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Tripulante em águas 
internacionais
A bordo do veleiro Kat, inox da Aperam South America
viaja pelo mundo, oferecendo tecnologia de ponta, conforto e 

um visual moderno para a embarcação da Família Schurmann 
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A versatilidade do inox tem aparecido, 
com frenquência, nas páginas da 
Espaço. E temos, nesta edição, 
alguns bons exemplos que unem 
inovação, ousadia, criatividade e 
pesquisa com o cliente. Essa postura 
tem nos permitido, como é possível 
acompanhar nas páginas da revista, 
conquistar clientes nos setores em 
que a demanda por nossos produtos é 
recente.
 Que o agronegócio se tornou 
estratégico para a economia brasileira, 
todos já sabem. A novidade é que 
a Aperam South America passa a 
ocupar cada vez mais espaço nesse 
segmento, especialmente no que 
envolve a fabricação de equipamentos, 
carretas agrícolas e de outros itens que 
compõem a agricultura de precisão. 
Com o crescimento previsto para a 
produção brasileira, a Empresa pode 
conquistar ainda mais oportunidades 
no setor, ao longo dos próximos anos. 
O Ministério da Agricultura já projetou, 
até 2022, um aumento de 21,1% na 
produção de grãos (arroz, feijão, soja, 
milho e trigo). Esse crescimento, vai 
demandar máquinas e equipamentos 
ainda mais sofisticados e nossa 
intenção é aproveitar, ao máximo, as 
possibilidades de utilização de nossos 
produtos.

 Além disso, parcerias, como a 
firmada entre a Empresa e a 
Família Schurmann, nos tornam 
parte importante de uma aventura 
internacional em alto mar: a Expedição 
Oriente. A bordo do veleiro Kat, nosso 
inox percorrerá, durante dois anos, 
uma série de países, entre eles, o Chile, 
África do Sul, China e Nova Zelândia. O 
material, aplicado no mobiliário, piso e 
em outras estruturas da embarcação, 
promove conforto, praticidade e 
higiene aos tripulantes. Pela sua 
resistência à corrosão, o inox se 
encaixa perfeitamente aos conceitos 
de sustentabilidade que os Schurmann 
pretendem difundir nessa jornada.
 Outra ação que reflete o cuidado 
com o futuro de nosso negócio e 
com o bem-estar dos empregados é 
o lançamento do novo Programa de 
Assistência à Saúde. Com mudanças 
significativas em relação ao anterior, 
esse benefício amplia mais os 
procedimentos cobertos e a rede de 
credenciados tanto na parte médica 
quanto odontológica, além de dar 
mais tranquilidade aos empregados 
e familiares quando eles mais 
precisam – ou seja, em procedimentos 
que exigem internações. Um plano 
robusto, integrado e que demonstra o 
diferencial da Aperam no cuidado com 

seus empregados.
 Muito desse cuidado se estende à 
comunidade, por meio da Fundação 
Aperam Acesita, em projetos de 
educação, cultura, meio ambiente e 
ações sociais. Mas muitas iniciativas 
locais não teriam condições de se 
concretizarem sem orientações 
específicas, que podem ser decisivas 
na busca de recursos. Por meio da 
primeira edição do Edital de Projetos, 
conseguimos aliar a experiência 
da Fundação ao conhecimento de 
pessoas da região do Vale do Aço 
para escolher projetos que beneficiem 
diferentes setores e tornar realidade 
muitos sonhos que antes só existiam 
no papel. O sucesso desses e de outros 
desafios você confere nas páginas a 
seguir.
 
Boa leitura!

Clênio Guimarães
Presidente da Aperam South America

PublicaçãodaAperamSouthAmerica•Presidente:ClênioGuimarães•DiretorComercial:FredericoAyresLima•DiretordeProdução:ChristopheCarel•DiretorFinanceiro:Marc
Ruppert•DiretordeRecursosHumanos:IlderCamargo•ConselhoEditorial:AdairdoCouto,AlcyDiasRodrigues,AugustoPompilio,ClaudetedePaula,CleoniceFreitas,DéboraSesti,
ÉlvioReis,IgorGrizende,JoséGeraldodeCastroAmérico,JulianaJácome,KellySoares,MárciaFerreiraAndrade,MarileneSiqueira,MarliGerônima,NatashaArnold,NeideBarbosa,
RodrigoDamasceno,SaleteSilva,TerezaLeiteeVenilsonAraujo•EndereçodaSede:Av.Carandaí,1.115,23ºe24ºandares,BeloHorizonte/MG•EndereçodaUsina:Praça1ºde
Maio,9-Centro-Timóteo/MG•Tiragem:9milexemplares•JornalistaResponsável:SorayaTôrre(MTb6003)•ProduçãoEditorial:BHPressComunicação•ReportagemeRedação:
AndrezaBrito(MTb17.395/MG)eCamilaCorrêa(MTb17.990/MG)•Imagemdecapa:GilRamos•Fotos:JoãoRabêlo•Editoração:AVIDesign•Revisão:IgorGrizende•E-mailspara
con ta to: inox.co mu ni ca caousina@aperam.com, inox.fun da cao@aperam.com, inox.marketinox@aperam.com. 

Expediente



3

RecursosHumanos

Formação desde cedo
Programa Aprendiz de Ofício da Aperam é 
fortalecido com a parceria junto ao Senai

Deaprendizasupervisora.Atrajetória
profissionaldeKarolinaLananaAperamé
marcada, segundo ela, pelo crescimento. 
Tudocomeçounaadolescência,quando
a influência do pai, ex-empregado da 
Aperam, motivou o interesse em fazer 
parte da Empresa. Um dos caminhos 
para alcançar o objetivo era o curso de 
Aprendiz de Oficio. “Aprendi mais do que 
imaginava. A gente via a teoria, a prática, 
e o melhor de tudo: o estágio na Empresa 
amplia os horizontes, onde descobri novas 
possibilidades para encontrar o meu 
caminho na profissão”, avalia Karolina.

Concluído o curso, conseguiu uma 
vaga na Aperam. As oportunidades 
trouxeram conhecimentos relacionados 
à estatística, suprimentos e outras áreas. 
Foi questão de tempo para se encontrar 
profissionalmente na Manutenção, onde 
é supervisora desde o final de 2012. 
“Aqui, vi como acontece todo o processo. 
Fui bem recebida pelos colegas e posso 
projetar o que desejo para minha carreira. 
Em2014,terminomeucursosuperior
em Administração, com o pensamento de 
atuar como gestora”, planeja. 
Karolinaéumdos5.500profissionais

que se formaram no Programa Aprendiz 
de Ofício da Aperam. Para cumprir a 
legislação, a Empresa mantém em sua 
forçadetrabalhoentre5%e15%de
aprendizes. Além de atender essa exigência, 
a Aperam promove uma preparação para 
o mercado de trabalho, contribuindo com 
a construção de valores para vida pessoal 
e profissional desses jovens. “Essa é uma 
importante porta de entrada dos futuros 
empregados na Aperam. O conceito de 
formação profissional, hoje, vai muito 
além de preparar pessoas para lidarem 
com máquinas e equipamentos. Formação 
profissional significa investir não somente 
em informação, mas, principalmente, no 
conhecimento que torna o homem capaz de 
criar, aperfeiçoar e transformar a realidade”, 
apontaIlderCamargo,diretordeRecursos
HumanosdaAperamSouthAmerica.

