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Visando a aperfeiçoar o diálogo com o seu 
time, Aperam reformula seu mix de 
veículos de Comunicação pág.5

pág.8

Comunicar
é preciso

Empresa que não se 
comunica bem fica lenta 
e desatualizada, menos 
eficiente, produtiva e feliz”

- Sidney 
Rezende 

“

Campeã!
Aperam é eleita 
fornecedora destaque 
por empresa do ramo 
sucroalcooleiro

pág.2

Em família
Diferentes 
gerações que 
se encontram 
na Aciaria

pág.3 pág.4

Vamos falar de clones?

Após 25 anos, 
Dimas de Araújo 
Neto contou com o 
apoio da Empresa 
para abandonar o 
cigarro e celebra no 
Liga aperam dois 
anos longe do vício. 

Conheça os riscos à 
saúde provocados pelo 
cigarro para fumantes 
e pessoas que aspiram 
sua fumaça.

Superação

Extra, extra! 
Tem novidade chegando!
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págs. 6 e 7

Conheça o trabalho de 
melhoramento genético 
realizado pela BioEnergia

Hérica Gonçalves, 
Damaris Folgado e 
Vanderlei Souza com 
a edição de estreia do 
Liga aperam



Editorial

Misto quente
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Um novo 
jeito de se 
comunicar

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 • Conselho 
Editorial: Cleonice Maria Alves Freitas, 
Fernando leijôto Alves Corrêa, Flávia 
Souza da Silva Soares e Shirlleny Garcia • 
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

A  companhamos a evolução dos 
meios de comunicação em uma ve-
locidade extraordinária - temos um 

acesso instantâneo a informações que cir-
culam nos quatro cantos do mundo e de 
diversas formas.

Uma certeza é a de que a nossa Em-
presa também está em pleno processo de 
evolução. Cada vez mais conectados, par-
ticipamos de um movimento que permite 
mais agilidade e conectividade. Algumas 
mudanças vêm a reboque dos novos tem-
pos - por exemplo, vimos a transformação 
do nosso uniforme, mais adequado à iden-
tidade global da Aperam, mas também 
mais confortável, usando tecidos moder-
nos e compatíveis com todas as estações 
de trabalho, seja a Usina ou os escritórios 
de Belo Horizonte e São Paulo.

Com os nossos veículos de comunica-
ção não é diferente! Eles têm que evoluir 
e trazer novas experiências para os lei-
tores. Por isso, é com orgulho que apre-
sentamos a você o novo jornal da Aperam 
- o Liga aperam! Este informativo tem 
um formato mais participativo, com tex-
tos mais curtos, imagens e conteúdos de 
interesse geral. O que queremos é estar 
próximos, característica tão fundamental 
da nossa Empresa. A cada edição, conta-
mos com a sua participação e a de seus 
familiares, além do apoio inspirador dos 
Facilitadores de Comunicação.

O Liga aperam passa a circular men-
salmente e apresenta informações atuais 
sobre o dia a dia da nossa Empresa e de 
nossos colegas, que são os protagonistas 
e ao mesmo tempo testemunhas de toda 
esta transformação. Que a experiência 
seja agradável! Vamos juntos!

Conversa franca

Despertar nos jovens o desejo de assumi-
rem o protagonismo de suas vidas. É com esse 
objetivo que Claudiano oliveira Silva (foto), 
inspetor de Qualidade da Aperam, se dedica ao 
voluntariado. Ele atua nos programas aplicados 
pela Fundação Aperam Acesita em parceria 
com a Junior Achievement, todos os anos, nas 
escolas públicas de Timóteo. Para ele, influen-
ciar positivamente a formação dos adolescen-
tes é ajudar a construir um futuro melhor.

“Desde que conheci o projeto de Empreen-
dedorismo Juvenil, há seis anos, não abro mão 
de participar. A cada ano é uma experiência 
diferente, mas algo se repete: há sempre alu-
nos participativos e interessados nos temas 
abordados. Me emociono 
sempre que encontro 
um ex-aluno, já for-
mado e encaminha-
do, e ele vem me 
agradecer pelo 
trabalho rea-
lizado”.

Desde 2004, os programas 
aplicados em conjunto entre a 
Fundação Aperam Acesita e a Junior 
Achievement (acesse jabrasil.org.br 
e conheça a organização) estimulam 
o desenvolvimento pessoal e 
profissional, despertando o espírito 
empreendedor. 

