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Expediente

Caro leitor,

CompromissodaEmpresaecomprometimentodas
pessoas.NaAperamSouthAmericaessessãoos
principaiscombustíveisparacaminharrumoaumfuturo
cadavezmaissustentável.Atrajetóriaparaodesenvolvimentopassaporacompanhar
atentamenteomercado,enestaediçãodestacamosasaplicaçõesdeinoxnasestações
deatividadesfísicaseacademiasaoarlivreeapresençadosaçoselétricosemum
segmentodegrandepotencial:ageraçãodeenergiaeólica.
Alémdeproduziraço,temosumolharatentoparaocuidadocomomeioambiente.A

manutençãodeáreasverdeseagestãoadequadaderesíduossãoapenasalgunsdos
exemplosqueevidenciamoempenhoconstantedaAperamcomasustentabilidade.
Alémdisso,emfunçãodemudançasnocenáriobrasileiro,projetosvoltadosparamaior
eficiênciaenergéticaereduçãodoconsumodeáguatornaram-seprioridadenosúltimos
temposnaplantaindustrial.
Sóalcançamosbonsresultadosereconhecimentos,comoodoGuiaExamede

Sustentabilidade,porqueaAperamconvidaaspessoasaaderiremeacompartilharem
seusdesafios.Nessarota,abuscapelamelhoriacontínuanãotemfronteirase,aomesmo
tempoquesevoltaparaasegurança,alcançaaqualidadedosprodutosoumesmoos
processosindustriaiseaotimizaçãodecustos.
Oengajamentodecadaempregadoserefleteemsinergiasimportantes–comoa

queenvolvenossaáreadeReduçãoeaAperamBioEnergia,comavançosnaprodução
decarvãovegetalegusa.Esseespíritosedestacatambémnosdiversoseventos
quepromovemboaspráticas,comooChallengeInox,quemaisumavezcontoucom
iniciativasbrasileiras.OJeitoAperamdeSertambémnoslevaaoaprendizadopormeiodos
programasdeexpatriaçãoeintercâmbio,quevalorizamadiversidadeculturalpresenteno
Grupoefavorecemaformaçãodeprofissionaismaisqualificados.
Visualizarumfuturomaispromissornosremete,também,àAcesitaPrevidência

Privada(Aceprev).Aentidadecompletaem2015duasdécadasdetrabalhodedicadoàs
pessoas,oferecendoaosempregadosapossibilidadedeplanejaraaposentadoriacom
antecedênciaetranquilidade.
Tantoquantonossotime,quecontacomosuporteparaseaprimorarenosconduzira

umlugardedestaquenomercado,investimosnascomunidadesnasquaisatuamos.Nesta
edição,destacamosaarteeaculturacomoelementosparaalavancaraspotencialidades
dosValesdoAçoeJequitinhonha,emprojetosapoiadospelaFundaçãoAperamAcesita.

Boaleitura!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica
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Conectada 

Sustentável

Atentaaofuturoeaomodocomoas
pessoassecomunicam,aAperamSouth
Americaprojetanasmídiasdigitais
ferramentasrelevantesnainteraçãocom
osdiversospúblicosderelacionamento
comaEmpresa:comunidade,clientes,
empregadosefornecedores.Porisso,
desdeabrilaAperamcontacomumperfil
noGoogle+,redesocialdaGoogle.
Naplataforma,osusuáriospodem

conferirumagamavariadadeassuntos,
comocampanhaseeventosinternos,
conteúdosobreprodutos(aplicação,
desenvolvimento,pesquisa)eainda
informaçõessobreaatuaçãosustentável
daEmpresajuntoàscomunidadesdos
ValesdoAçoeJequitinhonha.Siga-nos
noGoogle+,procureonossoperfil:
AperamBrasil.

AnovaediçãodoRelatóriode
SustentabilidadedaAperamSouth
Americajáestádisponívelnositeda
Empresa(http://www.aperam.com/brasil/
port/empresa/relatorio_anual.asp).
Pormeiodessedocumentoa

Aperamcompartilhacomseusdiversos
stakeholdersaspráticasadotadasnos
fatoreseconômico,ambientalesocial.

Pílula



Açoinoxidávelconquistaespaçoentreacademiasaoarlivre

Inox

Bonito e duradouro

Médicos,estudoseentidadescomo
oMinistériodaSaúdeeaOrganização
MundialdaSaúde(OMS)sãocategóricos
emapontarrazõesparaqueaspessoas
incorporemexercíciosfísicosàrotina.Um
dosargumentosestánaestimativada
OMSdequepessoassedentárias(que
nãopraticamatividadesregulares)têm
de20%a30%maischancesdemorrer,
emespecialpordoençascrônicas,como
diabetesehipertensão.Nosúltimosanos,
diversascidadesbrasileirasequiparamlocais
públicoscomacademiasaoarlivrepara
estimularaadoçãoregulardaprática.Quem
acompanhaessecenáriodepertoéaMude
-MobiliáriosUrbanosDesportivos.Criada
em2002,aempresadoengenheiroMarcus
Moraestransformaoinoxemestações
deginásticaealongamento,academiase
equipamentosesportivos-comomesasde
tênis,travesdefutebol,entreoutros.
“Aideiadeutilizaroaçoinoxidávelveio

deumtrabalhodefaculdade.Aempresa
surgiucomapropostadeoferecer
equipamentosdealtadurabilidadeecom
apeloestéticoaomercado”,explicaMarcus.
AMudejáinstaloumaisde70academias
emdiversascapitaisbrasileiras.Maisda
metadedaproduçãoatual(60%)destina-
seàsestaçõesdeginástica(mobiliário
menorindicadoparaalongamentos).As
academiasrepresentam35%eorestante
compreendeosdemaisprodutos.
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Mude e Louback Inox apostam no mobiliário esportivo que alia design e resistência