Karolina Lana ingressou na Aperam por meio 
do programa Aprendiz de Ofício e, há um ano, é 
supervisora na Manutenção

Assim como Karolina, o aprendiz de 
MecânicaGeral,ThiagoTallesdeOliveira
também iniciou sua vida profissional por 
meio do Programa de Aprendiz de Ofício 
daAperam.Eleéumdos73aprendizes
que entraram no o curso em 2012 e, após 
as aulas teóricas e práticas, se dedica aos 
seis meses de estágio na Manutenção 
MecânicadaAciaria.“Gostomuitodessa
área porque tenho contato com diversos 
tipos de máquinas. Os empregados que 
me acompanham também parecem 
gostar da profissão. Esse é mais um 
estímulo para querer ficar aqui e buscar 
uma faculdade”, planeja.  
Thiagofazpartedaprimeiraturma

em que a formação está sendo realizada 
em parceria da Aperam com a Fundação 
Aperam Acesita e o Senai - uma 
instituição reconhecida no segmento. 
Paraoanode2013,aparceriacomo
Senai será fortalecida, o que representa 
a oportunidade de um futuro com maior 
variedade de cursos oferecidos para a 
comunidade. Com isso, as aulas teóricas 
passarão a ser oferecidas nas unidades 
doSenaiemTimóteo,enoCentrode
Formação da Empresa, já na turma que 
inicia as aulas em julho. “Esse espaço 
continuará cumprindo o seu papel ao 
promover atividades como treinamentos 
técnico-operacionais de acordo com 
as necessidades da Aperam e também 
contribuindo com a comunidade por meio 
da qualificação profissional. Sempre com 
foco na qualidade”, afirma Venilson Vitorino, 
Presidente da Fundação Aperam Acesita.  

Parceria de qualidade 

O processo de seleção para as 20 vagas do novo curso de Operação em 
Processos Siderúrgicos está em andamento e a formação iniciará em julho.

Thiago Talles de Oliveira está na primeira turma em 
que a formação é feita em parceria da Aperam com a 
Fundação Aperam Acesita e o Senai



Pela terceira vez
família Schurmann 
prepara volta ao 
mundo, misturando 
tecnologia e 
sustentabilidade com 
apoio do inox

Capa

Levantar âncoras!

Uma pequena canoa precisa de pouco para se 
transformar em um veleiro. Basta conseguir um cabo 
de vassoura no quintal de casa e pegar, escondido 
nagavetadoguarda-roupa,umlençol.Depois,é
só sair navegando pelo rio que fica perto de casa 
como se fosse um mar. Aos olhos adultos, isso pode 
parecer absurdo, mas com essa simplicidade Vilfredo 
Schurmann, conseguiu seu primeiro ‘veleiro’ durante 
a infância. O sonho, alimentado pelas brincadeiras, 
ficouguardadoatéos25anos,quandoiniciouo
planejamentoparaaprimeiravoltaaomundo.Hoje,
ele se organiza para levantar velas e percorrer o globo 
pela terceira vez na Expedição Oriente.   

70 anos antes de Colombo

Ao contrário do que diz a história oficial, pode ser 
que os primeiros navegadores a chegar à América 
não tenham sido europeus. Essa teoria mobilizou 
a definição da rota da terceira viagem de volta ao 
mundo que será iniciada pelos Schurmann 
em23denovembrode2013.Combaseemcartas
e documentos do século XV, acredita-se que, em 
1421,umaesquadrachinesateriarealizadootrajeto,
cem anos antes de Fernão de Magalhães – primeiro 
descobridor que teria alcançado esse feito. Além 
disso,teriachegadoàAmerica,70anosantesde
Cristóvão Colombo. A expedição da família tem como 
ponto de partida as terras brasileiras e passará pela 
Antártida, Polinésia, Nova Zelândia, Austrália, Papua 
NovaGuiné,Japão,China,Vietnã,IndonésiaeÁfricado
Sul,atéretornaraoBrasil.“Duranteaspesquisaspara
a viagem, conhecemos muito sobre a cultura chinesa. 
Historicamente,elessempreforammuitoadiantados,
por exemplo, com a pólvora e a criação da bússola. 
Mantinham foco no comércio e isso influenciou muito 
na elaboração das rotas”, comenta Vilfredo. 

Durante uma viagem ao Caribe, o capitão Vilfredo Schurmann 
decidiu percorrer o mundo a bordo de um veleiro

Família Shurmann conta com um novo e importante aliado em sua 
embarcação: o inox
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Casa em alto-mar

A viagem para a ilha caribenha de San 
Thomasjáseriasuficienteparamudaravidade
uma pessoa: areia branca, mar exageradamente 
azul, verde intenso das plantas. No caso de 
Vilfredo Schurmann, marcou o início de uma 
jornadacomgrandesaventuras.“Láficamos
sentados, olhando os barcos, e minha mulher 
revelou seu sonho de criança, que também era 
o meu, de andar de barco a vela. Fizemos um 
passeio e, ao final, prometi que voltaríamos um 
diaemnossoprópriobarco.Jáviajamostrês
vezes”, lembra. 

Dezanosdepois,Vilfredo,Heloisaeseus
filhosWilhelm,DavidePierre,com7,10e15
anos, na época, transformavam em realidade 
esse sonho. “Eu não tinha a dimensão do que 
seria uma volta ao mundo. Sabia que isso incluía 
muitas aventuras e que meus pais estariam 
pertodemimotempotodo.Issojáerabom.
Com o olhar de criança, pensei que seria como 
estar dentro do livro de Robinson Crusoe que 
eulianaépoca”,contaDavidShurmann.Ogosto
pelas aventuras em um veleiro  deu origem 
àsegundaviagem,13anosdepoisdelevantar
velaspelaprimeiravez.Hoje,onovofocoé
desvendar os segredos da rota chinesa. 