Em 2017, cerca de 1.400 
estudantes, das 12 escolas públicas 
de Timóteo, serão beneficiados. 
Cinquenta voluntários, mobilizados 
pela Fundação Aperam Acesita, 
conduzirão as atividades nas 
instituições de ensino.

Pé no presente, 
cabeça no futuro

Raquel Mendonça 
de Faria, Gerente 
de Comunicação 

Não teve para ninguém! A Aperam South 
America foi reconhecida como a melhor forne-
cedora siderúrgica pela Raizen, em uma pre-
miação interna realizada pelo grupo, em julho, 
na cidade de Piracicaba (SP).

Maior empresa do setor sucroalcooleiro e se-
gunda maior distribuidora de combustíveis do 
Brasil, a Raizen é cliente da Aperam desde 2014 
e possui um sistema de monitoramento do Ín-
dice de Qualidade dos Fornecedores (IQF), que 
avalia a pontualidade e qualidade das entregas.

Esta foi a primeira vez que a Aperam chegou 
ao topo do ranking na premiação. “Ao longo de 
2016, fornecemos 332 toneladas dos aços ino-
xidáveis 410 e 304 para a Raizen. O índice de 
100% de aproveitamento alcançado, sem qual-
quer problema no fornecimento nesse período, 
mostra que a gestão focada é o caminho para 
nos tornarmos uma referência em qualidade”, 
comemora Raphael Rodrigues Correia, analista 
de Negócios da Aperam.

Ééééé... da Aperam! Gente que faz o bem
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Raphael exibe orgulhoso o troféu conquistado pela Aperam: 
trabalho em parceria entre os departamentos do escritório 
Comercial gerou premiação inédita para a Empresa

A empresa é formada por uma joint venture 
entre Shell e Cosan.
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Quer estar por dentro das novidades da Empresa? Se a resposta for sim, as primeiras páginas do Liga aperam foram feitas para você! 
Em textos curtos, rápidos e fáceis de ler, é possível conhecer um panorama do que acontece na Aperam (e, na maior parte das vezes, 
contado por quem está diretamente ligado aos processos). Esta edição tem prêmios (dentro e fora da Empresa! \o/), história de 
voluntariado e muito mais! Vem com a gente!

Em novembro completo 39 anos de Aperam, 
onde ingressei como auxiliar de escritório. Minha 
chegada aqui não teria sido possível sem o 
apoio do meu pai, Oderico, que se aposentou na 
Empresa. Trabalhar na 
Aperam era um sonho 
pra mim. Hoje, ter dois 
filhos aqui dentro é um 
presente que ganhei.”

- Edson Amorim, 
analista técnico de 
Controle de Processos 

“

Minha foto

Além deste, outros seis grupos de CCQ fo-
ram premiados em julho, em razão do bom de-
sempenho alcançado no primeiro semestre de 
2017. Eles receberam um brinde em reconhe-
cimento pela importante contribuição dos pro-
jetos implantados no período e participaram de 
uma cerimônia, com a presença das suas respec-
tivas gerências.

De cara nova!
O Círculo de Controle de Qualidade (CCQ) já 

existe há mais de 30 anos na Aperam, mas está 
passando por um processo de revitalização. O ob-
jetivo é potencializar a implantação de melhorias 
nos processos da Empresa. A boa notícia? Tem 
dado certo!

O programa conta atualmente com 220 gru-
pos ativos, sendo cada um deles formado por, no 
máximo, oito empregados.

Em razão do alto número de novos adeptos, uma 
ação que marcou o primeiro semestre foi o grande 
volume de capacitações aplicadas, que buscaram 
apresentar a filosofia do programa e a metodologia 
seguida para análise e solução de problemas: foram 
512 pessoas treinadas nesse período.

O objetivo é que, até o final deste ano, qua-
tro mil melhorias sejam implantadas pelos gru-
pos de CCQ.

Cheguei à Aperam em 2015. A vontade de 
trabalhar na Empresa existia desde muito novo, 
afinal de contas, fui criado no ambiente da 
Aperam, sempre presente nas confraternizações 
junto do meu pai. Aqui dentro, me surpreendi 
com a transparência que existe na Empresa e 

as possibilidades de 
desenvolvimento de 
carreira que temos. 
Sinto-me, de fato, parte 
da família Aperam.”