Estações de ginásticas são indicadas para alongamentos

Tamanho da academia pode ser definido pelo cliente

Valor agregado

EmMinasGerais,quemvê
oportunidadesnomercadodeacademia
eminoxéaLoubackInox.Fundada
em2005,aempresainiciousuas
atividadesmontandogalpõesemaço
carbono.Anosmaistarde,empreendeu
umaguinadaemdireçãoaoinox.
“Respondemosaumatendênciado
mercado,principalmentepelaqualidade
damatéria-prima.Observamosachance
deagregarvaloraosprodutos”,explica
NewtonLouback,diretorindustrial.
Afabricaçãodasprimeirasacademias

começouem2014.Seisunidadesjá
seencontramemfuncionamentoem
BeloHorizonte(MG),ItaboraíeParaty,
cidadesdointeriordoRiodeJaneiro.
“Temospedidosdeorçamentodetodo
opaís.Quemcompratemacertezade
receberumconjuntodeequipamentos
bonitoecomelevadadurabilidade”,
afirma.
OprojetoVivercomSaúdeda

PrefeituradeParatycontaráatéagosto
comquatroacademiasdeinox.A
primeirafoiinstaladanoiníciodoano.
SegundoLúcioRicardodeAmorim,
secretáriodePlanejamento,aescolha
doprodutolevouemconsideração
ascaraterísticaslocaiseabelezado

D
ivulação/M

ude

açoinoxidável.“Entendemoscomo
interessanteporqueamaresiaeaurina
decãestêmdanificadoosequipamentos
feitoscomoutrasmatérias-primas.
Alémdisso,oinoxébonitoeofereceum
designdiferente”,pontua.

D
ivulgação/Louback Inox
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Usinaseólicassãopromessasdeenergialimpaparao
mercadobrasileiro

Açoselétricos

De vento em popa

Comacrisedeáguaquemuitas
regiõesdopaísaindaenfrentam,a
discussãoacercadeformasalternativas
deproduçãodeenergiatemsemostrado
cadavezmaisrelevante.Ocenário
ensinaqueopaísprecisaavançarna
diversidadedesuamatrizenergética.
EumdosgrandespotenciaisdoBrasil
está,literalmente,noar.Hoje,aforçados
ventoséresponsávelporumapequena
parceladaenergiaelétricaconsumida
noterritórionacional.Segundoa
AssociaçãoBrasileiradeEnergiaEólica
(ABEEólica),emabrilde2015,apenas
4,7%detodaaenergiageradanopaís
veiodeparqueseólicos.Aprevisão,no

entanto,édequeessepercentualatinja
amarcaaproximadados10%até2018.
“Apesardeastermelétricasestarem

assegurandooabastecimentono
momentoemqueosreservatórios
dashidrelétricasencontram-se
comprometidos,ficamaisevidentea
necessidadedeflexibilizarosistema.
Porisso,fontesdeenergialimpa,
comoaeólica,passamadesempenhar
umpapelcadavezmaisestratégico”,
avaliaRodrigoFerreira,diretorde
SuprimentosdaempresaGE,produtora
deenergiaeólica.
Asmaisde250usinaseólicas

instaladasnopaísatendemacerca

País tem potencial para produzir mais energia limpa

de12milhõesdepessoaspormês.A
transformaçãodacorrentedearem
energiaelétricaacontecepormeiodas
turbinas eólicas (ou aerogeradores).
Osventosmovimentamaspás
aerodinâmicaseessaenergiacinética
étransformadaemenergiamecânica
que,porsuavez,éconvertidaem
energiaelétrica.
Ogerador,peçacrucialparaqueessa

transformaçãoaconteça,écompostopor
açoelétricodegrãonãoorientado.Jáo
transformador,responsávelporalterara
tensãodacorrenteelétrica,recebeaço
degrãoorientado.Acadeiaprodutiva
dosetordeverásercadavezmais

Gerador

Transformador



atendidapelomercadointerno,devido
aosincentivosparaanacionalizaçãode
aerogeradores,capitaneadospeloBanco
NacionaldeDesenvolvimentoEconômico
eSocial(BNDES).
Aentidadeoferecefinanciamento

ajurosbaixosparaafabricaçãode
componentesdasturbinasnoBrasil,
desdeofinalde2012,comoobjetivo
defomentaromercadonacionalegerar
maisempregos.“Opotencialdaenergia
eólicanãopodepassardespercebido,
principalmentenestemomentode
debatesobrematrizenergética,
diversificaçãoealternativasviáveisdos
pontosdevistaeconômicoeecológico”,
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Alémderenovável,aenergia
eólicaéconsideradalimpa,porsua
baixaemissãodeCO2naatmosfera.
SegundodadosdaABEEólica,em
2014,osetorbateurecordeao
evitarolançamentode3,25milhões
detoneladasdegáscarbônico,
devidoàcontribuiçãodafonte
eólicaparaageraçãodeenergiado
país.Onúmeroequivaleàemissão
decarbonodecercade1,8milhão
deautomóveisemcirculação.

262éonúmerodeusinas eólicas 
em operação

6,56 gigawattséacapacidade
instaladaemtodooterritório 
brasileiro

4 milhões de residências 
utilizamaenergiaeólica,oque
corresponde à cidade de 
São Paulo

Energia limpa

Giro pelo Brasil

observaogerenteexecutivodevendas
daAperam,DanielDomingues.
ParaodiretordeSuprimentosda

GE,RodrigoFerreira,ocenáriopara
ocrescimentonãopoderiasermais
favorável.“Governoesociedadeestão
atentosànecessidadedediversificação
damatrizenergéticadopaís.Alémdisso,
omercadoreconheceaenergiaeólica
comoumafontecompreçoaltamente
competitivoebastanteviávelsoboponto
devistadeimplantaçãodeprojetos,
vistoque,emmédia,parqueseólicos
estãoaptosparaoperaremcercadedois
anos.Tudoissotornaoinvestimento
extremamenteatraente”,destaca.

D
ivulgação/G
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Fonte: ABEEólica
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Designerfalasobreasvantagensdo
açoparasuascriações

Arte

Modelando em inox

NasmãosdacapixabaAnaPaulaCastro,placasdeinoxse
tornamobrasdearte.Esculturas,painéisdeparede,vasos
eatéfruteirasvãoalémdafunçãodedecorar,irradiam
criatividadeeencantonosambientesondeseinstalam.
Noateliêdadesigner,há20anosoinoxdesempenha

umpapelespecial.“Omaterialmetrazváriaspossibilidades,
porapresentardiversidadedeespessuraemaleabilidade,
permitindodobraseformasinfinitas.Oaçoinoxéummaterial
versátiledurável.Portudoisso,eleeternizameutrabalho”,
revelaAnaPaula.
Amágicaaconteceemchapasvirgensousucatas

reaproveitadasquepodemsercortadasalaser ou 
manualmente.“Meuprocessoseiniciacomaideiae,depoisde
desenvolveroconceitodapeça,avalioqualmaterialseencaixa
melhornaproduçãoeescolhooprocessoaseguir”,detalha.