Para a terceira missão comandada pelo 
Capitão Vilfredo, nada de canoa, cabo de 
vassoura e lençol, como nos tempos de criança. 
O veleiro, batizado de Kat - em homenagem 
à filha mais nova dos Schurmann -, tem a 
sustentabilidade e a tecnologia como norte 
do projeto de construção. Para isso, conta com 
sistema elétrico digital, geração de energia 
limpa, tratamento de esgoto, reaproveitamento 
de lixo orgânico e plataforma para interação 
online com internautas de todo o mundo. Um 
material que aparece como diferencial para 
trazer conforto e resistência é o inox.

Mais high-tech impossível

Qualidade brasileira

A facilidade para lavar, o conforto e a praticidade são as principais 
características procuradas nos materiais utilizados. Alguns foram trazidos 
do exterior, mas no caso do inox, o produto é nacional. Fornecido pela 
Aperam, ele foi empregado na construção do deck, cuba dos banheiros, 
mobiliário,pisoeoutrasestruturas.“Tudoquepuderserdeinoxserá.
Ele permite flexibilidade de formas, é leve e possibilita trabalhar com 
diferentes medidas. Além disso, ajudou a vencer um dos principais desafios 
noprojeto:aliarfunção,formatoeestética,comequilíbrio”,contaJeane
Bianchi, arquiteta responsável pelo interior do barco. Vantagem para quem 
projeta e para quem terá o veleiro como casa nos próximos dois anos. “Nos 
outros veleiros, o deck não era de inox. Ao longo do tempo, o material 
enferrujava e era necessário raspar e pintar constantemente. Agora, vou 
investir o tempo em que estaria raspando e pintando para tirar fotos e 
aproveitar a vista”, brinca Vilfredo.   

Mobiliário, cubas dos banheiro e o piso serão alguns dos itens do 
veleiro Kat produzidos com inox Aperam

Projeto levou em conta aspectos 
como sustentabilidade, conforto 
e modernidade

 Gil Ramos

 Gil Ramos



Tecnologia

Os brasileiros vencedores da categoria 
Imitação,noChallengeInox 2012, 
encararam um novo desafio em abril. 
Duranteumasemana,ogrupodeCCQ
InovarvisitouasplantasdaAperamna
cidadedeGenk,naBélgica,eGueugnon,
na França. O intercâmbio é proposto, 
anualmente, aos vencedores da 
competição. A equipe conquistou o prêmio 
com o “Curinga”, projeto que elimina o risco 
de acionamento involuntário ou acidental 
de válvulas, possibilitando ganhos em 
segurança e redução de custos. O projeto 
consiste em um dispositivo de bloqueio 
físico de válvulas e uma metodologia para 
utilização desse dispositivos.

Esta é a segunda vez que a equipe vai 
à Europa. Em 2009, o grupo conquistou 
o título de campeão geral da competição 
com o projeto “Redução do consumo de 
GLPnastorresdequeimadosaltos-fornos”.
ParaoorientadordoInovar,EdsonJosé
Alves, a dedicação dos 11 integrantes 
foi o principal diferencial para que eles 

conquistassem novamente o prêmio. 
“Nós já sabíamos do potencial da equipe 
e investimos no “Curinga” por entender 
que sua implantação traria ganhos reais 
à Aperam South America. Felizmente, 
apostamos certo. Agora, pretendemos 
levar nossa metodologia a outras plantas 
da Aperam”, revela.  

Renato Ferreira da Mota, analista técnico 
da área de Utilidades, é bicampeão com 
o grupo. Para ele, o Challenge é uma 
grande oportunidade para a sugestão 
e implantação de projetos que trazem 
melhorias, tanto para a Empresa quanto 
para os empregados. “Propusemos 
ações que, na prática, trazem ganhos em 
segurança, custos e eficiência. Assim, 
a Aperam ganha e nós, também. Pois 
adquirimos experiência e, ainda, somos 
reconhecidos por isso”, comenta.

Visita ilustre
Aequipecampeãgeral,deGenk,na

Bélgica, veio ao Brasil conhecer a Usina da 
AperamSouthAmerica,emTimóteo(MG)
e a unidade de Service & Solutions, em 
Campinas (SP). O intercâmbio é proposto, 
anualmente, aos campeões nas categorias 
GeraleImitação.

Composto por seis integrantes das 
áreas de Produção, Qualidade, Segurança 
e Manutenção, o grupo desenvolveu um 
projeto que possibilitou a redução do 
índicedodefeito“ListrasdePolimento”em
bobinas de aço inoxidável. Responsável 

pelaslinhasdeproduçãoemGenke
integrante do grupo, Alan Verghote 
ressalta o esforço do grupo para compor 
o trabalho eleito o melhor do ano. “O 
projeto exigiu muito conhecimento 
técnico, por isso foi preciso contar com 
apoio de várias áreas. Conseguir reunir 
os envolvidos de forma que todos 
colaborassem foi o maior desafio”, conta. 

 Alan Verghote garante que a sensação 
de dever cumprido, coroada pela visita ao 
Brasil, é gratificante. “O reconhecimento 
é o que faz tudo valer a pena. Não 
esperávamos ganhar. Mas nosso projeto 
influencia, diretamente, na satisfação 
do cliente e, deixá-lo satisfeito é uma 
conquista para nós”, afirma.

Para a analista de Melhoria Contínua, 
Cleonice Freitas, responsável pela 
coordenação geral dos Círculos de 
Controle de Qualidade (CCQ), a visita do 
grupo à Aperam é uma oportunidade de 
trocar experiências. “Com o intercâmbio, 
aprendemos um com o outro. É sempre 
um momento muito importante para as 
empresas, repensamos ações e colocamos 
em prática os conceitos de melhoria 
contínua”, afirma.

Intercâmbio de ideias

O Challenge é um evento 
mundial do segmento de 
aços inoxidáveis, realizado 
anualmente, que premia 
os melhores projetos 
desenvolvidos por empregados 
das áreas operacionais do grupo 
Aperam.NoBrasil,desde2005,
participam do Challenge  os 
projetos campeões e destaques 
do CCQ. 
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Seu Espaço

É como estar em vários lugares 
ao mesmo tempo. Ver os pequenos 
frutos da Aroeira colorindo de 
rubro os espaços que não estão 
preenchidos pelo verde. Não muito 
distante dali, troncos baixinhos e 
retorcidos que lembram a paisagem 
do nordeste brasileiro e, bem 
embaixo dos pés, a pastagem 
natural boa para o gado. Com 
essa diversidade, o Pantanal 
conquista aqueles que viajam 
longas distâncias para alguns dias 
de pescaria. E, é claro, oferece mais 
de260espéciesdepeixesque
dão toque especial às histórias de 
pescador. 
OoperadordoAltoFornoII,

LeôncioSoares,começouapescar
no Vale do Aço e, depois de ouvir 
alguns colegas contando sobre 
como era o Pantanal, resolveu 
fazeraviagem.Hádezanos

visitando o local, ele já planeja a 
nova jornada. A turma que antes 
erade30pessoas,em2013,será
demaisde70.“Éumachance
para descansar a cabeça,  divertir 
e conversar. E tudo é ainda mais 
bonito pessoalmente do que pela 
televisão”, comenta.  

