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Nos últimos 65 anos, 
acompanhamos o crescimento do Brasil 
e buscamos responder com tecnologia 
em aços especiais e qualidade em 
serviços às demandas da sociedade. 
Se de um lado a análise cuidadosa do 
cenário econômico de hoje ainda nos 
recomenda cautela, as projeções que 
fazemos para o futuro da indústria 
do aço no mundo nos desafia e alerta 
para a necessidade de continuarmos 

desenvolvendo e antecipando soluções para, então, estarmos 
prontos para as melhores e maiores oportunidades que ainda 
estão por vir. Nesta edição especial de aniversário, a Revista 
Espaço convida você a uma fascinante viagem pelo universo 
dessa organização que se renova a cada dia, sempre presente na 
vida das pessoas e na construção do país (págs. 8, 9 e 10).

Assumimos nosso papel no desafio de participar do 
aprimoramento da matriz energética brasileira, seja no 
fornecimento de aços elétricos para máquinas cada vez mais 
eficientes, presentes nas nossas casas e nos grandes projetos 
de geração, transmissão e distribuição de energia, ou através 
do aço inox para a exploração de petróleo em águas profundas. 
Ao mesmo tempo, estamos buscando antecipar o futuro 
da indústria automotiva, desenvolvendo os aços elétricos 
para carros híbridos e também presentes em toda cadeia de 
produção do álcool, energia renovável alternativa. E é com esse 
mesmo espírito de ousadia que captaremos oportunidades no 
desafio tecnológico criado pela exploração do Pré-Sal, a nova 
fronteira do petróleo e gás, bem como nas obras de infra-
estrutura de preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 
2014 e as Olimpíadas de 2016.

São exemplos pontuais que retratam a ArcelorMittal Inox 
Brasil de hoje, uma Empresa dinâmica, focada em sua base 
regional e em busca da maximização de sua rentabilidade 
no médio e longo prazos. Agora, em mais uma iniciativa 
estratégica da área Comercial, incorporamos aos nossos 
aços inoxidáveis ferríticos todo o valor da marca KARA 
(págs. 4 e 5). Estampamos com orgulho esse símbolo que 
já se tornou referência mundial e materializa a tríade de 
valores Sustentabilidade, Qualidade e Liderança.

Boa leitura.

Paulo Magalhães 
Diretor-Presidente da ArcelorMittal Inox Brasil •

Caro leitor,
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A força do Aço

O Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) agora se chama Instituto 
Aço Brasill (IABr). A mudança foi anunciada no 2º Encontro Nacional 
da Siderurgia, dia 24 de agosto, em São Paulo. O presidente da 
ArcelorMittal Inox Brasil, Paulo Magalhães, representou a Empresa no 
evento em que transcorreram discussões sobre os desafios do setor, 
tendências do mercado e o futuro da indústria do aço.

Para desenvolver o conceito da nova logomarca, o Instituto trabalhou 
com a letra ‘A’, de aço, nas cores azul, que remete à tecnologia, e verde, 
em uma alusão ao meio ambiente. O conjunto de cores é também uma 
referência ao Brasil. O objetivo das mudanças é associar o aço com as 
demandas da sociedade e reforçar os atributos da indústria do aço, 
como solidez, eficiência, responsabilidade socioambiental, resistência, 
modernidade e confiabilidade.

A sede da ArcelorMittal Inox Brasil foi transferida para o prédio 
da ArcelorMittal Brasil, em Belo Horizonte. Em setembro, todas as 
atividades do escritório da avenida João Pinheiro foram deslocadas 
para a avenida Carandaí, nº 1.115, 23 e 24º andares, Centro. 
A mudança atende a uma diretriz corporativa do Grupo, que 
determina a existência de um único endereço da ArcelorMittal em 
cada cidade.

Novo endereço em BH



Petrobras apresenta tendências dos materiais para 
aplicações em águas profundas na ArcelorMittal Inox Brasil

No segundo semestre de 2009, o 
engenheiro Ilson Palmiere, da Petrobras, 
ministrou um workshop sobre materiais 
metálicos para produção e tratamento 
de petróleo em poços, partes submersas 
e plataformas, no escritório da 
ArcelorMittal Inox Brasil, em São Paulo. 
Além de profissionais da área comercial 
da Empresa, participaram do workshop 
pesquisadores da ArcelorMittal Timóteo, 
representantes do Núcleo Inox e da 
Villares Metals.

O workshop foi uma oportunidade 

para que profissionais da Empresa 
conhecessem melhor as tendências 
desse mercado em expansão no Brasil, 
impulsionado pelos investimentos 
na camada Pré-sal, além de estreitar 
relacionamento com a Petrobras. 

A camada Pré-sal é uma faixa que se 
estende ao longo de 800 quilômetros 
entre os Estados do Espírito Santo e 
Santa Catarina, abaixo do leito do mar. 
O petróleo encontrado nessa área está a 
mais de sete mil metros de profundidade, 
sob uma camada de sal.

Participação qualificada foi ponto forte 
da da Fenasucro 2009

Produtos e Mercados

Fotos: Arquivo ArcelorMittal Inox Brasil

Fotos: Edmar Silva

Resistência até debaixo d’água

Marco Fuoco, gerente Comercial da ArcelorMittal Inox 
Brasil, Ilson Palmieri (Petrobras), Danilo Monjardim 
(ArcelorMittal Inox Brasil), Dina Sarmento (Villares 
Metals) e Arturo Chao Maceiras (Núcleo Inox)

Entressafra à vista

Vislumbrando o período de entressafra 
da cana-de-açúcar, que compreende os 
meses de dezembro a abril, a ArcelorMittal 
Inox Brasil investe no relacionamento com 
indústrias do setor sucroalcooleiro, como 

usinas de açúcar e álcool e fabricantes de 
equipamentos. Afinal, é nesse período que as 
usinas interrompem a produção e investem 
na manutenção de seus equipamentos. 

Segundo o analista de negócios Danilo 
Annechini, nesse momento, a participação 
da Empresa na Fenasucro, maior feira do 
setor na América Latina, é importante para 
reforçar o contato com os profissionais 
do setor sucroalcooleiro e conhecer 
oportunidades para futuros negócios. Este 
ano, a Empresa dividiu seu espaço com as 
unidades ArcelorMittal Inox Brasil Tubos e 
ArcelorMittal Inox Brasil Serviços. 

Realizada em setembro, na cidade de 
Sertãozinho (SP), a Fenasucro 2009 reuniu 
420 expositores e quase 30 mil visitantes 

de 25 estados do Brasil e de outros 24 
países. Exatamente por acontecer nesse 
período de entressafra, a organização 
do evento estima que os negócios 
realizados tenham alcançado o valor 
de R$ 2,2 bilhões. Oportunidades para 
relacionamento e prospecção, segurança 
e participação qualificada foram pontos 
fortes que favoreceram os resultados, 
segundo os expositores.

“O setor sucroalcooleiro teve um ano 
difícil em 2009. Para 2010, há otimismo 
em relação à retomada dos investimentos 
em reformas de usinas e em novas 
unidades produtivas, favorecidas pelos 
altos preços do açúcar no mercado 
internacional”, analisa Danilo.

