
Mês de agosto marca a conquista de índices de produção inéditos na LTQ e na OTEL. Resultados 
trazem boas perspectivas para o segundo semestre de 2017

Vai ter recorde, sim!!!
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Deixe o carro descansar na 
garagem. Trazemos motivos 
de sobra para que você torne a 
bicicleta seu principal meio de 
transporte para ir ao trabalho.
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Companheira 
de duas rodas
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Força-tarefa
Dedicação para ampliar 
nossa presença no mercado 
sucroalcooleiro
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Em breve no
Conheça em primeira 
mão a websérie que será 
lançada nos próximos dias 
pela Aperam pág.2
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Prêmios na área
Estamos nas listas de 
melhores empresas 
para trabalhar e 
começar sua carreira
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Filosofia pra pág.8O protagonismo se tornou 
imperativo e deixou de estar 
meramente associado ao 
sucesso: todos precisamos ser 
protagonistas”

- Luiz Pondé
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Volta por cima

quem faz
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A  gosto foi um mês de conquistas 
e ficará marcado na história da 
Aperam. Afirmo isso com um 

sentimento especial de orgulho, pois, 
após encerrar julho com um déficit sig-
nificativo, a Laminação a Quente (LTQ) 
alcançou um volume de produção de 
79.977 toneladas, superando em qua-
se mil toneladas o recorde histórico da 
área (79.038), que datava de 2010. O 
período também marcou a quebra de 
um recorde de produção na Laminação 
a Frio de Aços Elétricos (saiba mais na 
página 5).

Essa volta por cima é resultado da 
dedicação das pessoas e de uma ges-
tão comprometida e assertiva, que 
manteve o foco em cinco aspectos 
essenciais: saúde e segurança, produ-
ção, qualidade, custo e rendimento fí-
sico. Além destes pontos, é fundamen-
tal destacar o trabalho em conjunto de 
todo o time da Usina, que se uniu e 
não poupou esforços para avançar nos 
resultados. A Logística é um destaque 
nesse sentido, na medida em que for-
neceu a sequência de produção ideal, 
que nos permitiu extrair a máxima 
produtividade da linha.

Os resultados nos trouxeram moti-
vação, sensação de dever cumprido e 
de que estamos prontos para superar 
os desafios de 2017. Juntos, podemos 
formar uma corrente positiva em bus-
ca de conquistas cada vez maiores da-
qui para frente. Sigamos unidos!

Conversa franca Segunda edição em mãos e você provavelmente já está familiarizado com o Liga Aperam, não é mesmo?! A gente espera que sim! =) 
Esta edição está imperdível, olha só: celebramos recordes na LTQ e na oTEL; mostramos o lançamento de uma série protagonizada 
pelos empregados; comemoramos a presença da Aperam na lista das melhores empresas para trabalhar e também para começar a 
carreira \o/; tratamos da criação de uma força-tarefa determinada a aumentar as vendas; e muito mais! Vem com a gente!

Uma novidade está sendo adotada pela 
equipe de Oficina Elétrica (PAIC) e trará ganhos 
especialmente à confiabilidade dos motores de 
alta potência (>200CV) da Usina de Timóteo. O 
monitoramento das variáveis (corrente, tempe-
ratura, vibração) dos cerca de 250 equipamen-
tos, que era feito manualmente, por um inspe-
tor, já ocorre de modo automatizado em 40% 
das máquinas: “Os sensores instalados permi-
tem acompanhar o desempenho dos motores 
de forma online, através do computador. Desse 
modo, o monitoramento ocorre em tempo inte-
gral e somos alertados sempre que alguma va-
riável está fora dos parâmetros ideais. Ganha-
mos em segurança, conseguimos nos planejar 
melhor e temos a disponibilidade das máquinas 
garantida com esse recurso”, comenta Rubens 
Moura, supervisor da equipe.

