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Vigilância 
compartilhada
Viu algo que foge 
às regras de 
segurança na Usina? 
Dê o toque e ajude a 
tornar o ambiente cada 
vez mais seguro

pág.6

Dá um like aí!
A Aperam está 
causando nas redes 
sociais e você pode 
se juntar à gente! pág.3

Conexão irlanda
Determinado a aprender inglês, 
empregado da gerência Tributária 
economizou e fez sua viagem dos 
sonhos para a Europa

pág.8

incentivo à 
educação

Aperam lança projeto e propõe um desafio à equipe: manter a organização e a limpeza 
em foco e transformá-las em valores presentes na rotina da Usina

Zero Lixo

pág.5

pag.4Dezembro é mês de presentes com a entrega do Kit Escolar 
para os filhos dos empregados da Aperam

Álcool e Drogas
Nova norma adotada em Timóteo inclui 
exames toxicológicos para empregados, 
prestadores de serviço e visitantes 
durante o acesso à Usina
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Entre 21 e 23 de novembro, Vitória, capi-
tal do Espírito Santo, foi palco de um encontro 
para o compartilhamento de experiências e 
aprendizados conquistados por instituições 
com atuação social em 11 municípios, de qua-
tro estados brasileiros. As participantes reu-
niam no mínimo cinco anos de experiência. A 
Fundação Aperam Acesita apresentou os re-
sultados alcançados pelos projetos “Um Novo 
Tempo”, realizado em Timóteo, e “Apicultura 
em Rede no Vale”, desenvolvido no Vale do 
Jequitinhonha.

As iniciativas, viabilizadas através da des-
tinação de recursos do Fundo Comunidade 
em Rede, proporcionaram resultados signifi-
cativos para a comunidade e, para a Fundação, 
constituem um importante aprendizado sobre 
a gestão de projetos sociais. “No caso do ‘Api-
cultura em Rede’, por exemplo, alcançamos 
avanços com a capacitação dos apicultores, 
que resultou em melhorias nos processos de 
produção e em uma maior inserção no mer-
cado. Nossos próximos projetos voltados às 
comunidades tendem a ser cada vez mais as-
sertivos com a bagagem que adquirimos com 
essa rica experiência”, afirma Vera Antunes, 
coordenadora de Projetos.

Editorial

Misto quente
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Organização e 
limpeza

quem faz
Publicação da Aperam South America 
para empregados 
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S  omos uma empresa de classe 
mundial, reconhecida no mercado 
pela qualidade e competitividade 

dos nossos produtos e serviços em aços 
inox, elétricos e carbonos especiais,  
produzidos de forma sustentável, onde 
a segurança das pessoas, o cuidado com  
meio ambiente e a responsabilidade so-
cial são pilares que sustentam os nos-
sos resultados econômicos. 

Este ano, fomos novamente desta-
que no Guia Exame de Sustentabilidade 
e estamos presentes na edição 2017 das 
150 Melhores Empresas para Você Traba-
lhar, organizada pela mesma revista.

Para fortalecer esta posição de em-
presa de classe mundial precisamos 
avançar em organização e limpeza, que  
são a base, o princípio de todas as nos-
sas conquistas.

Nosso objetivo aqui é olhar para 
dentro, para os nossos processos indus-
triais e nossos escritórios, e identificar 
oportunidades para a melhor utilização 
de todos os  recursos disponíveis. Por 
isso,  lançamos um projeto de organiza-
ção e limpeza, a ser implantado em toda 
empresa. Como resultado deste projeto, 
esperamos gerar impactos positivos, no 
curto e médio prazo, em aspectos como 
competitividade, segurança, qualidade 
dos processos e melhoria da organização 
e limpeza do nosso local de trabalho.

Na reportagem da página 5, você co-
nhece mais detalhes do projeto ‘Organi-
zação e Limpeza’ 

Estamos mobilizados e aproveito 
este espaço do Liga Aperam para convi-
dá-lo a se juntar a nós 
nessa empreitada.

Juntos somos mais 
fortes.