-  Marlon Amorim, 
técnico de programação 
de produção 

“

Estou há quase cinco anos na Aciaria, área onde 
fui muito bem recebido. E não foi surpresa: 
sempre vi a felicidade do meu pai em trabalhar 
na Aperam. Uma coisa que tenho em mente 
é que não quero ficar parado, vou sempre 
buscar novos desafios. Tanto é que acabei de 
me formar em Direito. No futuro, quem sabe 
consiga atuar nessa área aqui mesmo dentro 
da Aperam. Assim 
como meu pai, seria 
uma felicidade se eu 
pudesse um dia ver um 
filho trabalhar aqui.”

- André Amorim, 
operador de ponte 
rolante 

“

Os irmãos André e Marlon, que hoje tra-
balham na Aciaria, ainda nem haviam nascido 
quando seu avô, Oderico, ingressou na Aperam. 
Mais tarde, foi a vez de Edson, atual analista de 
Controle de Processos e pai dos rapazes, come-
çar sua carreira por lá. Mais que o trabalho na 
Empresa, a família tem em comum o orgulho de 
fazer parte do time Aperam.

Thaynan Zini dos Reis (terceiro, da dir. para a esq.), inspetor do 
lingotamento Contínuo, ao lado dos colegas do grupo VIP: 
Marcos Pereira, Phillipe Figueiredo, Rogério Oliveira, Marconi 
Martins, Thiago de Oliveira, Marcos Pedrosa, luiz Henrique 
longuinho e Eduardo Teixeira, orientador do grupo

“Faço parte do grupo VIP, com outros sete colegas 
da área de Manutenção da Aciaria. Estipulamos 
que cada integrante do grupo deve cadastrar, em 
média, cinco melhorias por quinzena e, até agora, 
tem dado muito certo! Prova disso é que fomos um 
dos grupos que mais implantaram melhorias de CCQ 
no primeiro semestre – foram 74, ao todo – e fomos 
homenageados em julho por isso. Estamos focados 
para chegarmos ao final do ano, mais uma vez, entre 
os destaques da Empresa!”

Filhos de 
peixe...

Sugerido pelo Facilitador de comunicação
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Acesse a intranet da Aperam e conheça 
os demais vencedores

#tôdeuniformenovo
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o Clone
V ocê certamen-

te conhece o 
conceito de 

aço verde da Aperam, 
produzido com carvão 
vegetal proveniente 
das florestas de euca-
lipto 100% renováveis 
da BioEnergia. Prova-
velmente, também já 
ouviu falar sobre os 
processos de clona-
gem – quem não se 
lembra, afinal de con-
tas, do nascimento da 
ovelha Dolly, que ficou 
mundialmente famosa 
em meados dos anos 
1990? Tão diferentes 
à primeira vista, esses 
temas encontram um 
ponto em comum no 
trabalho da equipe de 
Melhoramento Gené-
tico da BioEnergia. A 
etapa marca o início 
do desenvolvimento 
das mudas de eucalip-
to com a qualidade ne-
cessária para alimen-
tar os fornos da Usina 
de Timóteo.

Antes de falar de 
clones, no entanto, 

precisamos voltar 
alguns bons anos – 
mais precisamente, 
à década de 1970. 
Naquele momento, 
as sementes para o 
plantio na área da 
BioEnergia foram im-
portadas da Austrália 
e ocorreram diver-
sas experimenta-
ções para identificar 
aquelas que melhor 
se adaptariam ao 
solo e condições cli-
máticas do Brasil. 

Com o passar do 
tempo, o mapeamen-

to das espécies que 
se destacaram permi-
tiu que a equipe co-
meçasse a desenvol-
ver sementes locais. 
Mais alguns anos se 
passaram até que o 
termo “clonagem” 
aparecesse pela pri-
meira vez por aqui, 
em meados da déca-
da de 1980. “Com o 
surgimento da clo-

nagem florestal no 
Brasil, a BioEnergia 
identificou uma opor-
tunidade de avançar 
em seus processos e 
produzir mudas ori-
ginárias apenas das 
suas melhores árvo-
res. Após muitos tes-
tes, iniciamos no co-
meço dos anos 1990 
o plantio de clones 
em escala comercial”, 

explica Rodolfo Cos-
ta, assistente técnico 
da área de Melhora-
mento Genético.