Fenasucro 2009 traz expectativas de bons negócios para ArcelorMIttal Inox Brasil
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KARA no mundo todo

Lançada mundialmente, marca identifica as vantagens das 
soluções em aços inoxidáveis ferríticos da ArcelorMittal

Por que criar uma marca única para 
os aços inoxidáveis ferríticos da 

ArcelorMittal? A resposta é 
dada pelo Chief Executive 

Officer (CEO) do 
Segmento Inox, Jean-

Yves Gilet: “No novo 
cenário mercadológico do 

inox, acreditamos firmemente 
que nossos aços ferríticos 

constituem soluções apropriadas 
aos desafios atuais e futuros dos nossos 

clientes. Estamos comprometidos em 
estabelecer os melhores padrões internacionais 
e queremos ser reconhecidos como referência 
no mercado”.

A marca KARA foi lançada em Paris, 
durante evento realizado na Torre 

Eiffel, ícone da capital francesa. A 
ArcelorMittal Stainless Europe 

e a ArcelorMittal Stainless 
International divulgaram 

a iniciativa em todo o 
mundo e as demais 

unidades do Segmento Inox estão adotando a 
marca para suas séries ferríticas. 

“A marca KARA foi desenvolvida para 
agregar valor a nossos produtos por meio de 
uma identidade forte e diferenciada. Essa 
diferenciação pela marca também permitirá 
ressaltar vantagens competitivas de 
alguns de nossos produtos”, explica o diretor 
Comercial, Frederico Ayres Lima.

KARA é sinônimo de performance, precisão, 
inteligência e responsabilidade. Somados, esses 
atributos proporcionam preços estáveis, valor 
técnico com padrões de alta performance 
e valor agregado pelo suporte contínuo aos 
clientes. Por isso, a ArcelorMittal desenvolveu 
uma gama de soluções para atender a cada tipo 
de demanda. “KARA transforma séries ferríticas 
em uma marca, em valores compartilhados 
com nossos clientes e com o consumidor final. 
É uma garantia de qualidade duradoura. Sinaliza 
as múltiplas virtudes de nosso material e evoca 
o selo estampado no aço, evidências de nossa 
expertise e do nosso compromisso com a 
sustentabilidade”, argumenta Jean-Yves Gilet.Um leque 

de opções
O inox é caracterizado por conter percentual mínimo de 10,5% de 

cromo e outros elementos de liga, a exemplo do níquel. É justamente 
a presença do níquel na composição da série austenítica que a 
diferencia da ferrítica, cujos produtos contêm pouco ou nenhum 
níquel.

A marca KARA identifica o aço ferrítico da ArcelorMittal, que 
associa às vantagens tradicionais do inox outras propriedades 
específicas, como resistência à corrosão sob tensão e à oxidação por 
alta temperatura, baixa expansão térmica e boa estampabilidade.

Diante da instabilidade do preço do níquel, que sofreu muitas 
variações nos últimos anos, os aços inoxidáveis ferríticos tornaram-
se alternativas atrativas e tecnicamente confiáveis para diversas 
aplicações (leia na página ao lado).

O nome KARA é uma 
alusão ao carat - traduzido do 

inglês como quilate -, unidade 
de medida utilizada no negócio 
de gemas e jóias para avaliar a 
pureza do ouro ou a massa de 

uma pedra preciosa. 
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A linha de produtos que antes era conhecida como linha ferrítica ou série 
S400, a partir de agora, estampa a marca KARA. O prefixo S4 foi substituído 
por K nos nomes dos aços inoxidáveis ferríticos, como no exemplo abaixo:

Entenda a mudança

K 0
3

K 0
9

K30M

K 3
9M

D

K 4
1

K 4
4

430 = K 3
0

S400 = 4 =

Um KARA para cada aplicação

Conheça as soluções ferríticas KARA

Aplicações K41: sistemas de exaustão 
automotivo (tubos e planos) e estampagem.

Aplicações K44: usinas de açúcar, caixas 
d’água, aquecedores residenciais de água, 
indústrias química e petroquímica.

Aplicações K39MD: usinas de açúcar, sistema 
de exaustão automotivo (tubos silenciosos), 
eletrodomésticos e estampagem geral.

K41, K44 e K39MD Aplicações K03: transportes (carros ferroviários, vagões 
e ônibus); usinas de açúcar e álcool (coletores de bagaço e de 

caldo, laterais das mesas alimentadoras e intermediárias, piso, 
difusores, condutores de cana e shut-donelly); prédios, 

mobiliários urbanos, vigas para pontes e outras.

Aplicações K09: sistemas de exaustão de gases em 
motores de explosão e estampagem em geral, além de caixas de 

capacitores.

Aplicações K30: utensílios domésticos (baixelas, pias e talheres), 
balcões frigoríficos, eletrodomésticos e cunhagem de moedas.

Aplicações K30M: utensílios domésticos (baixelas, 
pias e talheres), cunhagem de moedas, balcões 
frigoríficos, estampagens geral e profunda.

K03, K09, K30 e K30M

1

2

3

4

5

a m
arc

a

O desenho da marca é 
resultado de uma brincadeira 
com os traços do número 
quatro, que se transformam 
na letra K, como demosntra 
o esquema ao lado.
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Notícias da Empresa

Injeção de ânimo

Eficácia Individual
Confiança, comunicação e delegação 

foram os temas trabalhados nos 
workshops I e II de Eficácia Individual, 
integrante do programa Liberar Energias, 
realizados em 2008 e 2009, com a 
participação de todos os líderes da 
ArcelorMittal Inox Brasil. Em setembro, 
encontros dos Grupos de Aprendizagem, 
constituídos de cinco líderes e um coach, 
iniciaram a terceira etapa do programa.

Os líderes assumiram o desafio 
de solucionar problemas de diversas 

naturezas em suas respectivas áreas. 
Cada um elaborou seu projeto aplicativo 
e contará com a colaboração dos outros 
participantes e do coach para desenvolvê-
lo. A meta é que os projetos aplicativos 
sejam concluídos até março de 2010.

“Apesar de ser voltado para a 
eficácia individual, pelo enfoque no 
autoconhecimento, o treinamento tem 
resultado coletivo. O conhecimento 
sobre a dinâmica do comportamento 
humano nos permite ter reações serenas 

e objetivas às atitudes de nossas equipes, 
pares e superiores. Podemos extrair mais 
das nossas relações, com muito menos 
estresse de ambas as partes”, avalia Jadir 
Assis Barros, gerente da Manutenção da 
Laminação a Quente.

O que se espera é elevar o nível de 
empowerment − que numa tradução livre 
significa ‘empoderamento’ −  e confiança, 
implantando uma cultura de excelência na 
eficácia individual da liderança através de 
boas práticas gerenciais. 

Edmar Silva

Visitas de benchmarking têm sido 
praticadas entre Grupos de Manutenção 
Autônoma (GMA) no Programa 
Manutenção Produtiva Total (TPM). A 
troca de experiências fortalece o programa, 
na medida em que oferece oportunidade 
para que as equipes compartilhem e 
imitem ações desenvolvidas por outras 
áreas. Operadores das Esmerilhadeiras da 
Aciaria, que acabam de entrar na etapa 
cinco, receberam a visita das equipes dos 
Laminadores de Bobinas da Laminação a 
Frio de Inoxidáveis e compartilharam com os 
colegas o que aprenderam na etapa anterior.