Conversa franca o Liga Aperam de novembro pega carona no clima de arrumação que tomou conta da Empresa! na matéria de capa, você verá como 
a organização e a limpeza são ferramentas importantes para agregar resultados ao negócio. Mas a gente não para por aí: você 
também encontra aqui a vigilância compartilhada, os kits de natal e o Escolar – que estão chegando para a alegria das famílias –, a 
nova política da Aperam visando à prevenção ao abuso do álcool e de outras drogas, e muito mais! Vem com a gente!

ilder Camargo, 
Diretor Industrial do 
Circuito a Quente

Desde no-
vembro, empre-
gados e presta-
dores de serviço 
da Usina da Ape-
ram, em Timóteo, 
contam com uma 
novidade: tes-
tes toxicológicos 
(álcool e drogas) 
para acesso à uni-
dade. Os exames 
são feitos diariamente no Posto 
Médico da Usina, em profissionais 
sorteados pelo sistema durante a 
entrada no local. Quem for escolhi-
do tem 30 minutos para comparecer à 
enfermaria e fazer o teste com privaci-
dade. O sigilo dos resultados também é 
garantido pela Empresa.

Conforme o coordenador médico da Ape-
ram, Evonei Pereira, a iniciativa tem o objetivo 
de promover a segurança, o bem-estar e um 
ambiente de trabalho livre do abuso de álcool e 
drogas. “O uso de substâncias tóxicas interfere 
na capacidade de executar o trabalho de forma 
segura, aumentando consideravelmente o ris-
co de acidentes. Queremos que as famílias se 
envolvam nessa conscientização e estimulem 
os familiares a buscar ajuda caso enfrentem 
problemas desse tipo. Assim, eles receberão o 
tratamento necessário e terão a garantia do re-
torno para casa em segurança após cada dia de 
trabalho”, ressalta.

Drogas? Estamos fora!

Em 2016, a his-
tória do estagiário 
dançarino foi contada 
no programa Legen-
dários, da TV Record. 
Curioso para vê-lo 
dançando? Acesse o 
QR Code e confira!

o rei da 
dança

Quem vê o estagiário da área de Ex-
portação da Aperam em São Paulo, Gabriel 
Ramos Pimenta, na formalidade do escri-
tório, não imagina que por trás da camisa 
social existe alguém com alma de artista.

Além de Comércio Exterior, que cursa na 
Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fa-
tec), a dança é uma paixão que o acompa-
nha diariamente. “Concilio o estágio e a fa-
culdade com as aulas de zumba, que dou em 
uma academia. É uma rotina apertada, mas 
amo tudo o que faço e assim fica mais fácil 
cumprir com  os compromissos”, garante.

E quem o vê atualmente não imagina 
que, há pouco mais de um ano, ele pesa-
va 70 quilos a mais, até realizar uma ci-
rurgia bariátrica. “Tudo mudou depois da 
cirurgia, costumo dizer que igual só ficou 
o nome. Tenho muito mais disposição e 
energia para fazer as coisas e me sinto 
muito bem por isso”, afirma.

Há dez meses na Aperam, ele olha com 
otimismo seu futuro. “Além da dança, sem-
pre gostei da área administrativa e o está-
gio na Aperam está sendo uma experiência 

sensacional. O clima 
do escritório é muito 
amigável e, se ti-
ver a oportunidade, 
quero continuar e 
aprender ainda mais 
aqui”, conclui.

Gabriel Ramos 
Pimenta

#aplauso

“...te amo, é primavera!” Ok, talvez a gen-
te tenha se empolgado um pouco com a 
canção de Tim Maia. Mas não é para menos, 
afinal de contas, ela anuncia uma das esta-
ções mais gostosas do ano – e certamente a 
mais florida (dê uma espiadinha pela janela 
e comprove!).

Na Aperam, o analista tributário Max Sou-
za se diz um completo apaixonado pelas plan-
tas e mantém até mesmo uma pequena horta 
no apartamento onde mora, em Timóteo.

Dias atrás, enquanto voltava do almoço na 
Usina, ele se deparou com um florido ipê rosa, 
fez um registro e postou em sua conta no Ins-
tagram com a hashtag #EunoLiga, para que 
os colegas também pudessem apreciar a exu-
berância da natureza.

“No dia em que fiz as fotos, na Praça em 
frente ao Escritório Central da Aperam, o ipê 
estava especialmente florido e era difícil não 
parar diante daquela beleza. Nesses tempos 
em que estamos cada vez mais atarefados, a 
natureza nos ajuda a relaxar e abrir os olhos 
para as pequenas coisas boas”, sugere.