Fotos: D
ivulgação

Quatro metros de aço inox recortado adornam a 
recepção de um hotel na capital paulista

Produzido em aço e vidro, vaso reúne sofisticação e 
ousadia ao simular o trançado de um espartilho Fruteira em aço inox: o material permite que a artista brinque com diferentes formas 

Mapa feito em aço decora Escritório Comercial da Aperam em São Paulo

Arquivo Aperam



Sinergia

InteraçãoentreAperamBioEnergiaeáreade
Reduçãocompletaquatroanos

Duplicar benefícios
Contato entre as equipes se 
tornou parte da rotina

Aperam
 BioEnergia

Interaçãoparaalcançarbons
resultados.Essapropostapodeser
exemplificadapelotrabalhodaáreade
ReduçãodaUsinadeTimóteo(MG)–
responsávelpelosAltos-Fornosepela
produçãodogusa,matéria-primadoaço
–edaAperamBioEnergia,noVale 
doJequitinhonha,fornecedorado 
carvãovegetal.
Atualmente,asinergiaentreas

unidadesjáseencontraincorporada
aodiaadiadasequipes.Todosos
mesesogruposereúneemTimóteoe
acadatrimestreoencontroacontece
naBioEnergia.“Dessaforma,odiálogo
facilitadosetornaumfiocondutorda
melhoria.TodossomosAperam”,assinala
MárciaBaroni,analistadeprojetosde
MelhoriaContínua,queacompanhaessa
integração.
Aparceriatemcomoorigema

utilizaçãodocarvãovegetalnos
Altos-Fornoseoobjetivodasinergia
consisteemintegrarasduaspontas
eobteramelhoriacontínuadocarvão
edogusa.Deláparacá,osbenefícios
têmsidoampliados.Noanopassado,

asequipesenvolvidasimplantaram
umsistemaoperacionaldeprodução
integrada,ouseja,osprofissionaisda
Reduçãoacompanhamoprocessono
ValedoJequitinhonhaevice-versa.
Quandoocarvãoéembarcadonos
caminhões,quemesperanaUsinajá
sabeoquevaichegar.“Comessesanos
deparceria,aprendemosaentenderas
demandasdosAltos-Fornos,quetêm
necessidadesdiferentes.Enviamos
matéria-primaespecíficaparaatender
acadaum,buscandosempreomelhor
desempenho”,explicaÉzioVinícius
Santos,supervisordeprocessosda
AperamBioEnergia.
Oqueauxiliou–emuito–oprocessoé

aanáliselaboratorialdocarvãofeitapela
BioEnergia.Osinvestimentosemespaço
eequipamentoforamumadasprimeiras
providências.“Alémdenospermitir
acompanharoprocesso,recebemos
amatéria-primacomumcertificado,
umaespéciedeseloqueapontasuas
principaiscaracterísticas”,afirmaLuiz
Gonçalves,gerentedoControlede
Processos.

Nocaminhoquelevaatéa
produçãodoaço,ocarvãovegetal
assumeduasfunções.Como
combustível,elepermitealcançar
altastemperaturas,paraquesejam
produzidosometaleaescóriano
estadolíquido.Comoredutor,o
carvãocombina-secomooxigênio
quesedesprendedominériopara
deixaroferrolivre.

Você sabia?

Dessaforma,quemtrabalhano
Alto-Fornoconsegueestabilizar
aproduçãofacilmenteeelevaro
desempenhodoequipamento.O
aumentodagranulometria(tamanho)
edaresistênciamecânicadocarvão
tambémfoiproporcionadopelainteração.
“Observamosqueesserelacionamento
próximoéamelhormaneiradebuscara
melhoria.Porisso,nossointercâmbiodeve
sercontínuo”,completaÉzio.
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Pessoas

Empregadoscontamos
ganhosdeexperiênciapor
trabalharforadopaís

Passaporte para 
o aprendizado

Osseismesesdeintercâmbiona
unidadedoGrupoAperamemGueugnon,
naFrança,representaramumperíodo
deintensaconvivênciacomumagrande
diversidadedeideiaseopiniõespara
FernandoCláudiodeOliveira,gerente
executivodaGerênciadeLaminação
eAcabamentodeInoxidáveis,eo
ensinaramaseadaptarmaisfacilmente
àsmudanças.“Nãoadquiriapenas
conhecimentoemmétodosdetrabalho.
Tambémexperimenteiaculturade
outropaís,vivencieinovoshábitos.Isso
contribuiparamomentosemquetemos
denosadaptaràstransformações”,
analisa.
Fernandoembarcoucomafamília

paraoVelhoContinenteem2012.Seu
objetivoinicialeraconhecertécnicase
processosligadosàmanutençãodos
equipamentoseàproduçãodoinox.
RetornandoaoBrasil,deixouocargode

gerentedeoperaçãoparaassumiroposto
atual.“Oaprimoramentoconquistadona
viageminfluencioudiretamentenaminha
carreira”,observa.