Representantes do GMA da Redução 
foram conhecer os trabalhos da Laminação 
a Quente e gostaram do que viram. “Mesmo 
com realidades muito diferentes, é possível 
encontrar afinidades e aplicar a lateralidade. 
Apesar de todas as dificuldades relacionadas 
à exposição dos equipamentos ao tempo, 
o pessoal da Gerência de Redução tem 
conseguido fazer um trabalho bacana e isso 
foi uma verdadeira injeção de ânimo”, relata 
Maria Aparecida de Lana Santos, facilitadora 
de TPM na área de Redução. 

Todos os GMAs da Laminação a Frio de 
Aços Elétricos visitaram a Aciaria, Redução, 
Acabamento e Laminação a Frio de Inox. 
“Fizemos um planejamento considerando 
as características de cada equipamento e o 
resultado foi fantástico. A turma voltou com 
novas perspectivas e ideias de imitação, e 
agora trabalham a todo vapor nas propostas 
surgidas a partir das visitas”, conta a 
facilitadora Karolina Lana.

Patrick Quintão Vieira, operador do LB1, 
tem orgulho de apresentar seu trabalho 

aos colegas de outras áreas. “Colhemos os 
frutos que plantamos e somos reconhecidos 
por isso. Fico feliz em colaborar para que 
outras equipes alcancem resultados tão 
bons quanto os nossos”, afirma Patrick. Para 
Kleber Moreira de Oliveira, operador do 
LB2, as visitas proporcionaram momentos 
de muito aprendizado. “Esperamos também 
receber colegas de outras áreas, que têm 
uma visão diferente da nossa e podem 
nos mostrar coisas que não percebemos”, 
comenta Kleber.

Operadores do LB2 conhecem resultados do 
trabalho desenvolvidos pela equipe do LB1
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Notícias da Empresa

A casa é sua
Desde julho de 2008, a cada três 

meses, a ArcelorMittal Campinas abre 
suas portas para empregados interessados 
em levar suas famílias para conhecerem 
a planta industrial. Ao todo, 65 pessoas 
já participaram o Programa de Visitas 

na unidade. “Minha filha e eu ficamos 
encantadas. Ela sempre teve curiosidade 
em conhecer o trabalho do pai e também 
se divertiu com as atividades recreativas 
na biblioteca. Fiquei feliz em perceber 
como a Empresa se preocupa com a saúde 

e a segurança do meu marido. É por isso 
que, lá em casa, todos vestimos a camisa da 
ArcelorMittal”, conta Nara Maria Chuquel, 
esposa do encarregado de Produção Adair 
Ribas Chuquel.

As visitas são realizadas nas manhãs 
de sábado. Manuel Nunes Baptista, 
diretor do Centro de Serviços, dá boas-
vindas às famílias e Sandra Signorelli 
Andrade, coordenadora do RH, faz uma 
apresentação sobre a Empresa e o Grupo 
ArcelorMittal. Os participantes recebem 
então os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e seguem para as áreas 
produtivas, onde os próprios empregados 
explicam como funciona sua rotina. 
Enquanto isso, crianças menores de 
nove anos são envolvidas em atividades 
recreativas e educativas na biblioteca.Familiares conhecem linha de produção da ArcelorMittal Campinas
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Economia no corte

No primeiro semestre deste ano, o grupo 
de Círculos de Controle de Qualidade 
(CCQ) Metálicos reorganizou a logística de 
abastecimento de bobinas sucatadas entre 
4,5 e 16 toneladas do Pátio de Metálicos 
para a Aciaria Elétrica. A padronização 
dos procedimentos de estocagem, a 
identificação e a expedição das bobinas 
proporcionam ganhos a partir da economia 
no corte, perda e transporte do material. A 
iniciativa também trouxe ganhos ambientais 
e em segurança, pois eliminar a necessidade 
de corte evita a geração de resíduos no 
processo de preparação e evita os riscos 
inerentes à atividade. O material de alta 
densidade melhora, ainda, a produtividade 
do processo de abastecimento.

A intensificação do envio de bobinas 
inteiras para a Aciaria só foi possível 
porque o Pátio de Metálicos conta com 

profissionais habilitados para a operação de 
empilhadeira. As bobinas são carregadas 
em vagão ferroviário e a ponte rolante se 
encarrega de posicioná-las diretamente no 
forno na Aciaria. “A receptividade da equipe 

da Aciaria em usar esse material tem sido 
fundamental para o sucesso da iniciativa 
e a capitalização dos ganhos”, destaca o 
inspetor de Beneficiamento Marcos de 
Oliveira Melo.

Marcos opera empilhadeira para posicionar bobinas no vagão ferroviário

Pátio de Metálicos ganha tempo e dinheiro no reaproveitamento de bobinas
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Sempre se renovando, ArcelorMittal 
Inox Brasil completa 65 anos, cada 
vez mais presente na sua vida e na 
construção do país

Especial 65 anos
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Dia 31 de outubro, marco 
de inauguração do arrojado 
empreendimento que, em 1944, 
iniciou o desenvolvimento industrial 
do Vale do Aço, a ArcelorMittal Inox 
Brasil comemora 65 anos. Sempre 
se antecipando às fronteiras do 
crescimento experimentadas pelo país, 
a história da Empresa se confunde 
com a do próprio Brasil. Com atuação 
também destacada em mercados 
mundiais de alta exigência tecnológica, 
que trazem elementos essenciais para 
alimentar seu permanente apetite pela 
inovação, a ArcelorMittal Inox Brasil 
garante sua participação na construção 
do futuro.

Enxadas, pás, picaretas, machados, 

facões, foices, serras e outras 
ferramentas forjadas na Usina de 
Timóteo, que serviam à agricultura 
brasileira nas décadas de 40 e 50, 
foram substituídas por modernos 
implementos agrícolas, atualmente 
produzidos com aços carbono especiais 
(médio, alto e micro ligados). Mas o 
que antes era chamado de agricultura 
brasileira, hoje se transformou na mais 
promissora fronteira agrícola do mundo. 
Essa mesma linha de produtos, os aços 
carbono especiais, se faz presente 
também no setor automotivo, através 
da indústria de autopeças.

A expressão “aços especiais” só se 
tornou realidade em 1955, ano em 
que foram fabricadas as primeiras 

chapas elétricas para motores, 
geradores e transformadores. Dava-
se, então, início à produção do aço 
elétrico no Brasil, comercialmente 
conhecido por esse nome, devido a 
sua aplicação básica na constituição 
do núcleo magnético das máquinas 
elétricas.  Quanto aos famosos aços 
inoxidáveis, estes só viriam a ser 
produzidos a partir de 1965.

Os aços elétricos atuam em 
dois segmentos de mercados 
com escalas econômicas bem 
distintas: equipamentos de pequeno 
porte destinados aos segmentos 

De Itaipu ao Rio Madeira

Ponte Estaiada Octavio Frias 
de Oliveira, em São Paulo, 
é um marco da arquitetura 
mundial que também leva o 
brilho do inox

O aço que 
reinventa o Brasil
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Especial 65 anos

de consumo, como aparelhos 
eletrodomésticos, linha branca, 
medidores de energia, reatores 
de lâmpadas e outros; e grandes 
máquinas elétricas ligadas ao setor 
de infraestrutura, como geração, 
transmissão e distribuição de energia. 