Confiabilidade 
é o nosso foco

Cloves Marcos 
de Souza 
Melo, Gerente 
executivo da 
Laminação a 
Quente (LTQ)

Já pensou se lhe dissessem por aí que sua 
história viraria uma série? Ou melhor, uma 
websérie?! Para o time da Aperam, essa ideia 
se tornou realidade! Mas espera aí, vamos ser 
artistas de cinema? Quase isso! A história da 
Empresa, desde a sua instalação em Timóteo 
até os dias atuais, será contada pelos próprios 
empregados na série ‘Relações Inoxidáveis’.

O primeiro episódio será postado no canal 
da Aperam no YouTube (youtube.com/aperam-
brasil) no dia 16 de outubro e você verá alguns 
rostos conhecidos por lá. Nossos protagonis-
tas contam em detalhes sobre o trabalho reali-
zado pela Empresa e os resultados que propor-
ciona para a vida de todos. Im-per-dí-vel!

no escurinho 
do YouTube

O “Educando para a Cidadania” é viabi-
lizado com recursos captados pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Timóteo (CMDCA) junto à 
Fundação Itaú Social, tendo a Fundação 
Aperam Acesita como entidade executo-
ra. A escolha das instituições beneficia-
das (E. M. Ana Moura, E. M. de Timóteo 
e E. M. Novo Tempo) se deu em razão da 
vulnerabilidade social identificada no ter-
ritório onde estão localizadas (sudoeste 
do município), durante a construção do 
Plano Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes. O documento 
foi elaborado pelo CMDCA com o apoio da 
Fundação, em 2016. Contando com um 
orçamento de R$432 mil (recursos cap-
tados e de contrapartida dos parceiros), 
a edição piloto teve início em maio e se 
estenderá até dezembro.

Educar é 
preciso
Em apenas quatro meses de realização, 
temos recebido retornos positivos 

das três escolas municipais de Timóteo 
contempladas pelo projeto ‘Educando para a 
Cidadania’. A iniciativa oferece um conjunto 
de práticas socioeducacionais (cultura, artes, 
esportes e lazer) e socioassistenciais que visam 
a contribuir para a formação da cidadania, a 
promoção da inclusão e a redução dos índices 
de vulnerabilidade social. Ao final do ano letivo, 
o projeto terá favorecido o desenvolvimento 
integral de 350 crianças e adolescentes (alunos 
das escolas parceiras), promovendo avanços em 
indicadores como a redução da evasão escolar 
e a melhoria no desempenho dos alunos, entre 
outros. Futuramente, a meta é ampliar a oferta 
de ações para toda a comunidade.”

Venilson 
Vitorino, 
Presidente 
da Fundação 
Aperam Acesita

#aplauso

Provavelmente, já aconteceu com você: após 
uma viagem de férias, a volta pra casa é com 
gostinho de quero mais, de trazer para o dia a dia 
tudo de novo que o encantou por aí. Foi assim 
com o operador da PLQA, Wesley Germano, que 
decidiu incorporar à sua rotina muito do que viu 
durante uma visita a Curitiba, em julho de 2016. 
“Minha admiração pelas plantas, pela natureza, 
vem de longa data. E, nessa viagem ao Paraná, 
vi em alguns hotéis vasinhos de concreto para 
decoração que me deixaram simplesmente apai-
xonado”, lembra. De volta para casa, pesquisou 
mais sobre aqueles objetos. Viu alguns blogs, 
achou que não era tão complicado assim e de-
cidiu colocar a mão na massa – literalmente! “Fiz 
meu primeiro vaso no início desse ano para dar 
de presente. A pessoa gostou tanto que postou 
nas suas páginas sociais e notei que muita gen-
te se interessou. Decidi me arriscar e fazer algu-
mas peças para vender e o pessoal tem gostado 
bastante!”, comemora.

Wesley criou também páginas nas redes so-
ciais para divulgar o trabalho (@ditudoemcasa) 
e, sempre que possível, expõe as peças em pe-
quenos estandes montados pelas ruas de Timó-
teo. “O que mais me realiza são os retornos das 
pessoas, ver o brilho nos olhos quando recebem 
um vasinho. É algo que para mim funciona como 
uma terapia e que quero fazer enquanto conse-
guir conciliar com o trabalho na Aperam e a facul-
dade de Engenharia Metalúrgica”, garante.