Confira o clique postado no perfil de Max 
no Instagram (@maxxbarista):
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Troca de ideias

Faz pouco mais de um mês desde que a Ape-
ram fez sua estreia nas redes sociais, mas os resul-
tados alcançados já são excepcionais!

O ingresso da Empresa no Facebook, insta-
gram e Linkedin tinha um objetivo claro: aprimo-
rar o relacionamento com as comunidades em que 
estamos presentes, promovendo nossos produtos 
e serviços, além de dar aquela boa visibilidade à 
marca em todo o território brasileiro.

A campanha que marcou a chegada às redes, 
em celebração ao aniversário de 73 anos da Ape-
ram, mostrou que engajamento é uma caracte-
rística forte do nosso time. Prova disso é que o 
primeiro vídeo postado em nossa página do Fa-
cebook ultrapassou 6 mil visualizações no mesmo 
dia em que foi compartilhado! \o/

E a boa notícia é que os números não param 
de crescer! Confira um balanço do que já conquis-
tamos até aqui*:

nosso superlike 
vai para você!

#EunoLiga
Utilize nossa hashtag e compartilhe 

seus registros especiais com os colegas 
de trabalho. O próximo fotógrafo a apare-
cer no Liga pode ser você!

       Saiba mais

A Norma Técnica 24-0065, sobre a 
aplicação dos testes, está disponível 
na íntegra para consulta na Intranet da 
Aperam. Além de explicar em detalhes 
os procedimentos, o documento traz 
dados sobre os efeitos do álcool e das 
drogas prejudiciais à saúde e ao desem-
penho no trabalho (falta de atenção, al-
teração na coordenação motora e perda 
de reflexos, entre outros). Confira!

Porque é 
primaveeeera...

#eunoliga

o fundo foi criado pelas institui-
ções que compõem a RedEAmérica 
(www.redeamerica.org), com o ob-
jetivo de fortalecê-las e apoiar a 
elaboração de projetos coletivos.
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Se ainda não segue as nossas páginas, 
não perca tempo e junte-se a nós agora mes-
mo! Assim, você fica por dentro das novida-
des da Aperam e garante a sua participação 
nas diversas ações que estão vindo por aí!

*Números coletados em 16/11/17.

Facebook 
(facebook.com/aperamnobrasil)

1617 pessoas já curtiram a página

1431 compartilhamentos e 6129 
curtidas nas publicações

31051 visualizações dos vídeos 
compartilhados

403 pessoas utilizaram o tema produzido 
pela Aperam na foto do perfil

instagram 
(@aperamnobrasil)

316 seguidores

Linkedin 
(linkedin.com/aperam-no-brasil)

548 seguidores

Sugerido pelo Facilitador de comunicação
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Durante encontro, Fundação compartilhou resultados 
de dois projetos sociais



C  om a proximi-
dade do fim do 
ano, aumenta a 

ansiedade na casa 
de Reinaldo da Silva 
Moura. Mas engana-
se quem pensa que 
é só a espera pelo 
Papai Noel que mexe 
com os ânimos dos 
quatro filhos do téc-
nico de Suprimentos 
da Aperam. Rafael, 
Gustavo, Raquel e 
Gabriel estão mesmo 
de olho é na chegada 
do Kit Escolar. “Estou 
há 20 anos na Ape-
ram, logo, meus filhos 
cresceram utilizando 
o material escolar 
que recebemos da 
Empresa. Sempre que 
nos aproximamos 
dessa época do ano 
eles começam a per-
guntar sobre a data 
de retirada dos kits”, 
confessa Reinaldo.

Por serem elabo-
rados de acordo com 
cada faixa etária e 
série escolar, os kits 
atendem perfeita-
mente às necessi-
dades das crianças, 
gerando uma boa 
economia nas contas 
da família no início 
do ano. “Os kits são 
tão completos que 
não tenho nenhum 
outro gasto com ma-
terial escolar e, as-
sim, consigo aplicar 
o dinheiro em outras 
despesas de casa, 
como IPVA e IPTU”, 
garante.