Ele ressalta que 
são inúmeros os 
benefícios que os 
clones de eucalipto 
trazem ao proces-
so. “Com os clones, 
conseguimos obter 
uma floresta mais 
homogênea, sem 

grandes variações 
na altura e espes- 
sura das árvores, o 
que se reflete em 
maior produtividade. 
Também aumenta 
a qualidade da ma-
deira e, consequen-
temente, do carvão. 
Sem falar na maior 
resistência às pragas, 
doenças e variações 
climáticas”, destaca.

Como se clona uma árvore, afinal de contas?
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na página da Aperam 
no YouTube (youtube.
com/aperambrasil), 
um vídeo explica em 
detalhes o que é o aço 
verde da Empresa. 
Acesse pelo QR Code 
abaixo e confira!

Esqueça as ovelhas! No 
caso das árvores, o com-

portamento é estudado na medida 
em que elas crescem, de modo que 
seja possível identificar a qualida-
de da madeira e sua tolerância às 
pragas, entre outros aspectos.

Ela se destaca das outras 
pelo bom desempenho? 
Então ela será cortada e 

mudas serão produzidas com seus 
brotos, que são plantados para os  
testes clonais nas áreas da Bio- 
Energia. Uma vez aprovado, o clo-
ne segue para a etapa seguinte: o 
plantio piloto na área de silvicultu-
ra. Sua reprodução em larga escala 
é o último passo de um clone re-
produzido e aprovado com louvor.

 Árvores especiais, como 
são os clones, preci-

sam ser registradas junto ao 
Ministério da Agricultura – em 
processo semelhante ao ca-
dastro de patentes. O registro 
assegura a proteção do clone 
e o recebimento pela Empresa 
criadora dos royalties quando 
eles são adquiridos por ou-
tras organizações. Hoje, a Bio-
Energia já conta com 18 clones 
registrados e cadastra, em mé-
dia, um novo material genético 
por ano.

O registro é fundamen-
tal para a proteção dos 

clones, bem como sua comer-
cialização.

1

2

3

4

Gostou de conhecer mais sobre o trabalho da BioEnergia? Fique ligado nas 
próximas edições, quando novas etapas do processo serão apresentadas!
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Chega mais, vamos conversar

E 
nquanto lê 
essa repor-
tagem, você 

provavelmente rea-
liza também outras 
atividades: fica de 
olho nas mensa-
gens no Whatsapp, 
dá uma espiadinha 
na TV, acompanha 
as novidades dos 
amigos nas redes 
sociais... Encaixou-
se em algum desses 
exemplos? Não se 
preocupe, você não 
é o único!

Já faz algum tem-
po que novos hábi-
tos de consumo de 
informação foram 
incorporados à nos-
sa rotina, mudando 
o modo como nos 
relacionamos com a 
notícia. O tempo está 
a cada dia mais curto, 
e a necessidade de 
oferecer conteúdos 
objetivos nunca foi 
tão real.

A Aperam está 
ciente dessa trans-
formação e busca-
va há algum tempo 
meios de se alinhar 
a essa realidade. E se 
a inovação é uma das 
principais caracterís-
ticas do nosso jeito 
de ser, porque não 
inovar no modo como 
nos comunicamos 
com a nossa galera? 
O “Liga aperam” nas-
ceu para isso, inte-
grando uma completa 
reformulação do mix 
de veículos de comu-
nicação da Aperam.

“A mudança ocor-
re a partir da cons-
tatação da necessi-
dade de acompanhar 
a evolução da nossa 
Empresa e criar um 
ambiente de trabalho 
buscando mais parti-
cipação”, explica Ra-
quel Faria, gerente 
de Comunicação.

Participação
Entre os pontos 

contemplados nas 
novas ferramentas 
adotadas pela Em-
presa, que têm o 
importante papel de 
apoiar e complemen-
tar o diálogo face a 
face das lideranças 
com as equipes, um 
destaque é a aber-

tura para a participa-
ção cada vez maior 
dos Facilitadores 
de Comunicação. 
Eles atuarão como 
uma ponte entre a 
área de Comunica-
ção e toda a Ape-
ram. “Queremos que 
os veículos sejam 
feitos em conjunto 
com os leitores, para 
mostrar aqui o que 
as pessoas realmen-
te se interessam em 
ver. No ‘Liga ape-
ram’, editorias como 
#ládecasa e ‘Minha 
foto’ foram criadas 
para que o público 
compartilhe suas re-
ceitas e momentos 
marcantes das suas 
vidas”, explica Ra-
quel Faria.