Flores para o seu jardim

Deu gostinho de quero mais? 
Então aí vai um desafio! Ao longo 
do mês de outubro, a Aperam espera 
liberar outros três episódios. Para 
isso, no entanto, o primeiro precisa 
atingir a meta de 3 mil visualizações. 
Fácil, não?

Fique de olho no canal e, assim 
que o vídeo for postado, compartilhe 
nas suas redes sociais e conte sobre 
o seu orgulho em fazer parte do time 
Aperam - uma arte com o tema da 
série também será disponibilizada 
para aplicar em sua foto do perfil no 
Facebook. A bola está com você!

Além dos sensores, câmeras térmi-
cas estão sendo instaladas nos princi-
pais motores de corrente contínua (la-
minadores), em outro projeto pioneiro 
da equipe de Oficina Elétrica em parce-
ria com a Equipe de Automação (PAI), 
que está desenvolvendo o sistema de 
comunicação entre as câmeras térmi-
cas e os computadores. A tecnologia é 
inédita até mesmo nas plantas do gru-
po na Europa. A previsão é de que a ins-
talação em todos os motores da planta 
ocorra até o final de 2019. Ponto para a 
Aperam South America!

#eunoliga

Se você quer compartilhar seus hobbies com 
os colegas da Aperam, escreva pra gente! Envie 
um e-mail para comunicacao@aperam.com, com 
seu nome e telefone para contato. A história 
que vamos contar no próximo Liga pode ser 
a sua!
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Voluntário na edição mais recente dos progra-
mas aplicados pela Fundação Aperam Acesita, em 
conjunto com a Junior Achievement, nas escolas 
públicas de Timóteo, o eletricista de Manutenção 
da Aperam, Warley Cristian Ferreira Rodrigues, 
posou orgulhoso ao lado dos alunos da Escola Es-
tadual Haydee de Souza Abreu.

Em setembro, ele participou pela segunda vez 
do projeto, aplicando o programa “Meu dinheiro, 
meu negócio” junto aos estudantes do 1º ano do 
Ensino Médio. “O mais legal é que essa iniciativa 
aborda temas interessantes e úteis, que, se leva-
dos a sério, podem de fato fazer a diferença na 
vida desses jovens”, comenta o eletricista.

“
Pela primeira vez, a Aperam South America está presente 
no ranking “150 melhores empresas para trabalhar”, 
promovido pela revista Época e Great Place to Work 
(GPTW). O anúncio dos vencedores foi feito em agosto, na 
cidade de São Paulo, onde o presidente Frederico Ayres 
lima recebeu um troféu em reconhecimento à conquista. 
A gestão de proximidade praticada pela Aperam foi 
apontada como o destaque para a presença na lista.
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   Em setembro, a Aperam ganhou nova-
mente os holofotes, desta vez na edição espe-
cial ‘As 45 melhores empresas para começar a 
carreira’ da revista Você S/A. Com 19% da equi-
pe atual formada por jovens, a Empresa fez sua 
estreia no ranking da publicação, que ressaltou 
aspectos como o incentivo ao protagonismo, as 
oportunidades de aprendizado e o suporte dos 
líderes no dia a dia. #OrgulhoEmFazerParte
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Eu ouvi   recorde  por aí?

Parte da equipe da lTQ celebra a marca histórica alcançada em agosto

o lhos atentos ao 
relógio e uma 
boa quantida-

de de unhas roídas. No 
último dia 31 de agos-
to, o clima na Lamina-
ção a Quente (LTQ) era 
de torcida em final de 
campeonato. Opa! Uma 
Copa do Mundo fora 
de época está rolando 
por aí e eu não fiquei 
sabendo? Que nada! O 
time da Aperam é que 
estava em campo, ba-
tendo um bolão e mos-
trando que garra e von-
tade de vencer podem 
decidir um placar.