Essa fascinante viagem teve início 
na década de 1970, com a construção 
da maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, 
na fronteira do Brasil com o Paraguai. 
Agora, o aço elétrico da ArcelorMittal 
Inox Brasil chega às usinas de Jirau 
e Santo Antônio, no Rio Madeira, 
estado de Rondônia, através dos 
hidrogeradores, transformadores de 
potência e de distribuição, e motores 
industriais de grande porte. Com 
previsão de término para 2012, as 
obras estão entre as mais importantes 
do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do Governo 
Federal.

O mundo se depara hoje com mais 
um salto tecnológico: os carros híbridos 
são a grande promessa da indústria 
automotiva do futuro. Utilizando 
motores elétricos e a combustão, 
esses veículos se valem da flexibilidade 
energética para gerar ganhos em 
eficiência e ambientais. Motores de 
carros híbridos devem ser leves e 
especiais, e é claro que os aços elétricos 
de última geração se fazem necessários. 
Como muitos outros, esse novo avanço 
da indústria automotiva teve início no 
Japão. É lá que a ArcelorMittal Inox 
Brasil busca homologar seus novos 
aços elétricos, antecipando o futuro 
da indústria automotiva brasileira 
e pronta para abastecer outros 
mercados no presente.

A grande diversidade de aplicação 
dos aços inoxidáveis os leva a vários 
setores da economia, como o de 
bens de capital, indústria automotiva, 
linha branca, utilidades domésticas, 
arquitetura e construção civíl. Nesse 
caso, a viagem pelo desenvolvimento 
do país tem muitos caminhos.

Nos anos 70, o Programa Nacional 
do Álcool (Pró-Álcool), voltado para 
a substituição dos combustíveis 
veiculares derivados de petróleo, levou 
a ArcelorMittal Inox Brasil a desenvolver 
uma linha de inox para aplicação em 
destilarias e, em seguida, o material 
substituiu os aços carbono comuns 
também nas usinas de açúcar. Hoje, 
não apenas o país é líder no segmento 

Fotos: Arquivo ArcelorMittal Inox Brasil

Especial 65 anos

Fotos: Arquivo ArcelorMittal Inox Brasil

Palheta de turbina produzida para 
hidrelétrica de Itaipu, em 1978

Por dentro de tudo
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Especial 65 anos

sucroalcooleiro, como a ArcelorMittal 
Inox Brasil é a grande fornecedora de 
suporte técnlógico do setor.

Durante as décadas de 80 e 90, a 
necessidade de reduzir as emissões de 
poluentes dos automóveis brasileiros 
demandou o uso do inox em partes 
de escapamentos e catalizadores, 
chegando aos dias de hoje com o 
sistema de exaustão 100% em aço 
inoxidável. Obviamente, o uso intenso 
do inox estará presente também nos 
sistema de exaustão da já comentada 
nova geração de automóveis, os carros 
híbridos, assegurando níveis ainda mais 
baixos de emissão de gases.

Tão grande quanto as perspectivas 
de progresso que o Pré-sal abre para 

o Brasil, são os desafios tecnológicos a 
serem vencidos. Em razão da enorme 
profundidade dos poços, será necessário 
o uso de materiais mais resistentes à 
corrosão, pois o óleo desses campos 
possui maior acidez, e mecanicamente 
capazes de suportar a pressão da coluna 
d’água. Há, portanto, uma clara tendência 
de migração do inox tradicional para o 
chamado aço duplex, especialmente na 
composição das finas paredes dos tubos 
flexíveis que conduzem o petróleo do 
poço até a plataforma. 

No que depender da ArcelorMittal 
Inox Brasil, a cadeia produtiva do 
segmento do petróleo e gás pode 
contar com uma parceira ágil, pois 
a Empresa encontra-se em fase de 
homologação dos produtos junto aos 
clientes e à Petrobras.

 “Nossa história tem se confundido, 
em muitos momentos e fatos, com 

o desenvolvimento do Brasil. Isso 
dá a todos nós, empregados das 
empresas ArcelorMittal Inox Brasil, 
um grande orgulho, pois participamos 
efetivamente da construção de uma 
nação”, afirma o presidente Paulo 
Magalhães. E complementa: “Graças 
à gestão focada em resultados e aos 
constantes investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento, somos referência 
internacional na indústria dos aços 
especiais”. 

E neste momento em que o Brasil 
vive uma confluência de fatos 
marcantes e positivos – a saída da 
crise, a consolidação do G20, a nova 
fronteira do Pré-sal, a Copa do Mundo 
2014 e os Jogos Olímpicos 2016 –, 
abre-se um mundo de oportunidades 
e é possível apostar que o melhor da 
história da ArcelorMittal Inox Brasil está 
por acontecer.

Carro híbrido: ArcelorMittal Inox Brasil presente na nova fronteira da indústria automobilística

Arquivo Eletrolux

Pré-sal, Copa do 
Mundo e Olimpíadas



Uma história feita por gente

Começar a carreira como trainee é um 
privilégio, pois é uma satisfação muito 
grande saber que fui aprovado em uma 
seleção entre milhares de candidatos. É 
também uma oportunidade única para se 
conhecer o negócio, a cultura da empresa 
e as pessoas. A gente se sente mais 
preparado quando passa por esse tempo 
de ambientação e capacitação. Quando 
cheguei, tive a sensação de estar entrando 
em uma empresa grande e forte. Sinto que 
a ArcelorMittal Inox Brasil investe e confia 
em nosso trabalho. Desde o princípio 
somos tratados como profissionais, inclusive 
assumindo responsabilidades e sendo alvo 
de cobranças, muito importantes para 
nosso crescimento. Além do estímulo ao 
espírito de liderança e ousadia, percebo 
que a preocupação com a segurança é uma 
marca da Empresa. Todos têm consciência 
de que uma tarefa só deve ser cumprida se 
a segurança estiver garantida. Estou muito 
feliz com o clima da equipe e com meu 
trabalho. Minha expectativa é continuar 
aqui, seguindo o exemplo do meu pai, que 
está na organização há quase 30 anos.

Ingressei na ArcelorMittal Inox Brasil no dia 
2 de maio de 1968 e por lá fiquei até 1985. 
Tenho excelentes recordações do trabalho 
e da convivência com os colegas. Até hoje 
guardo cartas de reconhecimento que recebi 
de diversas áreas nesse longo período. 
Acompanhei o crescimento e evolução 
da Empresa. Lembro bem da alegria de 
todos ao ver máquinas novas e modernas 
chegando. Quando entrei com o pedido de 
aposentadoria, em 1985, e meu supervisor 
trouxe a notícia de que eu havia conseguido, 
ele não parecia muito feliz, pois disse que eu 
faria falta. Aposentei-me naquele mesmo 
ano. Mais tarde, voltei à Empresa como 
membro da Associação dos Aposentados 
e Pensionistas, que sempre me proporciona 
bons momentos de diversão e lazer. Muitas 
foram as pessoas que conheci na Usina 
que marcaram minha vida. Faço votos de 
que a ArcelorMittal Inox Brasil continue 
progredindo, porque tem qualidade e 
profissionais para isso.