Ida e volta

Oassistentetécnico,RicardoFaria,da
GerênciadeLaminaçãoeAcabamento
deaçosinox,embarcounamesma
oportunidaderecentemente.Desde
abril,eleatuanaUnidadedeIsbergues,
nonortedaFrança,ondepermanecerá
portrêsanos.“Voucontribuircomo
desenvolvimentodenovosprodutos,
realizarumpapeltransversalentreas
quatroplantasindustriaisdaEuropaede
Timóteo.Voltareimaispreparado”,prevê.
Aviagemsignificatambémumanova

experiênciaparafamília.Comele,foram
aesposaeosfilhosArthur,de7anos,e
Helena,de3.“Quandorecebioconvite,

8

Ricardo Faria prevê muita interação e aprendizado com plantas da Europa

começamosanospreparar.Meufilho
iniciouaulasdefrancêsejácantava
músicasinfantisdentrodocarrocoma
irmã.Seráumperíododedescobertas
paratodos”,afirma.
Antesdessaexperiênciaem2004,o

assistentejáhaviafeitoumintercâmbio
tambémparaaFrança,paraaconclusão
deumdoutoradopelaEscoladeMinas
deOuroPreto.
JáMaíraBusnardo,acabaderetornarde

Luxemburgo,ondeatuouportrêsanos
namatrizdoGrupoAperam.Elafoicomo
analistasênioreaoretornarsetornou
gerentedeControladoriaComercial.Na
bagagem,trouxeafluênciaemumnovo
idioma,oaprendizadodaculturalocal
eumarededecontatosprofissionais.
“Avivêncianoexteriornosenriquece.
Pudedesenvolverumimportantecanal
detrocadeinformaçõesebenchmarking 
comcolegasdogrupo”,comenta.

Arquivo Pessoal
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Desde2005,aexpatriaçãojápermitiuque28 brasileirosatuassemnoexterior(11 na França) 
eque22 estrangeirosviessemtrabalharnoBrasil(19 oriundos de unidades francesas).
Namodalidadedeintercâmbio,25 brasileirosforamenviadosparaunidadesdaEuropae10 

estrangeirospuderamatuarnoBrasil.

Fernando: experiência ensinou a compreender a diversidade

Ganha-ganha

Osprojetosdeintercâmbioe
expatriaçãodaAperamproporcionamum
benefícioduplo,navisãodaNágylaLima,
analistadeRecursosHumanos.“Háuma
relaçãode‘ganha-ganha’.Aempresase
beneficiaporcontarcomprofissionais
maispreparadoseoempregadoganha
umaoportunidadediferenciadapara
aprendereseaperfeiçoar”,destaca.
AEmpresaofereceassistência

completaaoempregadoqueestá
foradeseupaísdeorigem,auxíliona
obtençãodemoradiaenamudança,
assistênciamédica,viagensdeférias,
alémdosaláriocompatívelcomamoeda
local.Paraparticipardosprocessosde
expatriaçãoeintercâmbio,oempregado
deveformalizarointeressedurante
aavaliaçõesdedesempenhojunto
aosuperior.“Quandorecebemos

“ Faz parte do 
Jeito Aperam de Ser 

valorizar a diversidade 
e o intercâmbio de 

culturas, assim como 
ofertar oportunidades 

de qualificação 
profissional”

Nágyla Lima

doCorporativoalgumademanda,
consultamosobancodeinteressados
eanalisamosoperfildosinscritose
davaga”,explica.Aoserconvidado,o
empregadorecebeinformaçõessobre
ocargoemquevaiatuar,nocasoda
expatriação,quepodeduraratétrês

anos.Nessecaso,oprofissionalintegrao
quadrodeempregadosdaunidade.Jáno
intercâmbio,oparticipantetematividades
específicasparaaprimorardeterminados
conhecimentos,comametadeaplicá-los
emseupaísdeorigem.Essamodalidade
temprazodeseismeses.

Arquivo Pessoal
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ChallengeInoxpremiaprojetodaAperamBioEnergia;planta
industrialtambémcontoucominiciativasnafinal

Reconhecimento

Participação de destaque

Em quatro participações no Challenge, 
a BioEnergia disputou quatro finais e 
venceu a metade.

Trêsfinalistasemaisumtroféua
caminhodoBrasil.Esseéosaldoda
AperamSouthAmericanaedição2015
doChallengedeMelhoriaContínua,
competiçãomundialdosegmentode
inoxidáveis,quedestacaosmelhores
projetoselaboradosporempregados
dasunidadesdoGrupoAperam.Pela
segunda vezocampeãovemdoValedo
JequitinhonhacomumprojetodaAperam
BioEnergia.Outrasduasiniciativasda
plantaindustrialdeTimóteotambém
representaramaEmpresa.Conheçaa
seguiressasboaspráticas.

Simplesevencedor

NaBioEnergia,emItamarandiba(MG),
osempregadosdaequipe“Sustentando

oamanhã”uniramsimplicidadee
inovaçãoparamelhorarosresultados
daproduçãodemudasclonadasde
eucalipto.Oviéssustentáveldoprojeto
conquistouosjurados.“OCEOdoGrupo,
LakshimiMittal,afirmouqueaescolha
foiunânime.ComooChallengedessa
vezfocavaemsustentabilidadeanossa
iniciativaganhouboasnotasemtodosos
critérios”,destacaJéssicaCordeiro,técnica
operacionaleintegrantedogrupo.

Alémdotroféu,osdezintegrantes
daequipeganharãoumaviagem
internacionalcomvisitasàempresasou
eventosdosetorflorestalparaaprimorar
osconhecimentos.
Umadasdificuldadesnocultivo

deespéciesdealtodesempenho
(quegarantemumcarvãodemelhor
qualidade)consistianoenraizamento.
OgrupoinvestiumenosdeR$40mile
criou a Estufim,umacoberturadefilme

Criação da Estufim foi a 
vencedora do Challenge

O grupo “Sustentando o Amanhã” usou a simplicidade para projetar um futuro mais eficiente

Fotos: Aperam
 BioEnergia
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plásticotransparente,emformadetúnel,
instaladasobreascepas(partedaplanta)
nominijardimclonal.Resultado:umsalto
noíndicedemudasenraizadasde35%
para75%.
Asimplicidadedoprojetocontrasta

comarelevânciadeseusresultados.“A
Estufimfoidecisivaparaosucessono
enraizamentodosclones,quegeram
umaflorestadealtorendimento.Dessa
forma,conseguiremosproduzirum
carvãoaindamelhorparaaUsina,em
Timóteo”,apontaJéssica.