Após um resulta-
do negativo em julho, 
com produção abaixo 
da meta estipulada, o 
time se uniu e alcan-
çou um feito histórico 
em agosto, superando 
o recorde de produção 
da área, que datava 
de maio de 2010. Fo-
ram 79.977 toneladas 
de aço produzidas no 
mês, quase mil a mais 
que a marca anterior, 
que era de 79.038. \o/

Como a gente con-
seguiu dar a volta por 
cima tão rápido as-
sim? O gerente execu-
tivo da Logística, En-
guelber Stutz, tem um 
bom palpite: “Uma ca-
racterística do time da 
Aperam é que a gente 
não se acomoda e fica 
desconfortável quan-

do uma meta não é al-
cançada. O resultado 
negativo de julho in-
comodou e demos um 
jeito de transformá-lo 
em engajamento para 
melhorar o desempe-
nho”, explica.

A parceria entre 
a Laminação a Quen-
te e a Logística foi 
fortalecida, de modo 
que a produção fos-
se acompanhada de 
perto ao longo do 
mês e a uniformida-
de no processo fosse 
alcançada nos três 

turnos de trabalho.
E ainda que o recor-

de seja da LTQ, a equipe 
faz questão de compar-
tilhá-lo com todas as 
áreas da Aperam. “Essa 
é uma conquista da Em-
presa, desde os passos 
iniciais da produção, 
na Usina, até a área 
Comercial, que fornece 
os inputs sobre os ma-
teriais que devem ser 
laminados e que serão 
vendidos lá na frente. 
Com essa conquista, 
a Aperam chega mais 
perto das metas esti-

puladas para o ano de 
2017”, ressalta Cloves 
Melo, gerente executi-
vo da LTQ.

Mais recorde?! 
Tem, sim!

E não foi só a LTQ 
que fez bonito em 
agosto. No mesmo 
período, a Laminação 
a Frio de Aços Elétri-
cos (OTEL) registrou 
um feito inédito: o 
volume de produção 
da Preparadora de 
Bobinas II chegou a 
21.025 toneladas, o 

maior já alcançado 
pelo equipamento (a 
última melhor mar-
ca registrada eram 
20.864 toneladas, e 
datava de 2010).

O gerente da OTEL, 
Paulo César Camillato, 
também faz questão 
de destacar que a con-
quista é coletiva. “O 
time está comprometi-
do e engajado com os 
números e, justamen-
te por isso, obtivemos 
esse resultado excep-
cional. E o melhor: com 
zero acidente”, celebra.

Entre as ações 
incorporadas à área 
recentemente, e que 
também colaboraram 
para o feito, estão me-
lhorias no ferramental 
de corte, ajustes nos 
insumos junto aos 
fornecedores e manu-
tenções nas torres de 
aparo e no picotador 
de aparas.

Como não poderia 
deixar de ser, o mar-
co foi celebrado junto 
aos profissionais de 
todas as áreas envol-
vidas no processo.

Agosto sem desgosto

No mesmo mês, a Preparado-
ra de Bobinas II da Laminação 
a Frio de Aços Elétricos atin-
giu o recorde de produção de 

21.025 
toneladas

A melhor marca anterior - de 
20.864t - era de 2010.

Com a marca, a área 
conseguiu não apenas 

superar o déficit de 6 mil 
toneladas gerado em julho, 

como ultrapassou em 

4,5 mil 
toneladas 
a meta do período.

No mês, a produção de 
aços na Laminação a 
Quente registrou um 

recorde histórico: 

79.977 
toneladas

Desenvolvidas pela Aperam em conjunto 
com a empresa General Chains, as taliscas 
em aço inoxidável 410 estão sendo testadas 
pelo terceiro ano e apresentam excelentes 
resultados, com aumento da vida útil e 
redução da espessura na comparação com os 
modelos em aço carbono.

Todos
por um!
A  menos que não 

more no Brasil, 
você há de con-

cordar: assim como os 
últimos anos, 2017 
tem sido desafiador. 
Para as empresas que 
atuam por aqui, esse 
período vem sendo 
igualmente árduo. Seria 
o momento de cruzar 
os braços e desanimar? 
De jeito nenhum! Na 
Aperam, uma das estra-
tégias para enfrentar 
este momento é buscar 
maneiras de ampliar as 
vendas de aço inoxidá-
vel, encontrando novas 
aplicações para o mate-
rial e expandindo aque-
las já em curso.