Esse espaço tão especial 
para passear com os amigos e 
ver a natureza também reserva 
surpresas que rendem boas 
históriasnoregresso.“Jápassamos
por situações bem inesperadas, 
como no dia em que pescamos dois 
peixes com um só anzol. Uma vez 
tambémpegueiumJaú,demais
de um metro. Só que a força dele 
era tanta que acabou indo embora 
com a vara de pesca e tudo”, lembra 
Leôncio.Eelegarantequenãose
trata de história de pescador. O que 
você acha? 

Vale mais que um dourado

Empregados e ex-empregados da Aperam 
South America vêem, na pescaria, uma 
boa chance para reunir amigos

Leôncio participa da pescaria no Pantanal há 10 anos

Pesca, um acessório

Quando se trata de uma boa pescaria, nem 
sempre o mais importante é saber escolher o 
molinete ou carretilha, a espessura do fio e o tipo 
de isca. A afirmação pode soar estranha, mas o 
supervisorderecozimentodeGNOnaLaminação
aFrio,JoséCelsodeOliveiraDias,garanteque
esses detalhes são aprendidos com o tempo. 
“Mais do que conhecer a técnica, vale a vontade 
e o gosto pela atividade. O resto a gente vai 
pegando com os colegas mais experientes”, diz. 
DuranteumasemananoPantanal,o

aprendizado para fisgar um dourado, pintado ou 
corimbatá se junta a um bom churrasco, à cerveja 
gelada e aos passeios de barco para preencher 
o tempo que tanto tem servido para construir 
amizades. “Não é só a chance de pegar peixes 
maiores que faz da pescaria algo inesquecível. 
É uma ótima oportunidade para sair da rotina, 
relaxar e ver uma paisagem tão bonita”, analisa.

José Celso acredita que o segredo para uma boa 
pescaria está muito mais no gosto pela atividade do 
que na técnica 7



Mercado
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Campo em alta

“Semear o grão, saciar a fome com a 
plantação. É a lida. Arar e cultivar o solo, 
ver brotar o velho sonho. Alimentar o 
mundo, bem viver”. Esses versos, que 
compõem o samba enredo da Unidos 
deVilaIsabel,nocarnaval2013,
contam sobre o trabalho no campo e o 
agronegócio. O tema ajudou a escola 
a conquistar o título de campeã no 
CarnavaldoRiodeJaneiro.Maisdoque
o sucesso na festa popular, o ambiente 
rural tem destaque, também, no cenário 
econômicobrasileiro.Deacordocomas
projeções do Ministério da Agricultura, 
entre2013e2022aproduçãode
grãos (arroz, feijão, soja, milho e trigo) 
deve aumentar em 21,1%. E a área total 
plantada com lavouras deve passar de 
64,9milhõesdehectares,em2012,
para71,9milhões,em2022.Como
reflexo,jáem2013,osfabricantesde

máquinas agrícolas projetam vender 
73miltratores,colheitadeirase
retroescavadeiras ao longo do ano. 

Atenta a esse setor, a Aperam 
South America investe para que 
fabricantes de equipamentos 
para cultivo e fertilização da terra 
conheçam o potencial do inox. A 
Empresa promove visitas técnico-
comerciais aos principais clientes para 
que eles conheçam a Companhia e seu 
portfólio, conforme aponta o analista 
deNegóciosdaAperam,Gabriel
Bittencourt. “Estamos próximos a esse 
mercado, principalmente, no segmento 
da agricultura de precisão (veja na 
páginaaolado).Temosointuito
de firmar parcerias comerciais para 
contribuir, ainda mais, com os ganhos 
que nossos clientes obtêm utilizando o 
aço inoxidável”.

O material produzido pela Aperam se 
destaca na fabricação de distribuidores 
de sementes e fertilizantes, carretas 
agrícolas e outros equipamentos para 
o cultivo de milho, trigo, soja, feijão, 
algodãoeoutros.Deacordocom
Cristiano Pain Buss, gerente da área 
de Engenharia da Stara – empresa que 
atua no desenvolvimento de máquinas 
agrícolashá53anos–algumas
características do inox fazem com que 
o material ganhe cada vez mais espaço 
nomercado.“Issosedeveàsuavida
útil, pouca necessidade de manutenção, 
além da facilidade de limpeza e a 
estética. Ele permite maior flexibilidade 
ao equipamento. Além de realizar o 
transporte de grãos, possibilita também 
o deslocamento de adubo, pois evita a 
corrosão”, avalia. 

Inoxquerseguirembalodecrescimentodoagronegóciopara
conquistar mais espaço 

Hércules é um equipamento que se destaca pela 
autonomia de trabalho em diferentes terrenos

Stara
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Hércules,equipamento
que distribui sementes e 
fertilizantes, nasceu em Não-
Me-Toque,cidadecomquase
16milhabitantes,localizada
noRioGrandedoSul.Éde
lá, também a Stara, empresa 
que fabrica, com inox da 
Aperam, esse equipamento. 
O semideus da mitologia 
grega,Hércules,sinônimode
força, serviu como referência 
para a criação do nome 
da máquina. O inox de sua 
estrutura contribui para que 
apresente grande autonomia 
de trabalho e desempenho 

nos mais variados terrenos e 
relevos. 
Não-Me-Toquetambém

abriga outro cliente 
da Aperam que produz 
máquinas para o setor, 
utilizando o inox: a 
ImplementosAgrícolasJan.
Na empresa, são fabricados 
as carretas graneleiras 
Tankereosdistribuidores
de corretivos e fertilizantes 
Lancer.Atentaaomercado,
ela também acredita no 
crescimento do número de 
equipamentos a partir do 
aço inoxidável.

Da mitologia grega para as lavouras

A agricultura de precisão está relacionada ao avanço e expansão da 
informática, dos sistemas de informação e posicionamento geográfico. 
Permite que o produtor distribua o fertilizante, variando as quantidades 
de acordo com a necessidade do solo. O resultado se traduz em redução 
de custos, menos danos ao meio ambiente e aumento do retorno 
financeiro da propriedade. 