Batente eficaz

Ogrupo“Beija-Flor”formadopor
empregadosdaGerênciadeManutenção
daRedução(Alto-Fornos),emTimóteo
(MG),tambémencontrounasimplicidade
ocaminhoparaumasoluçãoimportante.
Em2013,oAlto-Forno2registrouuma
paradadeemergênciaapósofechamento
daválvuladosoprador.Nainvestigação
dofato,aequipenãosódesvendou
omotivodaocorrência–umaplaca
eletrônicaquehaviaqueimado–como
criouummecanismoparaevitarsituações
semelhantes.Trata-sedeumbatente
eletromecânicoqueimpedeofechamento
totaldaválvula.“Oinvestimentofoibaixo,
cercadeR$1.700,ejáevitamostrês
paradasdoAlto-Fornocomobatente”,
contaÉlciaBarroso,programadorade
Manutençãoeintegrantedogrupo.
OBeija-Flortem20anosdeatuação

esempretemametadeparticipardos
concursosdaEmpresa.Essafoiaterceira
presençadogruponoChallenge.“Fazer
partedessasiniciativasevidencianossa
contribuiçãoparaonegócio”,explica
GeraldoAssis,assistentetécnicoeum
dosintegrantesfundadores.

Baixo custo

NaLaminaçãoaQuente(LTQ),ogrupo
“OlhoCrítico”,formadoporempregados
daGerênciadeAcabamentoaQuente,

desenvolveuumasoluçãoeficazede
baixocustoparaaumentarasegurança
dosprofissionaisqueatuamnoforno
detratamentotérmico(FTT).Oprojeto
consistiuemlimitaroacessodooperador
àzonaderiscopormeiodesinalizações,
cercaseintertravamentosquegarantem
obloqueiodolocalenquantoofornoestá
ligado.Aentradaéliberadaapenasquando
oequipamentoestátotalmentedesligado.

Equipamento que fica ligado 24 horas e garante vazão e pressão do Alto-Forno.

Sistema de segurança na LTQ é visto como modelo

Élcia e Geraldo: grupo Beija-Flor prima pela excelência 

Fotos: João Rabêlo

Ainiciativaéapontadacomoumareferência
emadequaçãoàNR-12,normaquetrata
dainteraçãoentrehomememáquinas.
“Conseguimosimplantaroprojeto
garantindoomesmoníveldesegurança
ecominvestimento70%menorqueo
orçadopelosfornecedoresespecialistas
nessaadequação,contribuindoparaa
sustentabilidadedaEmpresa”,destaca
RafaelFreitas,analistatécnico.
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Osoitoquilômetrosdeáreaverde
quecontornamaUsinadeTimóteo
(MG)representamumdossímbolos
docompromissodaAperamSouth
Americacomasgeraçõesfuturas.A
Empresa,reconhecidapeloGuiaExame
deSustentabilidadepelasboaspráticas
relacionadasaoMeioAmbiente,mantém
umcinturãoverdeformadoporespécies
nativasdaregião,quereduzoimpacto
visualdaUsina,atuacomobarreira
naturalnaemissãodeparticulados
(poeira)econtribuiparaopaisagismoea
qualidadedoarnacidade.
Atéoanopassado,maisde10mil

mudasforamplantadasnocinturãoverde.
Alémdisso,aAperaminvestecercade
R$100milporanonalimpeza,combate

econtroledepragas,umidificaçãoe
poda.“Maisqueoaspectofuncional,
quegarantebenefíciosàcomunidade,
conservaravegetaçãoexemplificanosso
empenhoemgarantirasustentabilidade
donegócio.Queremossemprecontribuir
paraainteraçãoentreaEmpresaea
cidade”,afirmaWelingtonCarvalho,
analistatécnicodeControleAmbiental.
Amanutençãodaáreaéde

responsabilidadedaGerênciade
SegurançaeMeioAmbiente,queconta
comoapoiodoCentrodeEducação
AmbientalOikós,fornecedordasmudas,
edaUniversalis,consultoriaespecializada
emmanejoepodadeárvores.
Aretiradaoucortedequalquer

espécienaáreadocinturãooudentro

Em vistorias regulares, empregados verificam árvores e equipamentos de irrigação

Verde que te quero verde

MeioAmbiente

Cuidadoscomomeioambientesãorotina
nasmaisdiversasáreasdaEmpresa

daUsinademandaumarigorosalicença
pública.AUniversalisatuanessescasos,
identificandoárvoresquepodemprovocar
incidentes.“Àsvezes,umaplanta
apodreceousofrecompragaesuapoda
éoprocedimentomaisrecomendado”,
explicaoanalista.Aempresacontratada
emiteumlaudoparaaAperam,que
encaminhaopedidoparaaSecretaria
MunicipaldeMeioAmbientedeTimóteo.
“Sórealizamososerviçoapósoavaldo
poderpúblico”,destaca.
Preventivamente,empregadosda

Aperamvistoriamoslimitesdaempresa
parachecarasituaçãodasárvores,
dascercasvivasedosgotejadores,
equipamentosquegarantemairrigação
adequadadasáreas.

João Rabêlo



Preservando
o futuro

NoCentrodeEducação
Ambiental(Oikós)oplantioe
cultivodemudasvemajudando
apreservarafloradaregião.
Oviveiro,criadoem1993,já
forneceumaisde500milmudas
deespéciesnativas,frutíferase
ornamentais.Partedaprodução
sedestinaàcomunidade.Basta
iraoOikósesolicitarmudas.
Dependendodaespécieeda
quantidadepedida,aentrega
podeserfeitanahoraou
posteriormente.
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AAperamtambémestáatentaaouso
eficientederecursos,comoenergia
eágua.Aotimizaçãodoconsumo
deenergiaelétricaeoutrosinsumos
energéticosdaplantaindustrialconta
comoreforçodeumanovaferramenta:
o softwareViridis,doSistemaIntegrado
deGestãodeEnergia(Sige),jácomeçou
aserutilizado.
Comoprogramaépossívelacompanhar
emtemporealoconsumo,compararo
planejadoeoexecutado,monitorare
analisarosindicadoresdedesempenho.
Ainiciativafazpartedostrabalhosdo
Sige,cujaimplantaçãoécoordenada
pelaEquipedeExcelênciaOperacional.

Mensalmente,aUnidadeencaminhamaisde50toneladasderesíduospara
aempresacontratada.Maisdametadepassaporreaproveitamentoeaoutra
parterecebeadestinaçãoadequada.

