam, em Timóteo.

Os profissionais foram divididos 

em duas turmas e participam de en-
contros semanais conduzidos pelos 
agentes de evolução, com o apoio 
da consultoria que apoia a Aperam 
na implantação do programa. “As 
aulas contam com uma abordagem 
dinâmica dos conceitos do Lean Ma-
nufacturing, na busca por transfor-
mar os líderes em agentes perma-
nentes de transformação, aptos a 
aplicar e disseminar a metodologia 
nas áreas”, comenta Maurício Rodri-
gues, agente de evolução que tem 
atuado nas capacitações.

Os profissionais da Aciaria, La-
minação a Quente e Laminação a 
Frio de Elétricos serão os primei-
ros a concluir a formação. Novas 
turmas serão formadas na medida 
em que as demais ondas do Evoluir 
forem iniciadas.

Carros de mão, fo-
gão a lenha e equipa-
mentos de cafeicultura 
fabricados em aço ino-
xidável. Quem passou 
pelo estande da Ape-
ram na ExpoInox 2018, 
realizada em Timóteo 
entre os dias 14 e 16 
de junho, encontrou 
uma linha diversificada 
de objetos fabricados a 
partir de inox que tes-

temunham a versatili-
dade do material para 
a aplicação nos mais 
diversos segmentos.

Com o tema “Ino-
vação e Aplicabilidade 
do Aço Inox no Agro-
negócio, Construção 
Civil e Mineração”, o 
evento contou, além 
dos estandes, com 
workshops, rodadas 
de negócio e palestras 

realizadas por profis-
sionais da Aperam. 
Os convidados tam-
bém tiveram a chance 
de visitar a Usina e o 
Centro de Pesquisas 
da Empresa, onde co-
nheceram de perto o 
desenvolvimento dos 
aços inoxidáveis.

“Mais uma vez, fize-
mos questão de apoiar 
a ExpoInox, por ser um 
evento que nos permi-
te compartilhar as novi-
dades da Aperam com 
os mais diversos seg-
mentos”, afirma Rober-
to Guida, gerente exe-
cutivo de  Marketing e 
Desenvolvimento de 
Mercado da Aperam 
South America.

Editorial

Misto quente
liga Aperam I Ano 1 I P.2 liga Aperam I Ano 1 I P.3

Conversa franca Em ritmo de celebração chega a edição de junho do Liga Aperam: a gente fala de festa junina (espia só na página 8!) e também 
conta tudo o que ocorreu nos Encontros Aperam deste ano, realizados ao longo do mês em Timóteo, São Paulo e Belo Horizonte. 
Você ainda conhece um balanço da Expoinox 2018, o projeto campeão da edição mais recente do Challenge, e o novo sistema de 
iluminação de LED que, em breve, chegará a toda a Usina. Assunto bom é o que não falta! ;)

Diversidade é na Expoinox 2018

quem faz
Publicação da Aperam South America 
para empregados 

Publicação da Aperam South America para 
empregados e comunidades • Presidente: 
Frederico Ayres Lima • Diretor de Produção 
do Circuito a Quente: Ilder Camargo 
• Diretor de Produção do Circuito a 
Frio: Paulo Novaes • Diretor Financeiro: 

Rodrigo Villela • Diretor Comercial: 
Rodrigo Damasceno • Diretor de Recursos 
Humanos: Luiz Otávio Procópio • Gerente 
de Comunicação: Raquel Faria • Endereço 
da Sede: Av. Carandaí, 1.115, 23º e 24º 
andares, Belo Horizonte/MG • Endereço 
da Usina: Praça 1º de Maio, 9 - Centro - 
Timóteo/MG • Tiragem: 3 mil exemplares • 
Jornalista Responsável: Fernando leijôto 

Alves Corrêa (Mtb 11.580) • Produção 
Editorial: BH Press Comunicação • 
Produção de Conteúdo: Gabriel Assunção 
(Mtb 17.989) • Editoração: BH Press 
Comunicação • Edição: Ana Amélia Gouvêa 
•  Fotos: Elvira Nascimento • E-mails para 
contato: comunicacao@aperam.com, 
inox.fundacao@aperam.com, 
inox.marketinox@aperam.com

Um mês todinho dedicado 
ao Meio Ambiente

Se você transita pelos espaços públicos de 
Belo Horizonte e do Vale do Aço, é provável que 
já tenha se deparado, nos últimos dias, com anún-
cios da Aperam por aí. Desde o dia 12 de junho, 
está no ar a campanha “Ainda mais que inox”, cria-
da visando a reforçar a nossa marca e aproximar 
ainda mais o aço inoxidável das pessoas.