A qualidade do 
kit agrada a esposa 
de Reinaldo, Van-
derleia, que também 
acaba recebendo um 
presente especial 

da Empresa nessa 
época do ano: o kit 
de Natal. “Em casa, 
já virou tradição fa-
zermos a ceia com a 
minha família, no dia 
24, e o almoço com a 
família da minha es-
posa, no dia 25. Os 
sabores dessas ce-
lebrações em família 
vêm do kit de Natal 
da Aperam”, assegu-
ra Reinaldo.

DA APERAM PARA VoCê
Presenças garan-

tidas nas casas dos 
empregados, os kits 
Escolar e de Natal 
consistem em uma 
forma encontrada 
pela Empresa de es-
tar presente na edu-

cação dos filhos dos 
membros da equipe, 
bem como no mo-
mento de celebração 
especial que é o Na-
tal. Em 2017, serão 
entregues quase 
quatro mil kits, con-
templando os empre-
gados de Timóteo, 
Belo Horizonte e São 
Paulo.

Enquanto o kit de 
Natal vem mais uma 
vez recheado com 
um Chester, um lom-
bo suíno e um pernil 
temperado, além de 
uma bolsa térmica; o 
Escolar possui itens 
como mochila, esto-
jo, cadernos, lápis e 
borracha.

A novidade este 

ano fica por conta 
das estampas dos 
cadernos, alinhadas 
aos conceitos do 
programa Sou+ da 
Aperam (Saúde, Se-
gurança e Sustenta-
bilidade). Para asse-
gurar a identificação 
pelos jovens usuá-
rios do material, ilus-
trações exclusivas 
foram desenvolvidas, 
remetendo a situa-
ções que fazem par-
te da vida de crian-
ças e adolescentes. 
Palavras estampados 
nas capas também 
fazem um convite 
inspirador aos usuá-
rios – Reinvente, 
Reutilize e Repense 
são algumas delas.

Destaques da Aperam liga aperam I Ano 1 I P.4 Capa liga aperam I Ano 1 I P.5

E m quase 40 anos 
de trabalho na 
Aperam, a assis-

tente técnico da Acia-
ria, Santa Arthuso, viu 
muita coisa mudar na 
Empresa. Nas diversas 
funções que exerceu, 
algo, no entanto, se 
manteve intacto em 
sua postura profissio-
nal: a atenção à orga-
nização e à limpeza 
das áreas. “Esses são 
aspectos que tornam 
o ambiente de traba-
lho melhor e, assim, 
deixam as pessoas 
motivadas e nos per-
mitem utilizar melhor 
os recursos. Quando 
passamos a enxergar a 
organização e a limpe-
za como valores, como 
a segurança, consegui-
mos desfrutar de cada 
vez melhores resulta-
dos”, acredita.
A postura de Santa 
diante do tema faz 
com que ela seja um 
exemplo na Aciaria e 
uma referência para o 
engajamento dos cole-
gas. Não por acaso, ela 
foi escolhida como uma 
das facilitadoras do 
projeto “Organização 
e Limpeza”, que visa a 
fortalecer  a cultura da 
organização e limpeza 
na Usina.

“O lançamento des-
se projeto nada mais 
é que um convite para 
que as pessoas se jun-
tem a nós e reconhe-
çam esses itens como 

fundamentais para o 
desenvolvimento de 
um bom trabalho”, ex-
plica Edméa Azevedo, 

assistente da Diretoria 
de Produção do Circuito 
a Quente.

O objetivo do traba-
lho é organizar e limpar, 
mas, principalmente, 
eliminar as fontes de 
sujeira na Usina. “Que-
remos despertar a cons-
ciência nas pessoas 
de que manter limpo é 
sempre muito mais fácil 
que limpar. O ‘Dia D’, rea-
lizado na Usina em 24 
de novembro, foi como 
um grande pontapé 
para uma nova postura 
que, esperamos, predo-
mine daqui para frente”, 
vislumbra Edméa.

Ainda que a mobi-
lização seja recente, a 

adesão e a satisfação 
dos empregados com 
o projeto dão boas 
perspectivas para a 
iniciativa.  De acordo 
com Cleydson Pereira 
de Oliveira, operador 
da Gerência de Acaba-
mento Final, trabalhar 
em um ambiente lim-
po e organizado traz 
inúmeros benefícios. 
“O primeiro ponto para 
mim é a segurança, 
seguido de aumento 
de produção.  Se você 
não suja, você não 
perde tempo limpan-
do”, conclui. 