Eficiência Energética

Balanço

Metade dos resíduos da Aperam Serviços é reaproveitada

Arquivo Aperam
 Serviços

Transformação em Campinas

Outralinhadeatuaçãopautadapelorespeitoaomeioambientesedápelo
gerenciamentoderesíduos.AAperamcontacomparceirosquenãosóeliminam
corretamentemateriaisdedescartecomotambémreaproveitampartedoque
pareciaserapenaslixo.NaAperamServiços,filialCampinas(SP),hádoisanos,mais
de10itens,entremadeira,papelão,plásticos,ferroepapelkraftganhamvidanova
apósseremencaminhadosparaumaempresaespecializadaemgestãoderesíduos.
“Nossaintençãoconsisteemcontribuirparaummundomaissustentávele,por

meiodessetrabalho,conscientizaraspessoassobreaimportânciadareciclagem.
Todospodemfazerumpouco.Apostarnoreaproveitamentoépensarnofuturo”,
SérgioBustamente,diretordeoperaçõesdaAperamServiços,filialCampinas.
Oarmazenamentodomaterialcontacomquatrocaçambastipocontainers.

LuizFernandoGalvan,engenheirocivilesanitaristaprestaserviçosrelacionados
aoprocesso.“Senãoseparareguardarcorretamentepodemostornaro
reaproveitamentoinviável”,explica.Luizdestacaaparticipaçãodoscolegascomo
facilitadoresdoprocesso.“Elesjáestãoadaptados.Issoauxilianossotrabalhode
recolherearmazenarparaqueaempresaparceiraretireomaterialdaunidade”.

Antes Depois

Papel kraft toalhademesaparafestaeembrulhoparafrutas

Madeira lenhaparamáquinas

Papel e papelão palmilhas,papelhigiênico,papelãoepapelrecicláveis

Plástico sacolasesacosdelixo
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Aperamapostanaprevençãoeemparceriaspara
contribuircomasegurançanasestradas

Trânsito mais seguro

Logística

Policiais da PRF estiveram na 
Fundação, onde se reuniram com 
empregados da Aperam

João Rabêlo

Aperfeiçoarcadavezmaisagestãoda
segurançanotransportedematérias-
-primaseprodutos.Essedesafiotem
norteadootrabalhodaGerênciade
LogísticadeTransporteeCustomer
ServicedaAperamSouthAmerica.
Trata-sededarênfaseàprevençãoeà
interaçãocomastransportadoraspara
reduzirriscoseocorrências.
Há13anos,aRomeuTransportes

escoaaçosparadiversaspartesdopaíse
abasteceaplantaindustrialdeTimóteo
(MG)commatéria-primavindadoSuldo
Brasil.ParaChristianHenriquePereira,
gerenteregionaldatransportadora,a
atençãodaAperamcomasegurança
representaumdiferencial.“Conheço
outrasempresaseperceboqueaquihá
umtrabalhodeexcelência.Manterum
momentosemanalcomosprestadores
deserviçoparadiscutirprevenção,
segurançaeincidentescontribuimuito”,
avalia.Elelembraquequandohá
ocorrências,atransportadoraenvolvida
precisaapresentarumplanodeação
paraevitarnovoscasos.“Issogeraum

efeitomultiplicador.Quematendea
Aperampassaaincorporaressepadrão
elevadodesegurançaparaosoutros
clientestambém”,afirma.
Alémdareunião,aAperamcapacita,

semestralmente,osmotoristasque
atendemaEmpresa.Notreinamento,os
condutoresrecebeminformaçõessobre
situaçõesquepodemserencontradas
nasestradas.Assuntoscomo
comportamentoseguronotrânsito,
combateàexploraçãosexual,trabalho
infantileusodesubstânciasilícitas
sãotratadosemmódulosespecíficos.
“Aatividadeéessencialporquealcança
opersonagemprincipaldaatividade:
omotorista.Nãohásóocuidadocom
questõesdetrânsito,mastambémo
zelocomasaúdeeaqualidadedevida
deles”,observaChristian.

PRF

AparceriacomaPolíciaRodoviária
Federal(PRF)consisteemumapoio

importanteparapromoçãodeum
trânsitomaisseguro.Emmaio,a
FundaçãoAperamAcesitasediouuma
palestradaPRFparaempregadosdas
transportadoras,equipesdeExpedição,
daLogística,CustomerService,
SegurançaPatrimonial,Gerenciamento
deRiscosedeabastecimentodecarvão.
“Ainteraçãocomoórgãofiscalizador

enriquecenossotrabalho.Todos
puderamconhecermelhorospontos
críticosdaBR-381ereceberam
orientaçõesparaumaposturamais
preventiva”,analisaMaurícioRodrigues,
gerentedeTransporteeCustomer
Service.
FranciscodeAssisSoares,inspetor-

chefeda3°delegaciaPolicialRodoviário
Federaltambémaprovouainiciativa.
“Pudemoscompartilharinformaçõese
umavisãoimparcialdasegurançanas
estradas,baseadanaLei.Alémdisso,
ouvimosasdemandasdequemestáno
asfalto.Aeducaçãonotrânsitoéumade
nossasatribuiçõeseesperamosoutras
oportunidades”.



GilvanamGoulart,31anos,ingressou
emabrilnaAperam,comooperadora
decaldeira.OrmiPenaMonteirose
aposentouem2007,nocargode
gerentedeQualidade.Comtrajetórias
diferentes,elastêmemcomuma
participaçãonaAcesitaPrevidência
Privada(Aceprev),fundodepensãoque
administraaprevidênciacomplementar
dosempregadosdaAperam.“Nos
empregosanterioreseunãotinhaessa

Benefício

opção.Acheiinteressanteporqueéuma
maneiradepouparalongoprazo.Hoje,
nãoébomdependerunicamentedoINSS,
porque,namaioriadasvezes,ovalorda
aposentadoriaficainferioraosalário”,
avaliaanovata.
JáOrmicompõeogrupodos

participantesassistidos.Depoisde40
anosdeserviçosàEmpresa,elasolicitou
obenefícioem2007.Arendamensal
complementarauxiliaoorçamento.“A
previdênciaprivadaéindispensávelpara
quemdesejamanteromesmopadrãode
vidanaaposentadoria.Recomendoaos
maisjovens.Meufilho,porexemplo,já
temuma”,conta.
NoBrasil,cercade7,5milhõesde

pessoastêmprevidênciaprivada.Isso
englobaapenascercade4%detoda
apopulaçãoeconomicamenteativa
(indivíduosquetrabalhamouprocuram
emprego).“Nemtodasasempresas
oferecemobenefício.Sóagora,como
aumentodaexpectativadevida,éque
setornoumaisvisívelopesodeuma
rendaextraduranteaaposentadoria.A
mentalidadedaspessoasestámudando”,
analisaNéliaMariaPozzi,presidente 
daAceprev.