Além de espaços como o aeroporto de 
Confins, na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, e o trem de passageiros da Vale – que 

liga a capital mineira a Vitória, no Espírito 
Santo, com aquela paradinha estratégica em 
Timóteo –, nos próximos meses os anúncios 
estarão presentes em rádios, revistas, por-
tais de notícias e redes sociais, entre outros 
canais de comunicação.

Confira abaixo as duas peças que se encon-
tram em circulação. Elas retratam um dos am-
bientes onde encontramos algumas das apli-
cações mais tradicionais do inox: a cozinha!

Pelas ruas da cidade
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Aprender para

Thiago (esq.) e Robson com suas novas bicicletas, conquistadas com a participação nas 
campanhas do Dia Mundial do Meio Ambiente realizadas pela Aperam

O time da Aperam na ExpoInox 2018, em Timóteo

 Parada Ambiental no Restaurante Central da Usina, com a realiza-
ção do teste ‘Pegada Ecológica’ e a entrega de brindes produzidos no 
Oikós (mudas, húmus e mel).

 Um concurso interno convidou a equipe a criar frases sobre o tema 
‘Acabe com a Poluição Plástica’. Thiago Henrique Marques de Menezes, 
analista de Controladoria da FCGI, foi o autor do enunciado escolhido 
como campeão do concurso (“Não plastifique o nosso planeta, ele é na-
tural e orgânico”) e recebeu uma bicicleta e um capacete como prêmio!

Quem também saiu pedalando foi Robson de Souza Barcelos, analista 
de Logística Pleno da OLIT. Ele produziu um vídeo mostrando como os 
moradores do prédio onde reside encontraram um método para controlar 
o consumo de água e foi o vencedor da campanha iniciada pela Aperam 
em março, no Dia Mundial da Água.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, foi 
lembrado durante todo o mês na Aperam, em uma série de ações lide-
radas pela Fundação Aperam Acesita. Confira o que aconteceu:

Acesse a intranet e saiba mais sobre os eventos!

Empregados da PSU comemoram o recebimento das cestas com produtos fit

 Outro destaque foi a tradicional Caminhada Ecológica ao mirante 
do Oikós, realizada no dia 9 de junho. A edição 2018 contou com 151 
participantes, dos quais sete eram da PSU! Eles receberam cestas com 
produtos fit da Fundação Aperam Acesita, por ser a área da Empresa com 
o maior número de participantes na Caminhada.

Dinâmicas propostas aos participantes na 
Academia lean

Frederico Ayres Lima, 
Presidente da Aperam 
South America
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ViU UM AnúnCio Por Aí?  
Que tal tirar uma selfie e compartilhar com a gente pelo e-mail comunicacao@aperam.com, 
contando como encontrou a peça? Estamos à espera do seu registro!

Ser + sustentável

Asustentabilidade está entre nossos 
principais valores e é uma das dire-
trizes que norteiam a gestão da Em-

presa. Em todo o Grupo, o tema é percebido 
como um caminho obrigatório a ser seguido 
para a construção de um futuro saudável 
para as próximas gerações.

Um exemplo nesse sentido foi a realiza-
ção, nos dias 21 e 22 de maio, de mais uma 
edição de nosso Seminário de Planejamento 
Estratégico. Trata-se de um encontro anual 
durante o qual a liderança da Empresa se 
reúne para pensar sobre o futuro, nossos so-
nhos, desafios e responsabilidades, visando 
a construir caminhos que permitam à Empre-
sa trilhar uma jornada segura e competitiva.

Ainda mais que na esfera econômica, a 
sustentabilidade ambiental é parte do Jei-
to Aperam de Ser e está evidenciada em 
nossos produtos que, entre diversos dife-
renciais, contribuem para a economia dos 
recursos naturais. É importante lembrar 
que somos a única produtora mundial do 
Aço Verde, 100% fabricado com o carvão 
vegetal da BioEnergia.