A gerente executi-
va de Automação e In-
fraestrutura e sponsor 

do projeto, Ivana Coelho, 
espera que a mudança 
na percepção geral em 
relação à organiza-
ção e limpeza ocorra 
até o final de 2017. 
“Acreditamos que as 
ações com esse foco 
despertarão um olhar 
mais atento das pes-
soas, especialmente 
às oportunidades de 
utilizar melhor todos 
os recursos dos quais 
dispomos. Assim, em 
2018 poderemos 
avançar com esse 
trabalho dentro dos 
galpões, avaliando a 
vulnerabilidade e o ní-
vel de todos os equi-
pamentos”, projeta.
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Reinaldo Vanderleia 
e os filhos conhecem 
em primeira mão o Kit 
Escolar da Aperam para 
o ano letivo de 2018

Temporada de  
  presentes

organização? É pra já!

Cada gerência da 
Usina de Timóteo 
conta com um faci-
litador, escolhido 
para atuar como uma 
espécie de guardião 
da área. o objetivo 
é que, além de dar o 
exemplo, eles zelem 
pelo local e orientem 
os colegas sempre 
que notarem uma 
postura inadequada 
em relação à organi-
zação e limpeza.

Foco na arrumação: empregados da PlQA dão início às atividades do programa Organização e limpeza
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Referência

Pioneiros na 
organização, 
os profissio-
nais da área de 
Acabamentos 
da Laminação a 
Quente arrega-
çaram as man-
gas para uma 
limpeza geral 
no dia 1º de 
novembro. O ge-
rente executivo 
da área, Cloves 
de Souza Melo, 
destaca que o 
desejo de tornar 
o ambiente de 
trabalho mais 
agradável e 
seguro tomou 
conta da equipe. 
“Paramos a pro-
dução por um 
dia para iniciar 
esse trabalho 
e a mudança 
no galpão é 
evidente. O 
movimento ape-
nas começou e 
acredito que os 
conceitos es-
tarão cada vez 
mais fixados na 
mentalidade 
das pessoas 
daqui para 
frente”, diz.

Uma atitude, muitos ganhos

Custos – Quantas vezes 
demandamos materiais novos, 
sem saber que ali no fundo da 
gaveta ainda tínhamos o que 
precisávamos? A organização 
ajuda na economia.

Competitividade – O ambien-
te limpo aumenta a satisfação 
das pessoas e a produtividade. 
Quando tudo está organizado, fica 
mais fácil encontrar objetos, as 
coisas fluem melhor e os recursos 
são mais bem aproveitados.

Segurança –
 Limpas e 
organizadas, 
as áreas têm 
menores riscos 
de acidentes.

Sugerido pelo Facilitador de comunicação

Não quer perder o benefício? Então 
anote aí as datas de entrega!

 
TiMóTEo
Kit Escolar: dias 11, 12, 13, 14 e 15 de 
dezembro
Kit Natal: dias 19, 20 e 21 de dezembro

BELo HoRiZonTE
Kit Escolar: 11, 12 e 13 de dezembro
Kit Natal: 21 de dezembro

São PAULo
Kit Escolar: xxxxx Não tenho a informa-
ção ainda
Kit Natal: 19 de dezembro

aperam.com/brasil

aperambioenergia.com.br

A vida é uma grande descoberta! A 

cada dia, você tem a oportunidade 

de aprender algo novo e de viver 

novas experiências. Tudo isso ajuda 

na construção do seu caminho. As 

escolhas que você faz são muito 

importantes para transformar a sua 

vida e o mundo à sua volta. Aposte 

em atitudes positivas para alcançar 

os seus objetivos.

aperam.com/brasil
aperambioenergia.com.br

A vida é uma grande descoberta! A cada dia, você tem a oportunidade de aprender algo novo e de viver novas experiências. Tudo isso ajuda na construção do seu caminho. As escolhas que você faz são muito importantes para transformar a sua vida e o mundo à sua volta. Aposte em atitudes positivas para alcançar os seus objetivos.

aperam.com/brasil
aperambioenergia.com.br

A vida é uma grande descoberta! A 
cada dia, você tem a oportunidade 
de aprender algo novo e de viver 
novas experiências. Tudo isso ajuda 
na construção do seu caminho. As 
escolhas que você faz são muito 
importantes para transformar a sua 
vida e o mundo à sua volta. Aposte 
em atitudes positivas para alcançar 
os seus objetivos.
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i  magine-se na seguinte situação: você 
está caminhando pelas ruas da Usina 
e avista uma pessoa conversando ao 

celular, enquanto atravessa distraída a 
rua, fora da faixa de pedestres. Ainda que 
nenhum veículo em movimento esteja nas 
proximidades e a atitude pareça não tra-
zer riscos, qual seria a sua postura diante 
de uma situação como essas? 