Gilvanam: poupar para o futuro

Ormi destaca que benefício é fundamental para 
manter padrão de vida

Aceprevcompleta20anoscontribuindoparaos
sonhosdosempregados

Um olhar para o futuro

Aceprev 20 anos
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Participantes ativos 

Emdezembro2014:3797

Contribuição em 2014 
Emabril2015(apósentradada
BioEnergia):5465
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Duas décadas

Em2015,aAceprevcompleta20
anoseconsolidasuapresençaentre
os100maioresfundosdepensãodo
paíscomoingressodemaisde1600
novosparticipantes,entreeles,todosos
empregadosdaAperamBioEnergia,que
tinhamaprevidênciaprivadageridapelo
HSBCFundodePensão.“Omovimento
nãoaconteceporacaso.Atrajetóriada
entidadereúneboagestão,transparência
evisãodefuturo,contribuindopara
queossonhosdosparticipantesativos
dehojesejamrealizadosamanhã.A
chegadadaBioEnergiaéumsinalde
reconhecimento”,ressaltaNélia.

João Rabêlo

Arquivo pessoal
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SeuEspaço

Hobby traz boas lembranças
Empregadoscriamequinoseaproveitamrelaçãocomanatureza

Abuscaportranquilidadeecontato
comomeioambientefezcomqueNiwton
Diasencontrasseseuhobby:acriação
deequinos.Ointeressepelosanimais
começouaindacriança,quandovisitavaa
fazendadosavósemJoanésia,nointerior
deMinasGerais,oqueincluíapasseiosa
cavalo.Vinteanosdepois,aoportunidade
apareceu:oanalistadesistemasda
AperamconheceuoRanchodoPeão,em
Ipatinga,ondepodiaalugarcavalos.
Desdeentão,Niwtonseespecializouna

raçaCampolinaecomeçouacompetirem
concursos de marcha.Aatividade,que
nasceucomoumpassatempo,tornou-se
motivodemuitoorgulhoeresultouem

umasalademedalhasqueexibeacoleção
devitóriasconquistadasemdiversos
campeonatosnacionais.Depoisdealguns
anosdecompetição,oanalistaresolveu
manteratividadeapenascomolazer.Hoje,
elepossuiumsítioemJaguaraçu(MG),
ondecriasetecavalos.Oconvíviocomos
animaisproporcionououtrobenefício:a
interaçãocomosfilhos.“Comoelesnão
morammaisemTimóteo,ocuidadocomos
cavalossetransformouemummomento
paraaconvivênciafamiliar.Essehobby 
criouuminteressecomumenosdeixou
aindamaisunidos”,garanteoanalista.
JoséBenignodeAssis,supervisorna

áreademanutençãodecampodaAperam,

temumahistóriasemelhante.Nascidoe
criadonazonarural,háalgunsanos,ele
conseguiucomprarumsítiopróximoà
cidadedeTimóteo.Foioqueprecisava
paracomeçaracriaranimaisparaolazer
dafamília.Empoucotempo,osupervisor
começouaparticipardecavalgadascom
amigos.
Recentemente,aturmarefezacavalo

todootrajetodaEstradaReal,circuito
históricodeMinasGerais,iniciadoem
Diamantina(MG)atéParaty(RJ).“Quando
cuidodosmeusanimais,mesintouma
pessoamuitomaistranquila.Encontrei
nelesumaoportunidadedesairdarotinae
medistrair”,conta.

Alexandre tem a companhia da filha em cavalgadasNiwton: hobby já rendeu muitas conquistas 

José já percorreu Estrada Real a cavalo

Concursos de marcha são competições na qual se avalia a comodidade, a marcha 
(classificada entre picada ou batida), estilo e morfologia dos animais.

Fotos: Arquivos Pessoais

Diferente

Seenganaquempensaqueumcriador
deequinoscontaráapenascomcavalose
éguasnocurral.AlexandreSerrano,gerente
decontroledeprocessosdaLaminaçãoa
FrioeAcabamentodosInoxidáveis,mantém
cercade40animais,entrejumentosda
raçaPêga,muaresematrizesemuma
propriedade,emMuriaé(MG).Ohobby 
começouhácincoanosetemcomoorigem
osensinamentosdoavô.“Nasfériaseuia
paraafazendadeleelátinhaumatropade
muares(espéciequeresultadareprodução
entrejumentoeégua).Passavapartedo
tempoacompanhandooirevirdosanimais
nocampoeaprendiasprimeiraslições
sobreeles”,lembra.
Emcasa,ogerentejátemindíciosque

esselegadofamiliarvaipermanecer.
“Hoje,minhafilhade13anosmeajuda
comacriaçãoeparticipadecavalgadas
comigo.Émotivodeorgulhoparamim
verqueosensinamentosdomeuavôvão
ultrapassarasgerações”,conta.
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Cincoanos,maisde20apresentações
ecercade30artistaslocaismobilizados.
OprojetoPonto da Música,promovido
pelaFundaçãoAperamAcesitase
consolidacomoumaoportunidadeparaa
descobertadetalentos.Quemparticipa
confirmaaimportânciadesseespaçopara
odesenvolvimentodamúsicalocal.
ApaixãopelaMúsicaPopularBrasileira

(MPB)mantémunidososcincointegrantes
daNegroGato,bandadacidadede

Timóteo.“Oartistavivedeseexpressar,de
compartilharoquetemdemelhorcomas
pessoas.AFundaçãonosproporcionaalgo
maravilhoso.ApartirdoPontodaMúsica,
descobrimosqueTimóteotemprofissionais
incríveis”,analisaLido,bateristadabanda
NegroGatoedogrupoTrioPaueCorda,
quejáparticiparamdeediçõesdoPonto.
“Alémdisso,essesmomentosnospermitem
trocarideiascomcolegaseiniciarnovos
contatos.Dessasamizadespodemsurgir

parcerias”,completa.
ThiagoDuarte,outroartistado

município,viudiversasportasseabrirem
depoisdeparticipardoprojeto.Paraele,
tocaremTimóteotemumsaborespecial.
“Sinto-meacolhido,todosmerecebem
deformacalorosa”,conta.Segundo
Thiago,oPontodaMúsicaéumadas
únicasiniciativasqueabarcaosmúsicos
independentesdaregião,oqueotorna
aindamaisimportante.