Mais proximida-
de, participação e 
agilidade. Esses são 
alguns dos objetivos 
das mudanças: além 
de maior proximida-
de com os emprega-

dos e suas famílias, a 
proposta busca mais 
oportunidades para 
a participação, para 
que todos se mani-
festem e colaborem 
na construção da 
comunicação. Tudo 
isso com agilidade 
alcançada com a va-
lorização dos meios 
digitais, equilibrada 
com informações sob 
medida.

Jeisianne Paiva e Fabiano Araújo, da Fundação Aperam Acesita, com a edição de estreia do liga aperam: jornal será distribuído mensalmente aos empregados
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A mudança 
ocorre a partir da 
constatação da 
necessidade de 
acompanhar a 
evolução da nossa 
Empresa e criar 
um ambiente de 
trabalho buscando 
mais participação” 
- Raquel Faria, 
gerente de 
Comunicação

“ o time de 
Facilitadores de 
Comunicação é 
formado por 29 
empregados, com 
representantes 
de todas as áreas 
da Empresa. Para 
saber quem é o 
facilitador da sua 
área, consulte 
a intranet da 
Aperam

Um mix que se complementa
- impresso: dinâmico e com linguagem 

simples, o ‘Liga aperam’ será entregue todo 
mês na casa dos empregados. Neste jornal, se-
rão abordados temas gerais sobre a Empresa 
e a vida cotidiana dos empregados (aqui, você 
será o protagonista!). Como parte da mudança, 
outros dois impressos (a Palavra do Presidente 
e o Sintonia) também ganharam novas identi-
dades visuais, alinhadas à marca da Empresa.

- Digital: no meio online, a Intranet se-
gue como a principal ferramenta de comuni-
cação da Aperam com os empregados (em 
uma pesquisa realizada com a equipe, ela 
deu um show e foi o destaque de aceita-
ção pelos diferentes públicos!). Além dela, 
também merece destaque a TV Aperam, 
que será expandida para as demais áreas da 
Usina e escritórios de São Paulo e Belo Hori-
zonte e passa a ser atualizada diariamente. 
As novidades da Empresa também seguem 
podendo ser acompanhadas pelo aplicativo 
Aperam Live, disponí-
vel para celulares com 
sistema operacional 
Android (se ainda não 
baixou o App, use o 
QR Code ao lado e 
faça já o download).
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Aquela força de vontade 
que a gente respeita
D 

ois anos se 
passaram, mas 
o técnico de 

Programação da Ape-
ram, Dimas de Araújo 
Neto, ainda fica emo-
cionado ao se lembrar 
de uma reunião relâm-
pago que conduziu na 
LPLQ (Laminação de 
Tiras a Quente), em 
setembro de 2015. Em 
pauta: o tabagismo, os 
danos que o consumo 
do cigarro causa às 
pessoas e os desafios 
para abandonar o vício. 
O personagem daquela 
história, que mostrou 
aos colegas as mãos 
trêmulas em razão 
da abstinência e foi 
aplaudido de pé, era o 
próprio Dimas. “Não me 
esqueço dessa cena. 
Havia mais de 30 pes-
soas na sala e todos 
vieram me parabenizar 
por ter abandonado o 
cigarro. Foi um momen-
to que me deu forças 
para seguir na luta con-
tra o vício”, recorda.

A história de Di-
mas com o cigarro 
começou cedo, quan-
do ele tinha apenas 
12 anos de idade. 
Foram 25 anos como 
fumante, até que ele 
conseguiu finalmente 
se ver livre do vício. 
“Estava de férias em 
2015 e, voltando de 
um passeio a cavalo, 
senti um grande mal- 
estar, aquela indis-
posição causada pelo 
cigarro. Parei e pensei 
no quanto aquilo es-
tava prejudicando a 
minha vida e percebi 
que não dava mais 
para adiar”, conta.