O engenheiro da Aperam, Henrique de 
Castro Rodrigues, tem na ponta da língua a 
resposta. “Não tenho dúvidas de que iria até 
a pessoa e a alertaria sobre os riscos gera-
dos por aquela situação. Devemos aproveitar 
essas oportunidades para mostrar aos cole-
gas que suas vidas são importantes também 
para nós, que estamos aqui para cuidar uns 
dos outros”, acredita o engenheiro.

Há mais de 30 anos na Aperam, ele ga-
rante que a vigilância compartilhada (veja 
quadro) é exercida por ele desde que in-
gressou na Empresa. Atualmente, no en-
tanto, percebe uma maior receptividade 
das pessoas às abordagens visando ao cui-
dado mútuo. “No passado, como a cultura 
de segurança não era tão forte, as pessoas 
não eram tão receptivas. Hoje, no entan-
to, há uma maior consciência coletiva do 

que isso representa e as pessoas tendem 
a receber bem. Mesmo que estranhem, a 
princípio, são grandes as chances de que 
pouco tempo depois percebam a orienta-
ção sobre a segurança como uma atitude 
positiva”, afirma.

Entre as situações que fogem às re-
gras de segurança mais comuns com as 
quais ele costuma se deparar no dia a dia, 
ele garante que o celular é o campeão de 
ocorrências. “As mensagens instantâneas 
e a conexão em tempo integral fazem com 
que, mesmo conscientes dos perigos, às 
vezes entremos no modo automático e uti-
lizemos o celular de forma inadequada”.

Mas o eletrônico não é um problema 
isolado. Confira no quadro algumas das si-
tuações que fogem às regras de segurança 
da Usina, nas quais a vigilância comparti-
lhada pode e deve ser exercida: 

Eu cuido de você e 
você cuida de mim

Com o objetivo de fornecer informações 
sobre Saúde, Segurança e Sustentabilidade à 
equipe, um novo informativo mensal acaba de 
ser lançado pela Aperam: o Sou+.

Produzido em parceria entre as áreas de 
Comunicação e Segurança, ele está sendo 
distribuído desde novembro para todas as 
áreas da Usina. 

A ideia é que os temas tratados na publica-
ção sejam destrinchados, ao longo do mês, du-
rante as reuniões-relâmpago com as equipes.

Na edição de estreia, a nova Norma Técnica 
sobre álcool e drogas da Aperam é o tema da 
vez e você entenderá os objetivos que estão 
por trás da sua criação. Fique ligado e informe-
se pelo Sou+!

Há dez anos, a vigilância com-
partilhada foi adotada na Aperam 
South America, convidando a equipe 
a uma mudança de postura: o pro-
grama dá um passo além no respeito 
às normas de segurança. O princípio 
básico é adotar o olhar atento às ati-
tudes dos colegas, reforçando assim 
a cultura de segurança na Empresa.

Com o passar dos anos, os re-
sultados do esforço conjunto fo-
ram percebidos na prática, com a 
redução do número de acidentes 

na Usina. O gerente de Segurança, 
Rodrigo Dutra, reforça, no entanto, 
que essa é uma postura que não 
deve ser esquecida. “Se um risco 
é identificado, devemos nos sentir 
aptos a intervir e alertar o colega 
sobre aquela situação, indepen-
dentemente do nível hierárquico 
dos dois. A redução dos aciden-
tes passa necessariamente pela 
percepção dos empregados em 
relação à própria segurança e à de 
quem está do lado”, conclui.