O destaque fica por 
conta da Task-Force 
criada em agosto para 
incrementar as vendas 
para o setor sucroalcoo-
leiro. Profissionais da 
Aperam atuarão até o 
final de 2017 com foco 
nas usinas de açúcar e 
álcool. “Nosso objetivo 
é que, no fechamento 
desse ciclo, esse tra-
balho resulte em um 
acréscimo de 40 a 45% 
nas vendas para esses 

segmentos na compa-
ração com 2015”, ex-
plica Roberto Nardocci, 
diretor de Desenvolvi-
mento de Negócios da 
Aperam South America.

O momento não 
poderia ser mais opor-
tuno, pois boa parte 
das usinas produtoras 
de açúcar está entran-
do na entressafra da 
produção e programou 
suas paradas de manu-
tenção.

Além do contato 
por telefone, o time 
que integra a força-
tarefa também reali-
za visitas em campo, 
onde apresenta pes-
soalmente soluções 
como as taliscas em 
aço inoxidável, um 
destaque entre as 
novas aplicações de-
senvolvidas pela Em-
presa. “Temos notado 
boa receptividade dos 
usineiros às nossas 
sugestões. Prova disso 
é que comercializamos 
650 toneladas de aço 
inoxidável para esse 
segmento em apenas 
um mês de trabalho”, 
celebra Nardocci.

Pronta para ser vista

A Aperam participa de feiras técnicas em todo o país para compartilhar as soluções 
proporcionadas pelo uso do aço inoxidável junto aos mais diversos setores. Saiba onde nós 
marcamos presença!

Concrete Show 
O caminhão betoneira retornou à 
edição mais recente da feira, pro-
movida em São Paulo, de 23 a 25 
de agosto. O desempenho do mate-
rial conquistou a admiração do pú-
blico: um ano de uso, sem nenhum 
desgaste e com a espessura intac-
ta. Também chamaram a atenção o 
carro de mão e a betoneira manual 
em inox lançados pela Aperam.

Exposibram 
Entre 18 e 21 de setembro, a Ape-
ram fez sua estreia na Exposição 
Internacional de Mineração, em 
Belo Horizonte. No estande da Em-
presa, os visitantes puderam co-
nhecer de perto os resultados que 
vêm sendo alcançados pelo uso do 
inox em ambientes de alta umida-
de e algumas das suas oportunida-
des de aplicação na mineração.

Fenasucro 
De 22 a 25 de agosto, a Aperam par-
ticipou da 25ª edição da Fenasucro, 
em Sertãozinho, interior de São Pau-
lo. Taliscas para esteiras transporta-
doras de cana e chapas expandidas, 
para a aplicação em grades, forros 
e proteção de equipamentos, todos 
feitos em inox, foram alguns dos 
produtos apresentados.

Confira pelo QR Code ao lado um 
vídeo com a cobertura da partici-
pação da Aperam no evento.
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Dicas anotadas?! Não perca tempo. 
Consulte um profissional de saúde, 
para avaliar seu condicionamento físico 
e comece a pedalar!

Sou+ liga aperam I Ano 2 I P.7liga aperam I Ano 2 I P.6

Vou de 
bike, 
cê sabe!
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família adotou a bicicleta como meio de transporte 

e pedala unida pelas ruas de Timóteo

Quanto custa?
Há bicicletas de todos os preços, partindo de 

R$200 e chegando até os R$20 mil reais (indica-
das apenas para atletas, que fique claro!). Para o 
uso rotineiro, o ideal é buscar uma de boa qualida-
de, de uma marca conhecida no mercado, que cus-
te de R$500 a R$1.000. “Peça ajuda a uma pes-
soa com experiência para que encontre a bicicleta 
que atenderá seus objetivos”, afirma Eduardo.