A sustentabilidade está fortemente arrai-
gada em nossa rotina e em nosso jeito de ser 
e não poderia ser diferente quando se trata 
dos Encontros Aperam, tema desta edição.

Ao escolhermos o slogan ‘Você + Sus-
tentável’ para as edições 2018, buscamos 
nos conectar aos programas da Empresa, 
em especial ao Sou+, pois entendemos 
que os Encontros Aperam são uma oportu-
nidade preciosa de reafirmar nossa opção 
pela sustentabilidade junto à equipe. São 
também uma chance de estimular as famí-
lias que aceitaram nosso convite a trans-
formarem suas rotinas.

Por causa disso, procuramos desenvol-
ver uma proposta diferente das anteriores, 
focando em atividades práticas e oficinas 
que podemos utilizar em nosso dia a dia. 

O nosso muito obrigado a todos que 
participaram. 

Boa leitura!
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“Este é o meu primeiro Encontro e a 
experiência está sendo excelente. 
Abordar a alimentação saudável tem 
tudo a ver com a política de saúde 
da Aperam. Eu, minha esposa, Ana, 
e meus filhos, Pedro e Gabriel, nos 
surpreendemos com as receitas 
naturais - nunca imaginaria um 
beijinho de grão de bico!”

i ntegração e confraternização. Esse foi o tom das edições 2018 do Encontro Aperam, que reuniram empregados da Aperam e suas famílias 
em Timóteo, São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente, nos dias 10, 16 e 30 de junho. 

Com o tema “Você + sustentável”, a programação reforçou o conceito de sustentabilidade por meio de diferentes iniciativas. Em Timóteo, 
por exemplo, o público que compareceu ao bosque da Fundação Aperam Acesita participou de oficinas sobre alimentação saudável e sobre 
construção de hortas caseiras e sistemas de captação de água. Para a criançada, o roteiro incluiu brincadeiras e sessões de cinema!

Já em São Paulo e Belo Horizonte, os convidados participaram de palestras sobre alimentação saudável e orgânica e cozinha sustentável. 
Para saber tudo o que rolou, nada melhor do que ler os relatos de quem aproveitou a festa. Com a palavra, a equipe!

Capa liga Aperam I Ano 1 I P.4 liga Aperam I Ano 1 I P.5

Você + 
sustentável

Davi Guerra nieto, analista de Negócios (São 
Paulo)

Diego Silveira Silva, supervisor Interino de Manutenção de Utilidades 
(Timóteo)

nathália El ossais, analista de Mercado  
(São Paulo)

Carine de oliveira Maia Almeida, analista 
técnico de Produtos da Metalurgia Integrada 
(Timóteo)

“Fiz questão de vir e estou me 
divertindo bastante com meu filho, 
Miguel (4 anos)! Ele estava  ansioso, 
pois sabia que encontraria aqui vários 
amigos. Para nós, é uma excelente 
oportunidade de rever os colegas em 
um ambiente mais descontraído.”

Clayton Patrick Melo de oliveira, inspetor de 
Manutenção Elétrica da Aciaria (Timóteo)

“Minha esposa, Mykaelle, e 
eu adoramos a oficina sobre 
reaproveitamento de água 
da chuva! A ideia é ótima e 
a montagem da minicisterna 
pareceu simples. Trouxemos nossa 
filha, Emilly (10 meses), para ela já 
ir entrando no clima dos eventos 
da Aperam!”

“As famílias puderam conhecer de perto os valores 
da Aperam, especialmente no que se refere à saúde. 
Procuro dividir esses conhecimentos com a minha 
esposa, laura, mas receber as orientações diretamente 
dos especialistas é sempre melhor. A família aproveitou 
muito, especialmente minha filha, Mariana, que não 
parou um segundo!”

“Este é o meu segundo Encontro 
Aperam e, mais uma vez, está 
sendo uma ótima oportunidade de 
confraternizar com os colegas. O tema 
da alimentação saudável não poderia 
ser melhor, especialmente por causa 
do meu filho Matheus (2 anos). Meu 
marido, Renato, também aproveitou 
muito o evento!”