Nome que já diz tudo

A empresa Implementos Agrícolas Jan utiliza o inox da Aperam para produzir 
carretas graneleiras, distribuidores de corretivos e fertilizantes

Segmento agrícola é consumidor em potencial do inox

O gerente de engenharia da Stara, Cristiano Pain, acredita que o inox ganha 
espaço no mercado por sua resistência e estética

Carreta graneleira produzida 
com inox Aperam

Stara

Stara

StaraJam



Nome de batismo: Ad Aeternum
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Aplicação 

Se você fosse capaz de construir o 
carro dos seus sonhos, respeitando cada 
detalhe imaginado e com os materiais 
que desejasse, teria coragem de 
emprestar o veículo, sem preocupação, 
a parentes, amigos e vizinhos? 
Provavelmente a resposta seria não, 
já que os apaixonados por automóveis 
dedicam carinho especial a essas 
máquinas. Mas o empresário da cidade 
deVilhena(RO),HermesBalcon,diriasim,
sem pensar duas vezes. O motivo não é 
a falta de cuidado com o carro que criou, 
nem excesso de confiança naqueles que 
vão assumir o volante. Essa segurança 
vem da resistência do material utilizado. 
“As pessoas da cidade sempre ficam 
encantadas quando olham o carro que 

eu fiz. Muitas pedem para tirar fotos e 
para dirigir. Eu não vejo problema algum. 
Como é feito de inox, tenho a garantia 
de que ninguém vai estragar a lataria”, 
brincaHermes.
Com1.230quilosdeinoxeomotor

de um Ford 29 – um dos primeiros 
modelos de automóveis fabricados 
nomundo,Hermesconseguiuvero
carro que antes estava apenas na 
cabeça ganhar forma na vida real. 
“Quando falei pela primeira vez sobre 
o desejo de construir esse veículo, 
algumas pessoas disseram para eu 
desistir. Como bom descendente de 
alemão que sou, encarei isso como um 
incentivo e segui tentando”, lembra 
Hermes.

Após um ano e meio de trabalho e com 
a mão-de-obra de três homens, nascia 
o veículo batizado de Ad Aeternum. 
Como em quase todo batismo, esse 
também contou com a participação de 
um padre. Ao conversar sobre o carro 
comorepresentantedaigreja,Hermes
ouviu a sugestão de utilizar como nome 
as palavras empregadas para encerrar 
a missa, e que traduziriam bem o que o 
automóvel pretende ser. O nome dado 
vemdoLatime,emportuguês,significa
‘para todo o sempre’. “Posso levá-lo 
para onde quiser, seja no litoral, nas 
montanhas, na cidade. Ele não oxida 
facilmente nem exige que eu tenha 
cuidados muito específicos para manter 
a lataria. Foi feito para durar”, explica.  

Veículo 100% inox mostra, por onde passa, como aliar beleza e resistência 

Aço inoxidável contribui para trazer mais higiene a fabricação de cervejaCarro foi construido com a proposta de durar para sempre

 arquivo pessoal Hermes Balcon
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No volante e 
nos tanques de 
fermentação 

A mistura de bebida alcoólica e 
volante não combina e é muito perigosa. 
MasHermesencontrouumaforma
de mostrar que, nas duas situações, 
um elemento comum pode garantir 
resultados muito bons: o inox. Assim 
como feito no veículo Ad Aeternum, 
que é uma espécie de mascote de 
sua empresa, ele experimenta as 
vantagens do material para produzir 
cerveja artesanal. “É possível empregar 
utensílios e equipamentos fabricados 
com outros materiais, como ferro e 
cobre, mas eles costumam liberar íons 
que interferem no resultado final”, 
analisa.
Desdeadécadade1980,elejá

produzia cerveja artesanalmente, mas 
dez anos depois, conseguiu montar 
umaplantaindustrialnoBrasil.Isso
seguindo o conceito de Microcervejarias 
Gastronômicaserecorrendoamáquinas
e equipamentos, como tanque de 
fermentação, chopeira elétrica e 
pasteurizador de garrafas, em aço 
inoxidável. “O material tem sido muito 
demandado quando se fala em gêneros 
alimentícios. Existe cada vez mais a 
preocupação com a higiene e o inox 
mostra um desempenho muito bom 
nesse e em outros aspectos”, finaliza.    

Aço inoxidável contribui para trazer mais higiene a fabricação de cerveja

Desde os anos de 1980, Hermes utiliza o inox na produção artesanal de cerveja



Saúde: Um valor 
para a Aperam

Plano de Saúde

Aperam South America 
oferece novo programa 
de assistência à Saúde, 
com maior cobertura 
e qualidade no 
atendimento

12

AResoluçãoNormativanº254(RN254),publicadapelaANSem
2011,determinouqueosplanosdesaúdeanterioresa1º/01/1999
ficariamimpedidos,apartirde04/08/2012,derecebernovos
beneficiários,excetoparaoscasosdeinclusãodenovocônjugeefilhos
do titular. Assim, a Empresa teria que contratar outro plano para novos 
empregados, o que geraria coberturas e custos diferentes, numa mesma 
região. A Aperam optou, então, pela realização de um processo licitatório 
junto às operadoras de planos de saúde e planos odontológico, de forma 
que fosse mantido um atendimento único a todos os empregados de 
TimóteoeBeloHorizonte.

Está em vigor, desde o dia 
18 de março, o programa de 
assistência Saúde & Vida Aperam. 
Ele reúne novos planos de saúde 
e odontológico recém-contratados 
pela Empresa e os planos 
farmacêuticos e de assistência 
social, consolidando um beneficio 
completo e integrado, que oferece 
toda tranquilidade para os 
empregados e seus dependentes. 
Um benefício que conta com a 
parceria de empresas reconhecidas 

nacionalmente, como a Seguros 
Unimed e a  OdontoPrev

Anualmente, a Aperam South 
America investe quase R$ 19 
milhões na assistência à saúde 
dos empregados e dependentes, 
contemplando 8 mil vidas. O 
novo Programa Saúde & Vida 
Aperam traz novas e significativas 
vantagens aos assistidos. Agora, 
o plano é regulamentado pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).Isso



Serviço de Assistente Social: 
apoio ao empregado e sua família 
em diversas situações, com custeio 
integral pela Aperam. O benefício já 
existia e foi mantido pela Aperam.

Conheça os serviços oferecidos 
pelo Saúde & Vida Aperam
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Plano de Assistência à Saúde: 
uma rede credenciada de médicos, 
hospitais, laboratórios e clínicas em 
todo o Brasil, sem limites de consultas, 
exames e diárias de internação.

Plano Odontológico: aqui também 
o usuário tem a garantia de uma 
ampla rede nacional de profissionais 
credenciados.

Plano Farmacêutico: cobertura 
de medicamentos, gerenciada 
pela e-Pharma, com participação 
da Empresa no custo de diversos 
medicamentos de marca e genéricos

significa que sempre que houver 
uma atualização pela ANS, novas 
coberturas serão incorporadas 
automaticamente. Além disso, 
os usuários têm à sua disposição 
uma rede de credenciados 
muito mais ampla, presente 
em todo o Brasil. Ainda podem 
contar com a possibilidade de 
reembolso, de acordo com a 
cobertura e tabela do plano 
contratado, caso o usuário opte 
pelo atendimento fora da rede. 
Sem contar que o empregado 
participa com um percentual que 
variaentre20e30%dosvalores
dos procedimentos, conforme 
sua faixa salarial – mas essa 
coparticipação acontece somente 
quando da utilização do plano, 
sem mensalidade ou taxas.