Trabalho na ArcelorMittal Caxias do Sul 
desde a inauguração, em fevereiro de 2008. 
Sou natural de Teresina, no Piauí, e atravessei 
o país em busca dessa oportunidade. 
A Empresa abriu novos horizontes para 
minha vida profissional e me levou a buscar 
conquistas cada vez maiores. Graças a 
minha determinação e ao incentivo que 
recebi de minha família e de meus colegas 
de trabalho, decidi ingressar no curso 
superior de Administração. Pretendo me 
formar e utilizar meus conhecimento em 
favor da ArcelorMittal Inox Brasil. É gratificante 
perceber que as pessoas reconhecem meu 
potencial. Sinto-me orgulhoso e privilegiado 
em representar todos os empregados de 
Caxias do Sul nesta oportunidade. É muito 
importante essa interação com os colegas de 
outras unidades, que sempre nos tratam com 
muita atenção e presteza. Outra coisa que 
valorizo na Empresa e vejo que todos aqui 
já aderiram é a preocupação permanente 
com a saúde e a segurança. Essas são, 
sem dúvida, prioridades absolutas no
Grupo ArcelorMittal.

Cássia Aparecida de Faria, trainee
de Planejamento da Produção em Timóteo (MG)

Élio Affonso da Silva, aposentado em Timóteo (MG)

Wilker Moura Barbosa, assistente
de Programação e Controle de Produção

na ArcelorMittal Caxias do Sul (RS)

Nas palavras dos personagens que participaram e daqueles que continuam escrevendo a história da ArcelorMittal Inox Brasil,
dos calouros aos veteranos, conheça essa organização moderna, humana e líder de mercado.
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Em evento em Timóteo, o presidente da ArcelorMittal Inox Brasil, Paulo Magalhães agradeceu e parabenizou os empregados pela conquista
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A ArcelorMittal Timóteo bateu 
recorde de segurança e permaneceu 
371 dias sem registrar um único 
acidente com perda de tempo (CPT) na 
planta industrial. Entre 27 de agosto 
de 2008 e 1º de setembro de 2009, 
foram 9,5 milhões de homens/hora de 
zero acidente na unidade, considerando 
empregados próprios e prestadores 
de serviços. A melhor marca até 
então, alcançada entre outubro de 
2005 e julho de 2006, foi de 274 
dias sem qualquer ocorrência dessa 
natureza. Ao todo, cerca de  3,8  mil 
pessoas trabalham na unidade, entre 
empregados próprios e prestadores de 
serviços.

“Devemos ser difusores da saúde e 
segurança como um valor”, afirmou 

o presidente da ArcelorMittal Inox 
Brasil, Paulo Magalhães, no dia 28 de 
agosto, durante evento que celebrou 
a marca de um ano sem acidentes 
CPT. O membro do Conselho de 
Administração do Grupo ArcelorMittal, 
Gonzalo Urquijo, enviou parabéns às 
equipes e agradeceu o compromisso 
com a segurança. “Transmita minhas 
congratulações aos empregados e 
continuem a promover um ambiente 
de trabalho seguro nas plantas 
industriais”, escreveu ao presidente 
Paulo Magalhães. 

A mensagem encaminhada pelo CEO 
(Chief Executive Officer) do Segmento 
Inox, Jean-Yves Gilet, foi também 
compartilhada: “Claro que esse resultado 
não é um acaso. Conheço a determinação 

dessa Empresa na busca da segurança. 
Com tal realização, todos os esforços 
empenhados ao longo dos últimos anos 
foram retribuídos”, escreveu.

 “Essa marca é fruto do comprometi-
mento de cada um de nós e comprova 
que estamos no caminho certo. Quando 
se trata de saúde e segurança, nosso 
alvo é sempre o zero acidente”, destaca 
o diretor de Produção da ArcelorMittal 
Inox Brasil, Clênio Guimarães.

“Continuaremos perseguindo 
os melhores resultados para 
permanecermos como benchmark 
internacional em saúde e segurança”, 
garante o coordenador de Saúde e 
Segurança do Setor Inox e gerente 
geral de Recursos Humanos da 
Empresa, Ilder Camargo.

A jornada continua
ArcelorMittal Timóteo completa um ano de zero acidente CPT

Notícias da Empresa
Fotos: Edmar Silva



De prontidão

Notícias da Empresa

A ArcelorMittal Inox Brasil 
conta com 930 brigadistas 
treinados para atuar no combate 
a incêndios e prestar primeiros 
socorros em situações de 
emergência. Além de garantir 
a segurança das operações 
industriais e a integridade física 
dos empregados, os benefícios 
dessa iniciativa se estendem 
aos familiares, amigos e outras 
pessoas em situação de risco fora 
da área da Usina.

Há cerca de três meses, o 
operador de Redução Claudomiro 
Rodrigues de Oliveira utilizou 
seu conhecimento para salvar 
uma vida em Timóteo. “Estava 

perto de minha casa, no bairro 
Bromélias, quando vi um acidente 
em que um motociclista havia 
perdido parte da perna. Com 
os recursos que tinha à mão, 
consegui estancar o sangue. 
Entrei em contato com o Corpo 
de Bombeiros da Empresa e, 
enquanto a ambulância não 
chegava, fiquei conversando para 
mantê-lo acordado e consciente. 
Somente consegui esse êxito por 
ser preparado e treinado”, ressalta.

Em 2009, mais de 300 
brigadistas da Empresa passaram 
pelo curso anual de reciclagem. A 
meta é chegar a 700 até o final 
do ano.
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O brigadista Claudomiro 
colocou em prática 
seus conhecimentos em 
primeiros socorros

Investimentos

Eduardo Barbosa, gerente de Saúde 
e Segurança, acrescenta que, nos 
últimos anos, mais de R$ 50 milhões 
foram investidos em Equipamentos 
de Proteção Coletiva (EPCs), como os 
desempoeiradores, salas de descanso, 
exaustores e isolamentos acústicos, 
entre outros. Além disso, cerca de 
R$ 500 mil são destinados, 
anualmente, a Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs).

Há 19 meses não é registrada 
qualquer doença ocupacional entre os 
empregados da ArcelorMittal Timóteo. 
Eduardo Barbosa credita o resultado 
à combinação de ações que se 
iniciam nos investimentos realizados, 
até o programa Indústria Saudável, 
ginástica laboral, serviço de orientação 
nutricional, refeições balanceadas, 
convênio com academia, check-up de 

Entre os principais fatores que levaram à 
conquista, destacam-se:
:: Acompanhamento do desempenho de 
saúde e segurança pelas lideranças, por meio 
de auditorias diárias nas áreas, com 1h30 de 
duração;
:: Treinamentos constantes e engajamento 
de empregados e prestadores de serviços na 
prática das ferramentas comportamentais 
de Gestão da Saúde do Trabalhador, como a 
Tolerância Zero, Vigilância Compartilhada e a 
Jornada para o Zero (JTZ);
:: Fortalecimento do papel da supervisão na 
condução dos assuntos de saúde e segurança, 
estimulado pela busca da evolução das equipes 
nas etapas da Vigilância Compartilhada;
:: Alinhamento da GST à norma internacional 
OHSAS 18001;
:: Atuação diferenciada da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa);
:: Bom desempenho nos indicadores de saúde, 
traduzido pela queda no nível de absenteísmo/
taxa de gravidade;
:: Intercâmbio de boas práticas com outras 
unidades da ArcelorMittal.