Na volta ao traba-
lho, dois dias após a 
decisão, ele procurou 
seu líder William Clay-
ton para contar sobre 
a mudança. Direcio-
nado ao posto médico 
da Aperam, encontrou 
o apoio que precisava 
para seguir em frente 
com a mudança que se 
propôs a fazer em sua 
vida. “Tive o suporte do 
médico, de uma psicó-
loga e de uma educa-
dora física da Empresa, 
que foram essenciais 
para que eu não caís-
se na tentação do ci-
garro novamente. No 
período inicial, quando 
os sintomas causados 
pela abstinência são 
mais fortes, fiz uso de 
um medicamento para 
ajudar a controlar a 

ansiedade. Hoje, é um 
orgulho poder contar a 
minha história”, afirma.

E não nos deixeis 
cair em tentação…

A médica Amanda 
de Souza Silva, geren-
te de Saúde Assisten-
cial e Promoprev da 
Abertta Saúde, desta-
ca que as dependên-
cias física e psicológica 
e os condicionamentos 
desenvolvidos pelos 
fumantes são fatores 
que dificultam o aban-
dono do vício.

Enquanto a depen-
dência física se dá pela 
necessidade de consu-
mo da nicotina desen-
volvida pelo fumante, a 
psicológica ocorre pelo 
impulso de acender um 
cigarro com o intuito de 

aliviar tensões como a 
angústia, a ansiedade, 
a tristeza, o medo e 
a preocupação. “O fu-
mante passa a encarar 
o cigarro como uma 
válvula de escape, uma 
solução mágica para os 
seus problemas”, co-
menta a médica.

Os condiciona-
mentos, por sua vez, 
são associações fei-
tas entre o consumo 
do cigarro e situações 
corriqueiras na vida do 
fumante: ele se condi-
ciona a fumar após to-
mar café e depois das 
refeições, por exemplo, 
utilizando o cigarro de 
forma automática, sem 
se dar conta de que 
está fumando.

“Ainda que possa 
ser um desafio e é co-

mum que as pessoas 
façam diversas tenta-
tivas antes de aban-
donar o vício, são inú-
meros os benefícios de 
parar de fumar. Além 
de estar associado à 
impotência sexual e a 
doenças crônicas não 
transmissíveis, o taba-
gismo também é um 

fator que aumenta a 
propensão de doenças 
como tuberculose e 
infecções respiratórias, 
entre muitas outras. 
Ao superar o vício, a 
pessoa está fazendo 
um bem a si mesma e 
também a todos os que 
estão à sua volta”, fina-
liza Amanda Silva.

“Perdi meu pai há nove anos, 
em razão de uma pneumonia 
bacteriana causada pelo 
cigarro. Além disso, poucos 
dias depois que parei de 
fumar, meu avô faleceu, com 
complicações respiratórias que 
provavelmente surgiram por 
ter sido um fumante passivo 
por quase 70 anos, porque 
minha avó também fumava. 
Parar não é fácil. Mas é uma 
escolha que fazemos pela 
saúde e qualidade de vida” 

- Dimas neto, técnico de programação 
da Aperam
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A fumaça que sai da ponta do cigarro 
contém, em média, três vezes mais 
nicotina e monóxido de carbono e até 
50 vezes mais substâncias cancerígenas 
do que a fumaça que o fumante inala. 
Por isso, aqueles que convivem com os 
fumantes, em ambientes fechados, estão 
expostos ao risco de desenvolver reações 
alérgicas no curto período (como rinite, 
tosse e conjuntivite), até infarto agudo 
do miocárdio, câncer do pulmão, enfisema 
pulmonar e bronquite crônica, após longos 
períodos de exposição à fumaça.
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Um problema chamado cigarro...

...que é possível de ser solucionado

Fontes: Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde

E aí, vamos parar juntos?
Na Aperam, quem deseja 

abandonar o cigarro conta 
com o apoio da área de Ges-
tão da Saúde. Profissionais 
da saúde, como médico e 
psicólogo, orientam e acom-
panham o processo de de-
sintoxicação dos pacientes.

Em breve, um novo pro-
grama com esse foco, o ‘Ins-

piração’, também será ofere-
cido no Centro de Promoção 
da Saúde (CPS) de Timóteo, 
em formato já aplicado pela 
Abertta Saúde em outros 
CPS pelo Brasil. A iniciativa 
contemplará consultas indi-
viduais, palestras motivacio-
nais, oficinas temáticas em 
grupo e monitoramento dos 

participantes por um perío-
do de pelo menos dois anos.