Um grande diferencial é que 
agora, nos casos em que houver 
necessidade de internação, o 
empregado pagará um valor fixo 
deR$300,independentemente
do tempo de internação e dos 
procedimentos necessários. 
Agora, 100% dos gastos 
envolvidos na internação serão 
custeados pela Empresa. “Com 
esse novo programa, a Aperam 
South America fortalece sua 
diretriz de valorização da 
saúde do bem-estar de seus 
empregados e familiares”, 
ressalta o gerente de Recursos 
Humanos,AnísioCabral.

O Saúde & Vida Aperam 
coloca à disposição de seus 
beneficiários25milprofissionais
deodontologiae106mil
médicos. Para o diretor de 
RecursosHumanos,Ilder
Camargo, as vantagens do 

plano nortearam a escolha pelas 
prestadoras de serviço.  “No 
processo de licitação, sempre 
mantivemos o foco na qualidade 
do benefício que sempre mereceu 
o reconhecimento dos nossos 
empregados como um diferencial 
da Aperam. E conseguimos 
melhorias significativas, com 
coberturas maiores e uma rede 
credenciada nacional, além de 
custos reduzidos na hora em que 
o empregado e sua família mais 
precisam” aponta.

O analista técnico da área 
de Programação de Circuito a 
Quente,JoséRobertodaCruz,
acredita que a mudança trará 
vantagens.“Temosafacilidade
do atendimento por contarmos 
com vários pontos em todo 
o país. Além disso, cada uma 
das empresas, seja da área 
odontológica ou de assistência 
à saúde, atende separadamente, 
de acordo com sua experiência 
demercado.Issodevemelhorar
ainda mais a qualidade dos 
benefícios”, avalia.   

Mudar para melhor
Para garantir aos empregados 

e seus familiares uma transição 
tranquila do plano de assistência 
à saúde, a Empresa realizou 
palestras para os empregados 
nasunidadesdeTimóteo,
BeloHorizonteeBioenergia.
Nos eventos, os empregados 
receberam um kit com 
informações sobre o programa. 
Além disso, a Empresa montou 
centrais de atendimento para 
esclarecimentos individualizados 
e palestras para familiares.



Cidade centenária mantém características 
do seu passado, sem perder as 
oportunidades de desenvolvimento

O córrego Areião serviu 
praticamente como maternidade 
para o município de Capelinha, 
noValedoJequitinhonha(MG).O
riacho abrigou, em sua cabeceira, 
uma fazenda onde foi construída a 
CapeladeNossaSenhoradasGraças.
Em volta, outras propriedades se 
formaram e as pessoas da região, 
com o tempo, adotaram para o local 
o nome dado à igreja. Cortando 
palavras e colocando o diminutivo, 
virou Capelinha. 
Acidade,que,nodia24de

fevereiro, completou 100 anos, viu 
a chegada da Aperam Bioenergia, 

nadécadade1970,trazermuitas
mudanças em sua estrutura e na 
vida dos capelinhenses. 
DomingosAlvesCordeiro,por

exemplo, deixou o trabalho nas 
lavouras para se dedicar à função 
devigilantenaEmpresa,há32
anos.“Daqueletempoparacá,a
cidade recebeu asfalto, ganhou 
infraestrutura e oportunidades de 
emprego. Além disso, não perdeu 
características importantes. As 
pessoas aqui, dentro e fora da 
Empresa, tratam-se com muito 
respeito, são amáveis. O ambiente é 
muito tranquilo”, comenta. 

Bioenergia 

Ao lado da Capela
Capelinha possui grande parte da 

populaçãodoValedoJequitinhonha.
A economia da cidade cresceu 
consideravelmente nos últimos anos, em 
boa parte devido aos investimentos nas 
culturas de grãos e de Eucalipto, foco da 
Bioenergia. Para aproximar à comunidade 
da Empresa, a Aperam Bioenergia convida 
a população a visitar sua sede e conhecer, 
de perto, a silvicultura. “Ao longo dos 
anos conseguimos estabelecer um 
relacionamento com base na valorização, 
seja dos moradores, dos empregados que 
podem crescer na carreira com o próprio 
esforço, dos prestadores de serviço 
da região e, principalmente, do meio 
ambiente”, analisa o gerente da área de 
Carvão,ClênioLamounier.
NoValedoJequitinhonha,aAperam

Bioenergia também atua nas cidades 
deItamarandiba,Veredinha,Turmalina
e Minas Novas com o mesmo foco no 
desenvolvimento sustentável. Na área 
cultural, apoia festas e manifestações 
para valorizar os trabalhos desenvolvidos 
localmente. No campo da educação, o 
projeto Capacitar traz a oportunidade 
para que os empregados concluam os 
Ensinos Fundamental e Médio.

Quase 40 anos juntas
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O maior em 
39 anos
Comprometimento e integração 
resultam em recorde para a 
Aperam Bioenergia 

A receita da Aperam Bioenergia 
parafecharoprimeiromêsde2013
com o melhor resultado da história 
daEmpresa-40miltoneladasde
carvão produzido - é o trabalho 
conjunto, somado a uma pequena 
ajuda dos céus. O maior recorde 
alcançadoatéentãoerade38,3mil
toneladas em um mês e as previsões 
para o ano apontavam um volume 
totalde420miltoneladas,oque
equivalea35miltoneladasmensais.
“Fatos como esse não só deixam 
claro a qualidade do nosso pessoal, 
como também o comprometimento e 
o entusiasmo para vencer desafios”, 
afirma o presidente da Aperam 
Bioenergia,JaimeGasparini.

Como janeiro costuma ser mais 
chuvoso que os demais meses, a 
equipe atuou de forma a evitar que 
as condições climáticas impedissem 
o cumprimento da meta, que, 
nesseperíodo,eraproduzir36mil
toneladas. A colheita encaminhou 
para os fornos a madeira mais 
seca disponível, contribuindo para 
diminuir o tempo gasto na produção. 
“As áreas têm trabalhado de 
maneira integrada e cada um atua 

com dedicação. Os treinamentos e 
a satisfação no trabalho também 
funcionam como motivação”, 
aponta o operador de máquina da 
área de Carvão na UPE - Unidade 
ProdutoradeEnergia-Lagoa,
GeovaneMartins.Outrocuidado
foi a otimização operacional dos 
fornos e a atenção especial da 
equipe de apoio na manutenção. 
“Fico muito orgulhoso em fazer 
partedisso.Todosqueremcontinuar
aprimorando para que venham 
outros resultados ainda melhores”, 
comenta o operador de forno em 
Itamarandiba,OdairSiqueira.