A chave do sucesso

aniversário, entre outras. “Conjugadas, 
essas iniciativas propiciam mais saúde 
para o empregado, que corre menos 
riscos de sofrer um acidente de 
trabalho”, constata.

Reconhecimento

Por meio da nova metodologia 
de classificação das empresas no 
grau de risco para Seguro Acidente 
do Trabalho (SAT), o Ministério da 
Previdência Social reconheceu os 
esforços da ArcelorMittal Inox Brasil. 
A Empresa foi reclassificada e teve 
seu grau de risco reduzido do nível 
três para dois. 

A metodologia, que entrou em 
vigor no mês de outubro, analisa 
as ocorrências dos últimos três 
anos e reconhece as empresa que, 
comparativamente, tiveram melhor 
desempenho de saúde e segurança.



Coordenadas para o crescimento

Sistema GPS facilita a visualização dos indicadores de 
desempenho e clareia horizonte para correção de rotas

Edmar Silva

Com a mesma precisão com que um 

receptor GPS (sistema de posicionamento 

global) fornece coordenadas de latitude, 

longitude e altitude, uma ferramenta 

de gestão implantada com sucesso nas 

gerências gerais de Aços Inoxidáveis 

e Elétricos é capaz de desenhar um 

panorama detalhado dos indicadores 

de desempenho e nortear a tomada 

de decisão. Batizado de Gestão de 

Performance Sustentável (GPS), o sistema 

vem sendo usado nos rituais de gestão 

da Logística desde março, após ter sido 

consagrado no projeto-piloto implantado 

na ArcelorMittal Inox Brasil. “Com o 

GPS podemos trabalhar nossos rituais 

diretamente no Portal GPS, o que torna 

nossas reuniões mais analíticas. O sistema 

proporciona uma visão rápida e abrangente 

dos indicadores, permitindo corrigir rumos 

e tomar decisões com mais agilidade”, 

conta Leonam Almeida, gerente geral de 

Aços Elétricos. 

 “Com o suporte da Melhoria 

Contínua, preenchemos lacunas, 

eliminamos redundâncias e ajustamos 

as funcionalidades do sistema às nossas 

necessidades. A utilização da ferramenta 

tornou os rituais de gestão mais objetivos 

e, com isso, gastamos menos tempo 

discutindo o passado e nos concentramos 

na solução de problemas”, avalia Marco 

Antônio Nunes de Carvalho, gerente 

geral de Aços Inoxidáveis. Ele destaca 

que a alimentação e o uso do sistema 

envolverão toda a Empresa, permitindo 

uma aproximação maior entre as áreas 

comercial e de produção. 

 “Simples, prático e dinâmico. O GPS 

facilita a análise dos indicadores, pois 

oferece uma visão quantitativa e qualitativa 

mais clara tanto para quem conduz quanto 

para quem assiste às apresentações”, 

observa o usuário Ronald Ramos, assistente 

técnico da Logística. 

Em maio, o módulo de solução de 

problemas foi integrado ao sistema. 

A expectativa, segundo a assistente 

técnico da Melhoria Contínua, Rachel 

Figueiredo de Souza, é de que a migração 

do antigo cadastro Doc Action para o 

GPS imprima mais agilidade e disciplina 

ao acompanhamento dos planos de ação.  

“De nada adianta planejar bem se a 

execução é falha. O GPS integra os 

dados e informa o estágio de cada ação 

relacionada aos indicadores avaliados 

semanalmente, fortalecendo a gestão”, 

explica Rachel.

Para todos os níveis

Márcia Baroni Cirino, assistente 

técnico da Melhoria Contínua, destaca 

que a implantação da ferramenta é 

um trabalho transversal, que conta 

com o suporte de pessoas-chave em 

cada gerência. “Hoje, contamos com 

esses colegas para testar, verificar se 

o sistema atende às suas necessidades 

e sugerir adequações. Em breve, esses 

profissionais serão multiplicadores de 

conhecimento sobre o GPS em suas 

áreas”, informa Márcia.

O usuário Ronald Ramos e a tela de acompanhamento dos indicadores: 
mais praticidade e dinamismo

Notícias da Empresa
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 Marco Antônio utiliza GPS em ritual de gestão da gerência geral de Aços Inoxidáveis



Dirlei está entusiasmado com o conteúdo do curso

Exemplos de superação
Programa de Aprendizagem Industrial para Pessoas com Deficiência 
promove acesso à formação profissional e ao mercado de trabalho

Após um período de integração na 
ArcelorMittal Timóteo, os 12 participantes 
do Programa de Aprendizagem 
Industrial para Pessoas com Deficiência 
ocuparam suas carteiras em sala de aula. 
Iniciado em agosto, o curso técnico de 
Manutenção Elétrica Industrial envolve o 
desenvolvimento de habilidades básicas 
e específicas, em treinamentos teóricos e 
práticos. Além de preparar as pessoas para 
desempenhar atividades profissionais e 
lidar com diferentes situações do trabalho, 
o programa busca promover a cidadania, 
a inclusão social e o convívio com a 
diversidade, oferecendo acesso à formação 
e a futuras oportunidades de mercado.

Nas primeiras duas semanas, os 
participantes conheceram o histórico 
da ArcelorMittal Inox Brasil, os 
valores do Grupo, os programas de 
benefícios, assistência médica, Vigilância 
Compartilhada, ergonomia, Saúde e 
Segurança e o fluxo de produção da Usina. 
“Agora entramos no conteúdo técnico 
e estou cada vez mais entusiasmado. 
Pensava que seria difícil, mas é tudo muito 
interessante. A gente começa a entender as 
coisas e a querer aprender cada vez mais. O 
grupo está bem entrosado e minha família 
me dá muita força. Estou feliz em poder dar 
esse exemplo para meus filhos”, conta o 
aluno Dirlei Ramos Ribeiro.

Realizado por meio de convênio com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), o curso é ministrado no 
Centro Integrado Sesi-Senai Ipatinga e 
terá duração de dois anos. O gerente geral 
de Recursos Humanos, Ilder Camargo, 
deu as boas-vindas ao Grupo e destacou 

que os participantes devem ser exemplos 
de superação. “Acredito muito no 
pensamento de que ‘somos do tamanho 
do nosso sonho’, mas o sucesso do 
programa depende do empenho de cada 
participante”, disse aos alunos.

Aproveitamento

Segundo definição da Organização 
Mundial de Saúde, adotada também pela 
legislação brasileira, pessoa com deficiência 
“é aquela que apresenta perdas auditivas, 
visuais, físicas, mentais, múltiplas, de 

origem congênita ou adquirida”.
 Adriana Baracho, gerente de 

Treinamento e Desenvolvimento da 
ArcelorMittal Inox Brasil, explica que a 
Empresa efetuou, em conjunto com o 
Centro de Integração e Apoio ao Portador 
de Deficiência Rogéria Amato (Sesi/Cira), 
um mapeamento das funções que podem 
ser executadas por pessoas com diferentes 
tipos de deficiência. “Optamos pelo curso 
de Manutenção Elétrica porque oferece 
mais flexibilidade para atuação de pessoas 
com deficiência e tem bom aproveitamento 
no mercado de trabalho”, justifica.