Adriano Paixão Souza, Inspetor Mecânico da 
Laminação a Quente (PLQM) (Timóteo)

“Em 11 anos de Aperam, 
nunca perdi um único evento 
da Empresa! Desta vez, tive a 
companhia da minha esposa, 
Regiane, e foi a estreia do 
meu filho Murilo (um ano), que 
aproveitou à beça os brinquedos!”

“Nesses três anos de Aperam, não 
perdi um único evento da Empresa! 
Não podemos perder a oportunidade 
de nos aproximar dos colegas e de 
conhecer as famílias uns dos outros. 
Aproveitamos muito, eu, minha filha, 
Ana Júlia, e minha esposa, Renata.”

“O Encontro está mostrando que  
todos podemos adotar hábitos 
saudáveis em nossas rotinas! Para 
minha filha Izabele (8 anos), a chanche 
de ver na prática o que tem aprendido 
na escola é única. Meu marido, Marcelo, 
e eu adoramos o evento!”

Wagner de oliveira Martins, soldador mecânico 
da Manutenção Central (Timóteo)

Fabianna Scofield, analista financeiro  
(Belo Horizonte)

Magali Pizzo, assistente de vendas de 
exportação (Timóteo)

“Trouxe meu esposo, Alberto, e 
meus filhos, Murilo e Miguel. O 
bosque da Fundação Aperam 
recebeu com perfeição o evento! 
Fiz a oficina de horta caseira e mal 
posso esperar para colocar o que 
aprendi em prática.”
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Enquanto as esferas ambiental e so-
cial foram trabalhadas nos Encontros 
Aperam, o aspecto econômico - que com-
pleta o tripé da sustentabilidade da Em-
presa - esteve em foco na edição mais 
recente do Seminário de Planejamento 
Estratégico, realizado em Timóteo nos 
dias 21 e 22 de maio. 

O evento reuniu cerca de 60 líderes 
da Empresa (incluindo o presidente, di-
retores, gerentes executivos e alguns 
TNUEs) para avaliar as perspectivas do 
negócio em um prazo de cinco anos. O 
economista do Banco Itaú, Pedro Victor 
Renault, foi convidado para uma pales-
tra sobre a conjuntura macroeconômica 
do Brasil, compartilhando perspectivas 
de evolução do PIB, inflação e câmbio. 
“O evento colabora para que a Aperam 
mantenha o equilíbrio entre o que pre-
cisa ser feito hoje e as perspectivas 
para o futuro. Ele foi o pontapé para a 
elaboração do planejamento estratégi-
co da Empresa, que se estenderá até 
o mês de novembro”, comenta Isabel 
Noemi Gonçalves de Oliveira, analista 
de planejamento estratégico.

Seminário de 
Planejamento 
Estratégico: 
o segredo do sucesso

O economista Pedro Victor Renault, do Banco 
Itaú, foi convidado para falar ao público presente

Os participantes do Seminário de Planejamento 
Estratégico da Aperam
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ual é o poten-
cial gerado 
quando seis 
colegas de tra-

balho, de diferentes 
áreas e com as mais 
diversas experiên-
cias profissionais, se 
reúnem em busca de 
soluções para a Em-
presa? Na Aperam, o 
resultado dessa mis-
tura foi nada menos 
que um dos mais inte-
ressantes projetos de 
Melhoria Contínua de 
todo o Grupo, premia-
do no último dia 30 
de maio no Challenge 
2018 (veja quadro).

À frente da propos-
ta está um time diver-
sificado, formado pelo 
gerente de Manuten-
ção, Arthur Fialho; a 
analista de Programas 
de Melhoria, Cleonice 
Alves; o coordena-
dor médico da Usina, 
Evonei Melquiades; o 
mantenedor elétrico 
de ponte rolante, Fá-
bio Campos; o gerente 
executivo de TI, Pau-
lo Simão; e o analista 
técnico, Tiago Batista 
dos Santos.