Como as chuvas não vieram 
no volume esperado, o tempo 
mais seco funcionou como outro 
elemento para contribuir com 
o esforço feito. “Credito esse 
resultado aos investimentos 
e à manutenção de fornos 
e equipamentos, além da 
excelente qualidade da madeira. 
Todostrabalharamatentosàs
metas, mas sem descuidar da 
segurança e do meio ambiente”, 
comenta o gerente da área de 
Carvão,ClênioLamounier.

Resultado

Produção recorde da Aperam Bioenergia chegou a 40 mil toneladas de carvão, em 2013
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Força Jovem
Aperam South America apoia projeto que 
beneficia jovens de todo o país, por meio 
doprogramaIniciativaComum

Ser jovem é ser alguém conectado 
às novidades do mundo e disposto 
a fazer a diferença. Ciente desse 
potencial, o Bloco Brasil, da Rede 
InteramericanadeFundaçõeseAções
EmpresariaisparaoDesenvolvimento
de Base (RedEAmérica), e a Fundação 
InterAmericana(IAF)criaramoprojeto
IniciativaComum.

A Aperam South America, por meio da 
Fundação Aperam Acesita, tornou-se 
um dos parceiros oficiais dessa ação. 
Segundo a coordenadora de Projetos da 
FundaçãoAperamAcesita,VeraDutra,
o aprendizado que o jovem agrega à 
Fundação é algo de grande importância. 
“Temosaoportunidadedeconhecer
melhor a realidade da juventude e 
entender sua linguagem, valores e 
potencial transformador desse grupo 
para o desenvolvimento de nossas 
iniciativas junto às comunidades”, 
explica.

Além disso, o projeto representa 
uma forma inovadora de trabalhar em 
rede com as diferentes fundações que 
apoiam o projeto. “É uma oportunidade 
de nos relacionarmos com fundações, 
que têm objetivos parecidos aos 
nossos, mas têm práticas diferentes. É 
um aprendizado contínuo uns com os 
outros”, revela Vera.

Participação

Ideias interligadas

Os investimentos feitos pelas fundações foram repassados 
a diferentes Coletivos, distribuídos na região sudeste do país, 
abrangendoototalde5.492jovens.EssesColetivosformam
trêsgrandesredes:aRedeUniversitáriadeDiversidadeSexual
(RUDS–MG),quereúnegruposquelutamcontraahomofobiae
pela promoção da cidadania;  Produtora Cultural Social A Banca 
–AudáciaJovemComAção,queutilizaamúsicaeculturahip-
hopcomoferramentadeinclusãosocialeeconômica;eoFórum
NacionaldeMovimentoseOrganizaçõesJuvenis–Fonajuves,
que articula jovens de diferentes movimentos, redes, coletivos e 
organizações relacionados à área de direitos juvenis. 

Um dos 19 coletivos juvenis selecionados por meio de edital das 
redes,foioGrupodeteatroAtempus,dacidadedeTimóteo.Como
projeto“JovemParaSempre”,oAtempuspromoveuaformaçãode
grupos de estudos integrados por outros jovens do município sobre 
olivro“OretratodeDorianGray”,deOscarWilde.Apropostafoi
levar para a comunidade discussões sobre a ditadura da beleza, com 
seus decorrentes benefícios e malefícios. 

 Apesar de suas diferenças, todos os projetos selecionados 
possuem como objetivo comum a inclusão e valorização do jovem 
nasociedade.OIniciativaComum,queseráfinalizadoem2013,
deixa a sensação de dever cumprido, como explica Vera. “O término 
das atividades apoiadas não representa o ponto final dessas 
redes e coletivos. Ao contrário, com o trabalho em rede estimulou-
se o aumento da capacidade de gerir e executar projetos e de 
articulação e negociação destes grupos com outros atores sociais”, 
afirma a coordenadora de Projetos.

Os coletivos são formados por jovens, que se reúnem 
em torno de algum tema que envolva a realidade na qual 
estão inseridos. Os grupos buscam melhorar o cotidiano da 
comunidade onde vivem.  



Cura pelos 
semelhantes
Informaçõessobrehomeopatia
transformam a realidade de quem 
participa do curso sobre o tema

Plantas com verde mais 
vivo. Assim está a casa 
da farmacêutica Cristiane 
Gomes,desdequeconheceu
ahomeopatia.Háquatroanos
vivendo no Vale do Aço, ela conta 
que sabia pouco sobre esse ramo 
damedicina.Issomudouapósa
participação na segunda edição 
do curso sobre o tema, oferecido 
no Centro de Educação Ambiental 
da Aperam South America – Oikós. 
“Quando fazia a faculdade de 
Farmácia, não tive a oportunidade 
de estudar o assunto. Um dia, 
escutei no rádio que o curso 
estava com inscrições abertas e 
fiquei curiosa”, lembra. 

Com a chance de fazer 
uma atividade para mudar a 
rotina, dedicou-se às aulas 
que incluíam teoria, prática, 
experimentos e, principalmente, 
troca de experiências entre os 
estudantes. Viu, de maneira 
concreta, como substâncias que 
causam determinada alteração 
no organismo podem, se 
utilizadas na dosagem correta, 
curar os mesmos males que 
provocam,deacordocomaLei
dos Semelhantes que rege a 

homeopatia. “O aprendizado é 
muito rico. Passei a entender 
que quando você tem uma dor 
de cabeça, por exemplo, mais 
importante do que curar um 
sintoma é entender que ele indica 
que algo não está bem com o seu 
corpo”, avalia    

Resultado de uma parceria 
entre a Fundação Aperam 
Acesita,oInstitutoVitaeo
DepartamentodeFitotecnia
da Universidade Federal de 
Viçosa, o curso é destinado 
para um grupo diverso de 
pessoas: agricultores, alunos do 
ensino médio, profissionais que 
desejam atuar na área e outros. 
Esse é um dos ingredientes 
que contribui para a qualidade 
do conhecimento oferecido, 
conformeapontaJulianaJácome,
coordenadora de Projetos da 
Fundação. “Muitas pessoas 
da região se interessam pelo 
tema, mas precisavam ir a 
outras localidades para receber 
a capacitação. O curso trouxe 
essa proximidade oferecendo, 
ao mesmo tempo, conteúdo 
trazido por uma instituição de 
referência”, avalia.   
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Para encontrar o equilíbrio

Ao caminhar pela rua, todos estão sujeitos a 
alguma situação inesperada como um tropeço, por 
exemplo. Se comparados com o trajeto percorrido 
na vida, esses deslizes imprevistos equivaleriam, 
deacordocomoaposentadoCrescêncioDantas
Cardoso, a situações em que a saúde de alguém 
pede ajuda. Essa metáfora explica como ele vê a 
oportunidade de utilizar a homeopatia para auxiliar 
os outros. “Essa ciência e a Fitoterapia me permitiram 
ajudar pessoas que estavam sofrendo com alguns 
problemas, inclusive emocionais”, conta.