Notícias da Empresa

Edmar Silva
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Voluntários o ano inteiro
Sem deixar de aderir a ações pontuais de voluntariado, 
empresa aposta em iniciativas sociais permanentes 

O projeto Construindo o Saber, de 
alfabetização de idosos, completa dez 
anos em 2009. Graças à dedicação 
dos 55 professores voluntários que já 
participaram da iniciativa, 482 pessoas 
da terceira idade aprenderam a ler, em 
um exemplo de ação que prima pela 
persistência. Esses números motivam a 
celebração de datas como o Dia Nacional 
do Voluntariado, em 28 de agosto, 
e o Dia Internacional do Voluntário, 
em 5 de dezembro, instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
A ArcelorMittal Inox Brasil adota o 
calendário da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e 
comemora o Dia V sempre no primeiro 
domingo do mês de dezembro.

Atualmente, seis grupos de Círculos 
de Controle de Qualidade (CCQ) da 
Empresa estão dedicados a trabalhos 
na área social em Timóteo. Três 
desenvolvem ações na Escola Estadual 
João Cotta Figueiredo Barcelos; um na 
Escola Estadual Professora Ana Letro 
Staacks; um na Comunidade Terapêutica 
Bálsamo de Gileade (Cotebalgi), voltada 
para a recuperação de dependentes 
químicos; e um na creche Ser Criança. 

Os voluntários utilizam a 
metodologia aprendida na Empresa 
– da identificação das prioridades até 
a solução dos problemas – e procuram 
transferir esse conhecimento aos 
profissionais das instituições. Também 
nesse caso, a continuidade é o que 
torna os trabalhos mais efetivos e os 
voluntários ainda mais especiais.

Caia nessa rede 

As ações pontuais não são menos 

importantes. Pelo contrário. Nessas 

ocasiões, muitas pessoas têm o 

primeiro contato com a prática do 

voluntariado e são ‘fisgadas’ pelo 

prazer de ajudar o próximo. É o caso do 

aprendiz de ofício Igor Cabral Castro, 

que participou da Mobilização Jovem 

promovida pela Empresa, por meio 

da Fundação ArcelorMittal Acesita, 

no Dia Nacional do Voluntariado, em 

28 de agosto. “Sempre participo de 

campanhas de arrecadação de dinheiro 

e brinquedos no final do ano, mas essa 

experiência foi nova para mim. Tive um 

contato mais próximo com as pessoas 

e percebi que, muitas vezes, um pouco 

de atenção vale mais do que qualquer 

outra coisa”, diz Igor.

Ao lado de outros 39 jovens filhos de 

empregados e aprendizes de ofício, Igor 

participou de uma tarde de lazer no 

Centro de Educação Ambiental – Oikós 

e no próprio asilo, com 40 idosos 

do Sodalício Tio Questor e outros 

40 do projeto Construindo o Saber. 

Piquenique, brincadeiras, intervenções 

do grupo Doutores do Riso e outras 

atividades de integração animaram o 

evento. “Foi muito divertido. Parece 

que me sinto mais novo com o passar 

do tempo. Aprendi a ler no projeto 

Construindo o Saber e, agora, pretendo 

tirar minha carteira de motorista. Vivi 

sempre com muita luta e hoje quero 

me divertir”, conta Geraldo Januário da 

Silva.

Este ano, a ArcelorMittal Inox 

Brasil prepara uma série de ações em 

comemoração ao Dia Internacional do 

Voluntário, em parceria com outras 

empresas e instituições, que serão 

realizadas ao longo dos meses de 

outubro e novembro. No Dia V, 6 de 

dezembro, o conjunto de iniciativas 

culmina em um evento que envolverá 

empregados e toda a comunidade. 

Participe!

Comunidade

Igor recebe a bola de Geraldo, em atividade da 
Mobilização Jovem

Edmar Silva
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No dia 10 de novembro, será 
divulgado o resultado da 11ª edição 
do Prêmio Fundação ArcelorMittal 
Acesita de Valorização da Educação 
de Qualidade. Segundo Marilene 
de Lucca Siqueira, gerente da 
área de Educação e Cultura da 
Fundação, a disputa está acirrada. 
“Os projetos estão cada vez 
melhores. Percebemos a evolução 
dos profissionais na aplicação 
da metodologia de solução de 
problemas em trabalhos voltados 
para os mais variados temas”, 
comenta.

O prêmio busca estimular, apoiar 
e reconhecer as melhores práticas 
de gestão planejadas e implantadas 
pelas escolas públicas, conforme 
o método PDCA. Do inglês, a sigla 

PDCA significa Planejar, Executar, 
Checar e Agir (Plan, Do, Check e 
Act). Trata-se de uma ferramenta 
de qualidade que estabelece quatro 
etapas para o ciclo de gestão de 
projetos: planejamento e definição 
de metas e procedimentos; 
execução; verificação dos 
processos e resultados; correção 
de eventuais desvios, continuidade 
e aprimoramento das ações. 
O prêmio também valoriza os 
profissionais com expressiva 
atuação na gestão do ensino 
público na cidade.

“Ao longo do processo, 
realizamos uma oficina de 
padronização, com o objetivo 
de garantir a perenidade das 
ações e a sistematização dos 
procedimentos para possibilitar o 
compartilhamento de boas práticas 
entre as escolas”, acrescenta 
Marilene.

Para a secretária de Educação 
de Timóteo, Maria do Carmo 
Dias Lima, o prêmio motiva os 
profissionais da educação a 
desenvolver conhecimentos e 
habilidades. “Trata-se de uma 
iniciativa que vem ao encontro 
dos objetivos da secretaria, na 
busca por um novo olhar sobre 
a educação e o cenário social do 
nosso município”, destaca.

Ensino valorizado

Projetos de melhoria da educação em Timóteo 
surpreendem pela qualidade, originalidade e 
envolvimento das pessoas

Treze escolas de Timóteo concorrem nas 
categorias 1 (Educação Infantil e 1º ao 5º ano) 
e 2 (6° ao 9° ano, Ensino Médio, EJA e Apae). 
Conheça, abaixo, as instituições concorrentes, 
projetos e metas para  2009:
E.E. Getúlio Vargas: Colcha de retalhos - reduzir 
em 50% o número de ocorrências
E. M. Ana Moura: Ajustamento de aprendizagem 
- aumentar para 70% o número de alunos com 
resultado acima da média
E. M. Joaquim Ferreira de Souza: Literatura em 
movimento - reduzir em 40% o número de alunos 
com defasagem em leitura
E.M. José Moreira Bowen: Conviver - reduzir em 
50% o número de ocorrências por indisciplina
E.M. Virgínia de Souza Reis: Do texto ao 
contexto - elevar de 35,4% para 75% o êxito 
de alunos do 5º ano em relação à interpretação 
de textos
E. M. Cecília Meireles: Espalhando o verde, 
embelezando a escola e ampliando o espaço 
alfabetizador - transformar o ambiente ocioso em 
um espaço pedagógico
E. M Monteiro Lobato: Quem canta as 
dificuldades espanta - aumentar a capacidade de 
concentração dos alunos
E.E. João Cotta F. Barcelos: Descobrindo os 
benefícios da pontualidade - reduzir em 85% o 
número de alunos com comprometimento de 
horários na escola
E. E. Juscelino K de Oliveira: JK uma família 
pela educação - aumentar em, no mínimo, 40% o 
número de alunos que fazem atividades escolares
E. M. Limoeiro: Xadrez na escola - aumentar em 
25% o desempenho dos alunos na resolução de 
problemas matemáticos
Escola Especializada CreSer Apae: Ação 
consciente, futuro da gente - otimização do uso 
de recursos naturais e materiais da instituição com 
redução de perdas/consumo em 10%
Educação de Jovens e Adultos: aumentar em 
15% o número de alunos com média superior
CEFET: Vitrine - aumentar a taxa de adesão ao 
vestibular em 15%.