Cleonice lembra que 
uma primeira ideia do 
que viria a se tornar o 
projeto foi concebida 
em dezembro do ano 
passado, na última edi-
ção da Convenção das 
Ambições. Foi naquele 
momento que a pos-
sibilidade de que os 
técnicos instruíssem 
remotamente a equipe 
para realizar pequenas 
manutenções na Usina 

começou a ser pensada.
Com o tempo, a 

ideia inicial de dispo-
nibilizar óculos com 
câmeras para os man-
tenedores foi aperfei-
çoada, até que o grupo 
chegou ao formato 
consagrado pelo júri do 
Challenge, onde celula-
res antigos dos empre-
gados fazem as vezes 
de câmeras para a rea-
lização de Hangouts.

“A aquisição dos 
óculos demandaria 
um investimento de 
quase R$ 14 mil por 
equipamento. Ao uti-
lizarmos os celulares, 
reduzimos drastica-
mente os custos do 
projeto, sem prejudi-
car os ganhos esti-
mados com a implan-
tação, entre os quais 
estão a redução da 
necessidade de des-
locamento dos técni-
cos plantonistas aos 
finais de semana e 
um maior comparti-
lhamento de conhe-
cimento entre os pro-
fissionais”, detalha 
Paulo Simão.

Na busca por uma 
estrutura que pudes-
se acoplar o telefone, 
uma espécie de po-
chete foi desenvolvi-
da, e o melhor, custan-
do apenas R$30 cada! 
“Os oito equipamentos 
montados até o mo-
mento demandaram 
um investimento de 
apenas R$240 para 
fabricar as pochetes, 
uma vez que usamos 
os celulares que tí-

nhamos na Empresa 
e o projeto foi inteira-
mente desenvolvido 
pela equipe interna. 
Como dissemos no 
nosso vídeo de inscri-
ção no Challenge, ‘não 
buscamos os melhores 
recursos, mas, sim, fa-
zer o melhor com os 
recursos que temos!’”, 
celebra Tiago Santos.

E as boas notícias 
não param por aí: a 
equipe está agora pro-
videnciando o depósi-
to do pedido de paten-
te do projeto.

Benefícios  
vistos de perto

Entre os integran-
tes do grupo, Fábio 
Campos é o único 
que terá a oportu-
nidade de utilizar a 
ferramenta na rotina 
de mantenedor e ga-
rante que a boa acei-
tação é nítida entre 
os colegas.

Contente com a 
conquista do prêmio 
no Challenge 2018, 
ele já se prepara para 
fazer as malas rumo 
à Europa ao lado dos 
colegas de grupo. 
“Aproveitei meu pe-
ríodo de férias, em 
junho, para tirar meu 
passaporte. O prêmio 
será minha primeira 
viagem internacional 
e ainda terei a opor-
tunidade de conhe-
cer outros processos 
de inovação. A ansie-
dade está a mil!”.

Q
O operador Alysson Max no Acabamento Final: desde abril, a área tem nova iluminação com lâmpadas de lED

O inspetor de manutenção elétrica da PAIC, Marcos Augusto, já está utilizando a pochete 
high-tech, campeã do Challenge 2018, na rotina na Usina de Timóteo

De Timóteo 
para o 
mundo

operador de tiras III do Acabamen-
to Final, Alysson Max de Castro, 
15 anos no setor, garante: a área 
de trabalho nunca esteve tão 

bem iluminada. “Conseguimos enxergar 
todo o ambiente com clareza! Isso traz 
mais segurança para o deslocamento da 
equipe e facilita ainda mais o controle vi-
sual do corte das bobinas”, avalia.

A transformação notada pelo opera-
dor resulta da implantação, concluída em 
abril, de um sistema de iluminação com 
lâmpadas de LED, uma tecnologia mais 
moderna e que já está agregando inúme-
ros benefícios à Empresa (veja quadro).

O projeto integra o MTP Inovação e é 
uma das iniciativas voltadas à eficiência 
energética executadas até o momen-
to. “A ideia de substituir as lâmpadas 
da Usina por modelos de LED já existia 
há algum tempo. Com a criação do MTP 
Inovação, vimos uma oportunidade de 
avançar neste projeto, que passou a ter 
abrangência global e está sendo realiza-
do em todas as plantas da Aperam pelo 
mundo”, explica Luciano Lellis Miranda, 
responsável pelos projetos de eficiência 
energética que integram o programa.