Até lá, quem deseja pa-
rar de fumar segue contan-
do com o apoio da área de 
Gestão da Saúde da Aperam 
(entre em contato com o 
Posto Médico, pelo telefone 
(31) 3849-7800, e comece 
agora mesmo o tratamento).

O Brasil celebra em 29 de agosto o 
Dia Nacional de Combate ao Fumo. A 
data, instituída em 1986, pela Lei Fe-
deral 7.488, visa a reforçar a divulgação 
dos danos causados pelo tabaco nas 
esferas social, política, econômica e am-
biental. Uma boa oportunidade para dei-
xar o vício!

Você sabia?

20 minutos 
(sem fumar) 
A pressão 
arterial e os 
batimentos car-
díacos retornam 
ao normal.

8 horas 
Os níveis de 
monóxido de 
carbono retor-
nam ao normal.

1 dia
O risco de ataque 
cardíaco se reduz.

1 ano 
O risco de doença 
coronária se reduz 
em 50%.

15 a 20 anos 
O risco de câncer se aproxima do risco de 
uma pessoa que nunca fumou.

10 a 15 anos 
O risco de morte por doença coronária se 
iguala ao de uma pessoa que nunca fumou.

O cigarro é responsável por 12% da mor-
talidade adulta mundial

100 milhões é o número de pessoas 
que morreram, ao longo do século XX, em razão 
do seu consumo

A maior conscientização da população já 
apresenta resultados: no Brasil, a taxa de 

fumantes caiu de 15,7% para 10,2% 
em dez anos.

R$56,9 bilhões 

No Brasil, o tratamento de doenças cau-
sadas pelo consumo de cigarros causa 
aos cofres públicos um prejuízo anual de 

5

No último mês de julho, um relatório divulgado pela OMS destacou que o Brasil está entre os 

oito países do mundo que atingiram quatro ou mais metas recomendadas pela 
organização para reduzir doenças e mortes causadas pelo tabaco (Irã, Irlanda, Madagascar, 
Malta, Panamá, Turquia e Reino Unido foram os outros países que conseguiram o feito).

A taxa de fumantes que fumam 20 ci-

garros ou mais por dia caiu de 4,6%, 

em 2006, para 2,8%, em 2016, nas 
capitais brasileiras. 

Você para hoje 
e os benefícios 
chegam ao 
longo da vida

milhões é o número de mortes que ocorrem no mundo, todos os anos, em razão 
de doenças causadas pelo tabagismo



Sidney Resende
Entrevista com

Quem não se comunica...

Qual é o segredo 
para ser assertivo 
atualmente na forma 
de se comunicar?
A comunicação hoje 
pode ser feita por 
multiplataformas, mas 
nem sempre é possí-
vel utilizar-se de todas 
elas. Nesse sentido, 
para ser assertivo, é 

preciso encontrar os 
meios que melhor se 
adequam ao público 
com o qual se deseja 
falar. Se no passado 
comunicar bem pode-
ria sugerir fazê-lo a 
todo o momento, por 
ferramentas variadas, 
hoje, o segredo é uti-
lizar o que é de fato 

relevante, de modo 
simples e direto.
É possível conciliar 
os meios tradicionais 
com as novas mídias 
digitais?
Sim, é possível. Espe-
cialmente se conside-
rarmos a cultura das 
empresas e as pessoas 
que a integram. Ainda 

que a tendência para 
os próximos anos seja 
de uma continuidade 
da ascensão dos meios 
tecnológicos, veículos 
como os impressos ain-
da têm um importante 
papel e fazem parte 
da rotina das pessoas. 
Uma completa ruptura 
com ferramentas como 

o jornal impresso cer-
tamente traria o risco 
de se eliminar a cultura 
cultivada ao longo de 
anos na empresa e de 
não se conseguir cons-
truir uma nova.
Qual a importância 
da boa comunicação 
nas empresas?
Ela é indispensável. A 

informação deve estar 
ao alcance das pes-
soas, sem se tornar 
algo burocrático, que 
se prolonga e chega in-
completa ao interlocu-
tor. Uma empresa que 
não se comunica bem 
fica lenta e desatuali-
zada, menos eficiente, 
produtiva e feliz.

#ládecasa

Hummm, deu 
água na boca!