Dez anos de cuidado mútuo

não utilização 
dos corrimãos 
dentro das 
áreas

Ciclistas atravessando 
os trilhos nas 
áreas abertas da 
Usina sem parar e 
observar em volta

Pedestres 
atravessando a 
rua fora da faixa

Uso do celular 
dentro dos galpões 
da Usina ou durante 
deslocamento

Acesso a espaços 
confinados sem 
realização dos 
procedimentos 
de verificação de 
segurança

Uso incorreto de 
EPis (como tênis, 
por exemplo) para 
o acesso à Usina

Vamos falar de segurança?
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Quando querer 
  é poder
i  magine-se na se-

guinte situação: 
você tem 21 anos, 

mora em Coronel Fa-
briciano, nunca an-
dou de avião ou fez 
uma viagem para 
uma grande capital, 
como o Rio de Janei-
ro ou São Paulo. De-
terminado a apren-
der a falar inglês, 
entretanto, você 
decide viver uma 
experiência comple-
tamente nova: viajar 
sozinho para fazer 
um intercâmbio de 
30 dias na Irlanda. 
Corajoso, não? Pois 
essa é uma palavra 
que define bem o 

escriturador fiscal 
da Aperam, Raphael 
Costa, que embar-
cou nessa aventura. 
“Quando fui contra-
tado pela Aperam, 
em 2015, decidi que 
investiria meu di-
nheiro em ações que 
pudessem mudar 
o meu futuro. Uma 
das primeiras coisas 
que fiz nesse senti-
do foi me matricular 
em uma escola de in-
glês. Na sequência, 
também ingressei na 
faculdade de Admi-
nistração”, recorda.

Na escola de in-
glês onde estuda, o 
anúncio de um pro-

grama de intercâm-
bio fez com que os 
olhos dele brilhas-
sem. Os 18 meses 
que se seguiram fo-
ram de muita econo-
mia e planejamento. 
“Sou de uma família 
muito humilde e te-
nho que ajudar em 

casa. Ainda assim, 
abri mão de muitas 
coisas para realizar 
esse sonho e valeu 
muito a pena”, conta.

O mês que passou 
em Dublin, ele asse-
gura, foi inesquecí-
vel. “Na segunda se-
mana já estava bem 

enturmado, fiz ami-
gos de diversos paí-
ses e consegui de-
senvolver bem meu 
inglês. Mas ainda 
tenho muito a apren-
der”, garante ele, que 
não deixa passar 
uma oportunidade de 
praticar a língua no 

trabalho. “Ainda não 
uso na minha fun-
ção, mas se vejo que 
tem alguém de fora 
na Empresa dou meu 
jeito de conversar. 
Quero correr atrás 
para vencer os novos 
desafios que encon-
trar pela frente”.
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Panela em inox é que faz comida boa
uem tem o há-
bito e gosta de 
cozinhar sabe 
bem o prazer 

de utilizar uma boa 
panela. Na hora de 
escolher o modelo 
ideal, no entanto, 
não é raro que nos 
percamos diante da 
infinidade de opções 
e materiais disponí-
veis no mercado. 

A gente tende a 
puxar sardinha para 
o inox, não vamos 
mentir! Mas, para de-
monstrar que a pane-
la feita do material é 
uma excelente opção 
em diferentes situa-
ções, nada melhor do 

que trazer evidên-
cias. Confira:

- O inox distribui 
bem o calor, o que 
assegura um melhor 
cozimento dos ali-
mentos durante o 
preparo;

- Quando o as-
sunto é facilidade de 
limpeza, durabilida-
de e resistência, não 
tem para ninguém! 
As propriedades do 
inox asseguram que 
a panela tenha boas 
condições de uso por 
anos, sem perder a 
aparência de nova;

- Para frituras em 
imersão, no entanto, 
há opções melhores 

(como a panela em 
alumínio, por exem-
plo). Por ficar muito 
quente, o inox au-
menta as chances de 
que o óleo queime. 
Por isso, ele é mais 
indicado para cozidos, 
refogados, caldos e 
cozimentos em geral;

- Por não soltar 
partículas, o inox não 
traz riscos de conta-
minação à saúde. Um 
cuidado essencial, 
no entanto, é ferver 
uma água e lavar 
bem a panela antes 
do primeiro uso, para 
retirar possíveis im-
purezas e resíduos  
de fabricação.
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Vire um expert no assunto!
Ficou curioso para saber mais sobre os diversos tipos de pa-

nelas disponíveis e suas aplicações ideais na cozinha? Acesse o 
blog da Aperam (brasil.aperam.com/blog) e confira vários posts 
sobre o tema!

#ládecasa