A escolha do Acabamento Final para 
receber o piloto não aconteceu por aca-
so: no início do ano, a área havia solici-
tado melhorias para sua iluminação ao 

setor responsável pela manutenção da 
Usina. “Por que não aproveitar essa de-
manda e já colocar o projeto em prática? 
Ao invés de fazer pequenos reparos, 
criamos um sistema de iluminação total-
mente novo para a área”, relata Reinaldo 
Valentim Coelho, engenheiro que atuou 
na implantação do projeto. 

Além dos ganhos alcançados em 
eficiência energética, a chegada do 
LED elevou o nível de luminância do 
Acabamento Final de 50 para 200 
Lux (unidade de medida da intensi-
dade de iluminação).

“A melhora é evidente e certamen-
te agradou toda a equipe! Trabalho há 
cerca de 20 anos como o responsável 
pela iluminação da Usina e vê-la ilu-
minada por lâmpadas de LED era um 
sonho antigo”, conta Genaldo Santana, 
técnico de manutenção da Aperam 
que esteve à frente da implantação 
entre os meses de janeiro e maio.

No que depender da equipe res-
ponsável pelo MTP Inovação, a ilumi-
nação dos sonhos de Genaldo muito 
em breve será realidade em toda a 
Usina: a expansão do projeto está 
programada para ocorrer já no segun-
do semestre deste ano. Espera-se 
que mais de 70% da planta receba lu-
minárias de LED até o final de 2019.

Luz na passarela

Ao todo, 338 lâmpadas de LED foram 
instaladas na área de Laminação e Aca-
bamento Final de Aços Inoxidáveis.

Enquanto as antigas luminárias (de va-
por de sódio e vapor metálico) deman-
davam uma potência de pelo menos 
400 watts para permanecerem acesas, 
as novas necessitam de apenas 167 
watts: uma redução de mais de 60% da 
potência consumida por cada luminária.

Por mês, a substituição proporcionará 
uma economia de energia estimada em 
57 MWh (megawatthora), montante sufi-
ciente para abastecer mais de 370 casas.

Outro destaque é a economia financei-
ra que o projeto proporcionará à Empresa. 
Na área abrangida, o valor investido para 
a substituição será recuperado em 21 
meses, como resultado do menor consu-
mo de energia elétrica e também da re-
dução das necessidades de manutenção 
na área – enquanto as lâmpadas antigas 
precisavam ser substituídas, em média, a 
cada 16 meses, os modelos de LED têm 
duração estimada de cinco anos.
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ideia luminosa  (e econômica)!
o

Challenge 2018
O Challenge é um seminário de Melhoria Contínua. Todos os 

anos, as unidades do Grupo Aperam são convidadas a inscreverem 
projetos que se destaquem em quatro aspectos: economia, inova-
ção, exemplaridade e sustentabilidade.

Na edição 2018, 18 projetos foram inscritos, dos quais nove se-
guiram para a avaliação final.

Dois projetos foram escolhidos como campeões - além do brasilei-
ro, uma iniciativa criada na planta de Sersheim, na Alemanha, também 
foi premiada - e seus autores terão a oportunidade de realizar uma 
viagem intercontinental inteiramente paga pela Empresa.

Time campeão: Fábio, Paulo, Evonei, Cleonice, Arthur e Tiago (da esq. para a dir.)
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Walter Solla
Entrevista com

Internet é lugar de estudo

Você traz o conteúdo da sala de 
aula para a internet, que ainda é 
vista como uma ‘vilã’ do estudo 
por alguns pais. Como tornar 
computadores e smartphones 
aliados dos estudos?
A falta de flexibilidade das insti-
tuições de ensino é o principal fa-
tor que faz com que ainda exista 
esse bloqueio em relação à inter-
net. Dialogar com novos compor-
tamentos e tecnologias é uma das 
funções da educação e, portanto, 

é totalmente possível conciliar os 
estudos com o uso da tecnologia. 
Veja o meu caso: meu desejo de 
explorar as infinitas possibilida-
des de aprendizagem me levou à 
criação de um canal no YouTube 
que ensina a História e a Filosofia 
de uma forma diferente, integra-
da ao mundo audiovisual.