Sou + Seguro
Luvas são acessórios essenciais para quem quer andar 

de bicicleta. Se uma queda ocorrer, acredite, suas mãos se-
rão as primeiras a chegar ao chão. Além delas, é necessário 
usar capacetes e óculos (escuros ou de proteção). Ah, e opte 
sempre por tênis quando for pedalar: as solas aderentes da-
rão mais segurança durante o trajeto. Os fones de ouvido 
também devem ser evitados, já que podem tirar a atenção 
do trânsito e aumentar o risco de acidentes.

Ande na mão
Conforme determina a legislação bra-

sileira, o ciclista deve pedalar no mesmo 
sentido dos carros. Se você se deparar 
com uma rua movimentada e estiver na 
contramão, o ideal é descer da bicicleta e 
empurrá-la na calçada, até encontrar uma 
rua para dar sequência ao trajeto. Se não 
houver ciclovia, busque o espaço ideal: 
não fique no meio da rua, interferindo na 
passagem dos carros, e nem muito próxi-
mo à calçada, com o risco de cair e se en-
volver em um acidente com os pedestres.

Qual bicicleta comprar?
Para o dia a dia, não há um tipo específico 

de bicicleta. A única dica aqui é evitar os mo-
delos esportivos, que obrigam o condutor a 
pedalar em uma posição mais curvada e des-
confortável. Dois itens são indispensáveis 
para facilitar a vida do ciclista: um bagageiro 
para colocar a bolsa ou mochila e para-lamas, 
que o protegerão em dias chuvosos.

Força no pedal!
Subir na bicicleta e encarar o trânsito pode dar medo, é verdade, mas é possível vencer a 

insegurança. A dica é começar a pedalar em ruas mais tranquilas, com menos trânsito, e de-
senvolver suas habilidades aos poucos. “Respeite a regras de trânsito e utilize as mãos para 
sinalizar quando for virar ou solicitar preferência, por exemplo. Isso muda a sua relação com o 
trânsito e os motoristas e pedestres reagem a essa postura com o mesmo respeito. Fica mais 
fácil e seguro para todos”, ensina Eduardo.

o  contato com a natureza, as conversas des-
contraídas com os filhos, um exercício físico 
leve e prazeroso... Para Leonardo e Daniela 

Baptista, todos os dias têm começado com gosti-
nho de passeio de fim de semana. A responsável 
por isso? Uma companheira que, há dois meses, 
entrou para a rotina da família: a bicicleta.

“Nós nos mudamos recentemente para um 
bairro mais próximo, que fica a menos de três 
quilômetros do Escritório Central da Aperam em 
Timóteo, e nos propusemos o desafio de deixar 
o carro em casa, para usar nos finais de semana, 
e começar a ir trabalhar de bicicleta”, recorda o 
analista de Sistemas.

A ideia não surgiu por acaso. Afinal de con-
tas, eles sabiam bem dos benefícios que teriam 
agregados ao optar por esse meio de transpor-
te. “É um jeito de inserir na rotina um exercício 

físico e otimizar nosso tempo. Isso sem falar no 
combustível que estamos economizando, uma 
média de R$200 mensais”, destaca Daniela, 
que atua no MTP Office Brasil.

O trajeto plano, sem morros, faz com que o 
percurso seja cumprido com tranquilidade. A área 
para estacionar as bicicletas disponibilizada pela 
Aperam também traz praticidade e segurança.

A adaptação da família foi rápida. A bicicleta 
se tornou o meio de transporte oficial não ape-
nas do casal, mas também dos filhos, Davi, de 9 
anos, e Gabriel, de 4. O mais velho usa sua bike 
para ir à escola e também para as aulas de tênis 
e inglês, sempre na companhia de um adulto. 
“Eles acham o máximo e se divertem durante o 
trajeto. A rotina ficou mais prazerosa para toda 
a família e ainda damos uma pequena contri-
buição para o meio ambiente!”, conclui Daniela.

Comece a pedalar agora mesmo!
Eleita pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como o transporte mais sustentável do 
planeta, a bicicleta é a opção ideal para quem 
quer fugir de congestionamentos, deixar o se-
dentarismo ou simplesmente dar a sua contri-
buição para reduzir os níveis de poluição.