Soluções sob medida
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Segundo Maria do Carmo, o prêmio motiva 
educadores a desenvolver conhecimentos e

Wilson Freitas
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Viva a arte!

De 1º a 31 de outubro, a 10ª edição do Festival Arte 
Viva celebrou o aniversário de 15 anos do Centro Cultural 
da Fundação ArcelorMittal Acesita. Foram distribuídos 
dez mil ingressos gratuitos para 34 apresentações de 
teatro, dança, música e shows, além de intervenções, 
performances, oficinas, mostra, exposição e atividades do 
Salão do Livro de Belo Horizonte.

A exposição Olhar a África: ver o Brasil, do artista 
plástico José Rosário de Castro Souza, ilustrou a influência 
da cultura africana sobre a brasileira, com comentários 
do poeta José Maria Honorata, ambos moradores de 
Timóteo. José Rosário, que produziu obras especialmente 
para a ocasião, foi o primeiro artista a contar com uma 
exposição individual no Centro Cultural da Fundação 
ArcelorMittal Acesita, em maio de 1995. “O Vale do 
Aço é ainda carente de espaços como esse, onde temos 
a oportunidade de expor nossa arte. O Centro Cultural 
também cumpre o importante papel de integrar cultura 
e educação, despertando o interesse das crianças”, 
considera José Rosário.

O lançamento da 4ª Coletânea Literária Vale em Poesia, 
da Associação dos Poetas Escritores do Município de 
Timóteo (Apent), e shows de Rubinho do Vale e Jair 
Rodrigues foram outros destaques da programação.

No dia 31 de outubro, data do aniversário do Centro 
Cultural, uma apresentação dos três coros da Fundação 
fechou o Festival Arte Viva. Realizado pela ArcelorMittal 
Inox Brasil há dez anos, o evento entrou para o calendário 
cultural de Minas Gerais e incentiva projetos de artistas 
regionais por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A mostra Educação Faz Arte reuniu cerca de 150 
desenhos produzidos por alunos das escolas de Timóteo 
em homenagem aos 15 anos da Fundação, celebrados em 
14 de junho. 

Comunidade

Centro Cultural da Fundação 
ArcelorMittal Acesita comemora 15 
anos, valorizando artistas regionais e 
democratizando o acesso à cultura

José Rosário ilustrou a influência da cultura africana sobre a brasileira

Há 15 anos, Centro Cultural promove ações de democratização da arte
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A comparação impressiona. Nos 
primeiros meses do ano passado, as áreas 
de vegetação queimada em Timóteo 
chegaram a 20 hectares. Em 2009, ao 
final do mesmo período, menos de seis 
hectares haviam sido alcançados pelo 
fogo. Esse resultado é fruto dos esforços 
empreendidos pela ArcelorMittal Inox 
Brasil e diversos parceiros para evitar 
queimadas na região. A base do trabalho é a 
conscientização dos moradores.

Só este ano, 9,1 mil alunos das redes 
pública e particular de Timóteo receberam 
material informativo da Campanha 
de Combate a Incêndios Florestais, 
promovida pela Empresa. “Não podemos 
descuidar. A tendência é fecharmos 
o ano com um índice pluviométrico 
maior do que o de 2008, porém com 
chuvas mais concentradas e períodos 
de estiagem mais severos”, alerta Luiz 
Antônio Ferreira, assistente administrativo 
do Departamento de Meio Ambiente da 
Fundação ArcelorMittal Acesita.

As ações incluem a manutenção 
dos aceiros construídos em 2008, o 
recadastramento de aproximadamente 
1,8 mil residências próximas às áreas 
monitoradas e as atividades da Rede 
de Vizinhança, formada por 60 pessoas 
preparadas para serem multiplicadoras das 
informações sobre formas de preservação 
ambiental. A colaboração dos moradores é 
fundamental para a prevenção e controle 
de incêndios. Por meio de ligações gratuitas 
para o telefone 0800 286 7002, a 
população pode informar sobre qualquer 
ameaça de fogo. Quanto mais rápido o 
incêndio for contido, menor o estrago.

Consciência é a melhor brigada

Redução de queimadas durante a seca garante crescimento das 
árvores de espécies nativas plantadas em Timóteo

Dos 14.399 hectares que compõem o 
município de Timóteo, 12.139 hectares 
(84%) são formados por reservas 
de Mata Atlântica – 2.504 hectares 
pertencem à ArcelorMittal Inox Brasil, 
4.535 constituem Área de Proteção 
Ambiental (Apa) e 5.100 fazem parte do 
Parque Estadual do Rio Doce. A cidade 
ostenta o invejável índice de 1.044 
metros quadrados de mata por habitante.

As ações de recuperação dessas áreas 
serão favorecidas pelo convênio com o 
Projeto de Proteção da Mata Atlântica 
(Promata-MG), que prevê o plantio de 
30 mil mudas de 50 espécies nativas 
variadas até o final de 2009. A iniciativa 
contempla 20 hectares do bairro Santa 
Maria, 17 ha do bairro Bandeirantes, 16 
ha da área atrás da rodoviária e próxima à 
sinterização da Usina, e 8,6 ha do bairro 
João XXIII, além da conclusão do trabalho 

já iniciado no bairro Vale Verde.
Luiz Antônio Ferreira explica ainda que 

para realizar o plantio é preciso observar 
as proporções recomendadas para o 
equilíbrio entre espécies classificadas 
como pioneiras, secundárias ou clímax. 
“As pioneiras, como jacarandá branco, 
ipês e pau-jacaré, são mais resistentes ao 
sol e devem representar 65% do total de 
mudas plantadas. As secundárias, como 
angico e paineira, já são um pouco mais 
exigentes com relação à exposição aos 
raios solares e somam 30% do plantio. 
E as chamadas clímax, como o jequitibá, 
o jatobá e o ipê rosa, são bem mais 
frágeis e precisam de muita sombra para 
crescerem e representam 5% do total 
de mudas. Para que essa distribuição 
seja feita, um mapa do plantio indica 
as proporções ideais para o bom 
desenvolvimento das mudas”, ensina.

Bolsão de Mata Atlântica

Luiz no viveiro de mudas do Oikós. 
Cada espécie exige condições 

específicas para crescer

Edmar Silva
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