• 3 xícaras de arroz cozido
• 1 colher (sopa) de margarina
• 4 ovos
• 3 colheres (sopa) de queijo ralado
• 2 xícaras de leite

• 1 xícara de legumes (cenoura e 
batata)
• 200 gramas de frango desfiado
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Sal, alho e salsinha a gosto

Adicione a margarina, ovos, temperos, leite e arroz no liquidificador 
e bata todos os ingredientes. Despeje em um recipiente e adicione o 
frango e legumes levemente cozidos. Mexa bem, acrescentando por 
último o fermento em pó. Coloque em uma forma untada grande e sal-
pique queijo ralado por cima. Leve ao forno, aquecido em 140 graus, 
por 20 minutos. Sirva quente ou frio. Rendimento: 10 porções.

E você, também tem aquele prato imbatível, que é sucesso 
garantido entre a família nos almoços de domingo? O ‘Liga aperam’ 
quer conhecer e compartilhar a sua receita! Envie sua sugestão para 
comunicacao@aperam.com, com nome completo e telefone de contato, 
e prepare-se para ser o nosso chefe de cozinha nas próximas edições!
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igredientes

Modo de preparo

Protagonismo

Fome de aprender

Pela internet, Shirlleny Garcia faz aulas de inglês 
conectada com estudantes de todo o mundo

E 
ra noite de 
quarta-feira e 
Shirlleny Gar-

cia, assistente técni-
co da Aperam, tinha 
planos bem definidos 
em mente: descan-
sar e fazer a aula 
particular de inglês, 
que já estava pre-
viamente agendada. 
Sem saber da ideia, 
seu marido, Luciano, 
a convidou para a 
festa de aniversário 
do seu tio. Se, à pri-
meira vista, ela po-
deria estar diante de 
uma escolha difícil, o 
método de estudos 
elegido permitiu que 
diversão e aprendi-
zado encontrassem 
espaço naquele dia. 
“Não perdi o chur-
rasco, mas, quando 
deu a hora da aula, 
pedi licença ao pes-
soal, fui para a sala e 
pelo celular fiz a aula 
normalmente. A faci-
lidade de ter acesso 
ao conteúdo em qual-
quer lugar é a princi-
pal vantagem do es-
tudo online”, destaca.

Desde o início de 
2016, ela trocou as 
salas de aula pelo 

aprendizado à distân-
cia. “O valor é prati-
camente a metade 
do curso presencial e 
temos a vantagem da 
flexibilidade de horá-
rios, de poder encai-
xar as aulas de acor-
do com o andamento 
da rotina. No caso 

da plataforma que 
estou usando, há, 
ainda, o benefício de 
fazer as aulas com 
alunos de várias par-
tes do mundo, com 
professores nativos 
em inglês”, comenta.

E dá resultado? 
Ela garante já estar 
colhendo os frutos 
na rotina de trabalho. 
“Mesmo estudando 
inglês há mais de dez 
anos, costumava ter 
dificuldades na hora 
de colocar em práti-
ca. Hoje, percebo que 
tenho mais desenvol-
tura, melhorou minha 
fluência e também a 
compreensão do que 
o pessoal está falan-
do”, comemora. 

Fácil, prático e pra lá de saboroso! Quando o suflê de arroz apa-
rece no cardápio dos restaurantes da Usina, o sucesso é garantido. Se 
você está entre os admiradores do prato, que tal prepará-lo com suas 
próprias mãos e compartilhar o sabor com a família e amigos? Anote a 
receita exclusiva da Aperam!
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Ele foi pioneiro ao apresentar um programa sobre ecologia na TV aberta, atuou no rádio (onde foi um dos fundadores e por mais de 20 anos âncora na 
CBN), no jornal impresso e hoje, após uma longa trajetória como apresentador no canal pago Globo News, mantém um site de notícias diversas que leva 
no nome suas iniciais, o www.srzd.com. Em mais de 30 anos de profissão, o jornalista Sidney Rezende teve a oportunidade de acompanhar de perto as 
transformações no modo de se levar a notícia ao público. Em conversa com o ‘liga aperam’, ele reforça a necessidade de que as Empresas acompanhem as 
mudanças das ferramentas de comunicação. 

“ Se você estuda 
ou quer estudar 
idiomas, procure 
conhecer como 
funciona este 
método, você pode 
se surpreender”
- Shirlleny Garcia

Sugerido pelo Facilitador de comunicação