Chegamos ao meio do ano letivo 
e é um momento de balanço para 
muitos estudantes. Quais as 

suas sugestões para quem não 
obteve um bom desempenho e 
deseja avançar nos resultados no 
semestre que está por vir?
O planejamento é o melhor cami-
nho. Sugiro uma análise do calen-
dário letivo, calculando quantas 
horas de estudo é possível reser-
var por dia, e então dividir esse 
tempo pelas disciplinas escolares. 
O tempo varia muito de acordo 
com a realidade de cada pessoa, 
mas o ideal é ao menos três horas 

por dia. O mais importante é ter co-
ragem todos os dias para vencer a 
preguiça e o cansaço.

Quais suas sugestões de 
canais no YouTube para que 
os alunos tenham um aliado 
na hora de aprender?
Em relação às disciplinas escola-
res, gosto do canal do Professor 
Noslen, sobre Língua Portuguesa; 
do Vá Ler um Livro, sobre Literatu-
ra; e do Ferreto, de Matemática.
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Foi ainda na adolescência que Walter Solla percebeu que o formato 
tradicional das aulas o entediava, dificultando o aprendizado de muitos 
conteúdos. Ele ainda não sabia que se tornaria professor naquele 
momento, mas deixou a imaginação solta para pensar em modelos 
diferentes de ensino que poderiam ser atraentes para ele e os colegas.
Anos depois, ele se formou em História na Universidade de São Paulo 

(USP) e encontrou na internet uma aliada para o ensino da disciplina. 
Hoje, o Se Liga nessa História, seu canal no YouTube, já acumula mais 
de 700 mil inscritos e é referência para alunos de todo o Brasil.
Em conversa com o liga Aperam, o professor compartilhou dicas para quem 
quer aproveitar o meio do ano letivo para fazer um balanço do desempenho 
e chegar com tudo em cima no segundo semestre!

#ládecasa

o gostinho do Arraiá  
lá na sua casa

Uma nova edição do Arraiá D’Ajuda se aproxima e se você é daqueles 
que não perdem uma festa julina, fica a dica para marcar na agenda: o 
evento será no dia 7 de julho, a partir das 19 horas, no Bosque da 

Fundação Aperam Acesita, em Timóteo.
Os ingressos estão à venda a R$5 na recepção da Fundação e 

todo o dinheiro arrecadado será destinado para entidades sociais 
com atuação em Timóteo.

As entidades também comandam as barraquinhas da festa, onde um car-
dápio típico da época é preparado com o apoio de voluntários, como é o caso 
de Girlândia Alves, analista de Gestão de Saúde da Aperam.

Para ajudá-lo a já ir se aquecendo para o evento, ela compartilhou com o 
Liga Aperam a receita de um dos pratos de maior sucesso do Arraiá: o canji-
cão! Partiu para a cozinha?!

Foto: Divulgação

inGrEDiEnTES:
- ½ kg de milho para canjica
- 2 litros de água
- 1 litro de leite
- 3 paus de canela
- 8 cravos da Índia
- 1 lata de leite condensado
- Açúcar e canela em pó (a gosto)

MoDo DE PrEPAro:
Cozinhe a canjica na água por cerca 
de 1 hora em uma panela de pressão. 
Quando estiver macia, junte o leite 
condensado, o leite, a canela em pau 
e o cravo e deixe cozinhar em fogo 
baixo por mais 15 minutos (ou até 
engrossar). Se achar necessário, co-

loque mais açúcar. O prato pode 
ser servido quente ou frio e a 
canela em pó deve ser acres-
centada no momento de servir. 

Rende 12 porções.

Aperam South America, Fundação Aperam Acesita  
e Abertta Saúde convidam para

Uma manhã para a prática 
de atividades físicas e um 
bate-papo sobre qualidade 
de vida e hábitos saudáveis,  
no Centro de Educação  
Ambiental da Aperam 
(Oikós), em Timóteo!

DIA 14 DE jULHo (SÁBADO)  
A PARTIR DAS 8 DA MAnHã

Inscrições abertas até o dia  
12 de julho, pelos telefones 
(31) 2136-4500 ou 
(31) 2136-4515, ou  
presencialmente no CPS de 
Timóteo. (vagas limitadas)

*Evento exclusivo para empregados e dependentes a partir dos 16 anos de idade