Participante de duas edições do curso, ele também 
pesquisa em livros e na internet e garante que isso 
oensinaaseconhecermelhor.“Gosteitantoda
oportunidade que acho fundamental que todos 
façam pelo menos o primeiro módulo para saber o 
quesãomitoseverdadessobreaHomeopatia.Os
benefícios são inúmeros”, analisa.  

Capacitação 

Curso de homeopatia do Centro de Educação Ambiental da Aperam 
South America – Oikós chega a sua terceira edição



Comunidade

18

O marido sai para trabalhar cedo 
e depois já é hora de limpar a casa, 
arrumar as crianças para a escola, 
preparar as refeições, lavar roupas e 
até mesmo sair e cuidar da plantação. 
A rotina de muitas mulheres da 
zona rural de Minas Novas, no Vale 
doJequitinhonha(MG),poderiaser
resumidadessamaneira.Dezdelas
tiveram a oportunidade de incluir 
outra atividade em seu dia a dia: 
participar dos cursos de costura e 
fabricação de lingeries oferecidos 
pela Associação Minasnovense de 
PromoçãoaoLavradoreaInfânciada
Área Rural (Ampliar). 

Ao final das capacitações, uma 
feira contribuirá para a divulgação das 
roupas criadas. Além do aprendizado 
de um ofício, elas compartilham 
o modo de lidar com as questões 
familiares e assuntos do cotidiano. “O 
interessante é que com esse trabalho 
temos várias pessoas beneficiadas 
indiretamente. O relacionamento 
das participantes com a família e 
a comunidade também melhorou.”, 
analisa a Coordenadora da Ampliar, 
Vanda Rodrigues.  

Essas ações fazem parte de uma 
das oito propostas selecionadas pelo 
primeiro Edital de Projetos, lançado 

Fórmula que 
dá certo

Edital de Projetos é 
oportunidade para 
apoiar iniciativas e 
integrar comunidade

Palestra prevista no projeto ‘Mergulho no Saber da Educação Infantil’ 
capacitou profissionais da educação básica
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pela Fundação Aperam Acesita que 
beneficioudiretamente420pessoas.
A seleção das propostas contou com a 
experiência da Fundação na elaboração 
de editais e foi acompanhada por um 
comitê da comunidade, com formação 
nostemasenvolvidos.Issoofereceum
olhar diferente para a avaliação, conforme 
aponta a coordenadora de Projetos da 
Fundação, Neide Morais. “O edital é um 
processo mais democrático, feito com 
clareza e que permite tratar os setores 
interessadosdeformaigualitária.Também
ajuda a Fundação a conhecer melhor a 
comunidade onde atua.”    

Mais do que parece 

A aprovação do projeto 
‘Mergulho no Saber da 
EducaçãoInfantil’permitiunão
apenas a montagem de uma 
brinquedoteca e a capacitação 
de27profissionais.Três
crechesdeTimóteopuderam
trocar informações e se 
preparar para uma atuação 
voltada, principalmente, para o 
desenvolvimento de atividades 
educacionais a partir de 
brincadeiras. A psicóloga e autora 
do projeto, Priscila Ribeiro, explica 
o efeito do planejamento no 
aprendizado. “É fundamental saber 
quais as brincadeiras adequadas 
para cada faixa etária. A criança 

precisa entender também qual 
o sentido do que está fazendo. 
Conhecimento e planejamento 
levam a esses resultados”. 

O edital também serviu para 
impulsionar a comunidade a se 
envolver nessa temática. Muitos 
parceiros se interessaram em 
ajudar, de oficinas, à impressão 
de materiais, passando até por 
equipamentos.“Issoélegal
porque as pessoas da comunidade 
se envolvem mais diretamente. 
Além disso, quando escutam que 
o projeto tem o aval da Fundação 
já dão mais credibilidade. É como 
um selo de qualidade”, conta 
Priscila. 
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Imagem e ação
Ex-empregado da Aperam South America apresenta 
seuolharsobreTimóteoeregião
Emabril,Timóteo,acapital

nacional do aço inoxidável, completa 
49anos.Oaniversáriodacidade
serácoroado,em2013,comum
presenteparaládeespecial.Desde
o dia 10 de abril, a exposição 
DiversidadeemFoco,dofotógrafo
JoãoVeiros,estáabertapara
visitação na Fundação Aperam 
Acesita. As imagens mostram a 
cidade e o Vale do Aço, suas belezas 
naturais e históricas. 

A ligação entre a Aperam e a 
exposição vai além do espaço 
concedido para a exibição das fotos. 
O artista em questão é um ex-
empregado que, durante 12 anos, 
atuounaáreadeTelecomunicações,
de 1980 a 1992. 
NascidoemPortugal,Joãopassoua

infância e adolescência em Angola, 
quando, segundo ele, desenvolveu 
um olhar apurado para a fotografia. 
“Na África, convivi com diferentes 
pessoas,dediversastribos.Lá,
aprendi a valorizar o diferente. 
Quando entrei para o Seminário - 
instituição das igrejas católicas e 
evangélicas dedicada à formação 
de estudantes - agucei meu paladar 
artístico”, revela.
Modernidade e Tradição

O fotógrafo que se viu “obrigado” 
a migrar das máquinas analógicas 
para as digitais, procura manter 
o olhar seletivo que as câmeras 
antigas exigiam. “Os equipamentos 
com filme não permitiam tantos 
registros e, por isso, era necessário 

ser preciso. As oportunidades do 
clique eram mais raras”, explica.

A exposição já passou por outros 
dois espaços culturais, mas, pela 
primeira vez, terá 200 fotos, graças 
aotamanhodaFundação.“Tenho
muitasfotosdeTimóteoeentorno,
porque considero essa região muito 
bonita”, comenta. Fotos de animais, 
monumentos históricos e paisagens 
compõem a coletânea do artista. 
Joãoorgulha-sedaoportunidade

de voltar à Aperam, agora como 
artista. “A Empresa foi minha casa 
durante 12 anos. Convivi com 
pessoas especiais e fiz grandes 
amigos. É um prazer trazer minha 
paixão aos olhos da Fundação 
Aperam Acesita”, encerra.

O ex-empregado da Aperam, João Veiros, descobriu 
o interesse pela fotografia ainda no Seminário

Visitantes podem conferir a delicadeza da arte de 
João Veiros em fotografias de paisagens e rostos