Para falar dos benefícios dessa opção de trans-
porte para a saúde e para o planeta, o Liga aperam 
ouviu alguém com ampla experiência: Eduardo 
Bernhardt, diretor da onG Transporte Ativo. Para 
ele, o que começou como uma opção prática na 
adolescência, no Rio de Janeiro, se tornou estilo 
de vida. Todos os dias, Eduardo percorre cerca de 
40 km na capital fluminense, somando a ida e a 
volta, entre a casa  e o trabalho, e garante que é 
possível vencer a insegurança e começar a pedalar 
agora mesmo.

Fundada em 2003, a organização busca estimular a qualidade de vida 
por meio da utilização de transportes movidos a propulsão humana. 
Formada por entusiastas, especialistas e autoridades, está entre as 
principais entidades que se dedicam a pesquisar o tema no País.

Sugerido pelo Facilitador de comunicação



Luiz Felipe Pondé
Entrevista com

Filosofia pra botar em prática

o que é ter 
uma postura 
protagonista?
O conceito do prota-
gonista existe des-
de a antiguidade, as-
sociado à figura do 
herói, daquele que 
inspira os outros. 
Hoje, no entanto, 
o protagonismo se 
tornou imperativo e 

deixou de estar me-
ramente associado 
ao sucesso: todos 
precisamos ser pro-
tagonistas, na me-
dida em que a todo  
momento temos que 
fazer escolhas. É 
algo que está ligado 
ao amadurecimento, 
às responsabilida-
des da vida adulta.

Como exercer o 
protagonismo em 
uma questão prática 
ligada à segurança, 
por exemplo?
O protagonista é, em 
suma, aquele que as-
sume suas escolhas. 
Sendo assim, se uma 
pessoa está diante de 
uma situação de risco, 
por exemplo, e exerce 

seu direito de recusa, 
optando por não cor-
rer esse risco, ela está 
sendo protagonista. 
Essa pessoa mostra 
que não tem medo 
do que os outros vão 
pensar e que não quer 
ser reconhecida como 
uma vítima de um aci-
dente, mas, pelo con-
trário, como alguém 

íntegro, que age como 
o responsável pelo seu 
corpo e sua vida.

É possível tornar-se 
um protagonista 
e alcançar maior 
independência?
Não é fácil, mas é pos-
sível, afinal, mudamos 
muitos dos nossos há-
bitos ao longo da vida. 

E isso se dá na prática: 
quando as pessoas 
percebem que um 
comportamento, como 
o de dizer não ao risco, 
está sendo valorizado, 
esse comportamento 
passa a ser compreen-
dido como uma virtude 
moral e ética e, assim, 
vai sendo incorporado 
à rotina.
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Caça-palavras

F 
acilidade de limpeza, assepsia, durabilidade, beleza... São inúme-
ras as vantagens do uso do aço inoxidável e ele está tão presente 
na nossa rotina que muitas vezes utilizamos o material sem nos 

darmos conta. Aqui, você vai encontrar sete objetos que temos em casa 
e podem ser feitos em inox. Desafio lançado!

Quem vê luiz Pondé como um dos filósofos brasileiros de maior sucesso da atualidade, autor de uma coluna no jornal Folha de S. Paulo, não imagina que 
a Filosofia foi, na verdade, a segunda opção de um jovem que abriu mão da Medicina para ir em busca de um sonho ousado. Não há segredo, ele garante, 
para assumir a atitude de protagonista.

Resposta: M
icroondas / Coifa / Talheres / Elevador / Frigideira / Tanque / Lixeira
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Venha para Aperam. 
Uma das melhores empresas 
para iniciar a carreira.

A Aperam é destaque no ranking da Revista 
Você S/A como uma das mais importantes 
empresas para começar a vida profi ssional.

VAGAS PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Informações: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 – Bairro Horto
Ipatinga/MG – (31) 3213-1282 ou (31) 3822-6536.

Inscrições: 9 a 29 de outubro de 2017*
    www.estagioiel.com.br/aperam

Ex-estagiários efetivados na Aperam

*Informações válidas para Belo Horizonte e Timóteo. 
Para São Paulo, consultar o site www.vagas.com.br