Cultura

Thiago (centro) destaca 
prestígio do público

O projeto tem o objetivo de identificar e divulgar a produção de música local. 
Desde 2012, as apresentações integram a Agenda Cultural e têm como palco o 
teatro da Fundação Aperam Acesita. Para mais informações sobre inscrições e 
shows basta ligar no Centro Cultural da Fundação no telefone: (31) 3849-7744.

AgendaculturaldaFundaçãopromoveartistaslocais

Música para todos
João Rabêlo

Arquivo Pessoal

“ Promover o Ponto da 
Música ajuda a fomentar o 
cenário musical do Vale do 
Aço. Com as apresentações, 

os artistas têm a 
oportunidade de vivenciar a 
experiência de se apresentar 

em um palco com toda 
estrutura de sonorização, 

iluminação e técnicos, além 
ganhar visibilidade na mídia 

regional e ampliar seu 
portfólio”

Kelly Almeida, coordenadora
de Projetos da Fundação

Lido: Ponto é a oportunidade de interação com outros músicos
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Terceirosetor

Parceria que gera conhecimento

FundaçãoeRedEAméricajádesenvolveram80projetoscomfocono
desenvolvimentodosValesdoAçoeJequitinhonha

Prosperidade.Édessaformaqueos
apicultoresdoValedoJequitinhonha
enxergamofuturodonegócio.Duas
associaçõesdaregiãoestãosendo
contempladaspeloeditalFundo
ComunidadeemRededaRedEAmérica,
entidadedaqualaFundaçãoAperam
Acesitafazpartedesde2002.
Iniciadoem2013,oprojetoconsiste

emcapacitarosprodutoresdemel
ligadosàAssociaçãoApícolade
Itamarandiba(Apita)eàAssociação
deApicultoresdeVeredinha(Aapiver).
Metadedaprogramaçãojáfoiexecutada
(quatroseminárioseumworkshop)eos
resultadoscomeçamasurgir.

NacidadedeVeredinha,aassociação
amplioude25para45onúmerode
integrantes,enquantoaApitaregistrou
umaumentode15%naproduçãode
2014,emcomparaçãocomoanoanterior.
“Conseguimosesseresultadoapartirdo
conhecimentooferecidopelosseminários.
Técnicascomoatrocadacera,limpeza
einstalaçãodosapiárioseaintrodução
dealimentaçãoartificialparaasabelhas
naentressafratêmnosajudadomuito”,
contaOliveiraAparecidoVieira,vice-
presidentedaApita.

Conhecimento que 
transforma

OapoioaosapicultoresdoValeé
umdos80projetosexecutadospela
parceriaentreaFundaçãoAperam
AcesitaeaRedEAméricaemmaisde
umadécadadetrabalho.Eosaldo
dessauniãonãoseresumeaesse
número.Ainteraçãocomumaentidade
internacionalpermitiuoamadurecimento
daprópriaFundação.“Evoluímosna
formadeapoiarodesenvolvimentoda

comunidade,pormeiodequalificação
técnica-metodológica,rompendocoma
culturadoassistencialismo.Passamos
afortalecerasredeslocaisparatornar
maissustentáveisasiniciativas”,
avaliaVenilsonVitorino,presidenteda
Fundação.
NavisãodeMargarethFlorez,diretora

executivadaRedEAmérica,aaliança
comaFundaçãoservedeexemplopara
osdemaisintegrantesdogrupo.“A
Fundaçãotemparticipadodediversos
forúnseoficinasparacompartilhar
experiências.Asparceriasnacionaise
internacionaistêmcontribuídoparao
desenvolvimentosustentáveldosVales
doAçoeJequitinhonha.Nossentimos
orgulhososdeparticipardisso”,afirma.
OEditaldeProjetosseconfigura

comooutrofrutodessaaliança.Criada
em2012,aideiadereceberprojetos
deentidades,selecioná-loscombase
emcritériose,sódepois,disponibilizar
recursosfinanceirossurgiudeuma
capacitaçãodaRedEAmérica.Em
trêsedições,oEditaljábeneficiou27
instituiçõescomumrepassedemaisde
R$260mil.

Membros da RedEAmérica participam de encontros regulares

Arquivo Fundação Aperam
 Acesita

A rede nasceu em 2002 com o apoio 
da Fundação Interamericana (IAF). 
Atualmente, conta com mais de 70 
organizações de origem empresarial 
que fazem investimento social 
privado em 11 países da América 
Latina. No Brasil, a RedEAmérica 
conta com a participação da 
Fundação Aperam Acesita e outras 
11 entidades.
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Oesportecomofontedeaprendizadoé
umapremissadefendidaporespecialistas.
Paraelesapráticaesportivacontribui
paraodesenvolvimentodascriançase
adolescentes,epromovehabilidadescomo
otrabalhoemequipe,aresponsabilidade
eadisciplina.Quemtambémapostanisso
éadireçãodoIndependenteEsporte
Clube(IEC),timedefuteboldacidade
deCapelinha,noValedoJequitinhonha.
Aentidademantémumaescolinhade
esportes,quebeneficia200crianças
eadolescentesde7a17anos,em
suamaioriaresidentesnaperiferiado
município.Em2015,ainiciativatemo
apoiodoEditaldeProjetosdaFundação
AperamAcesita.

Comunidades

Apósohorárioescolar,oIndependente
ofertaaosmenoresdiversasatividades,
comoapráticadefutebol,técnicase
fundamentosdeesportesespecializados,
palestraseoficinassocioculturais.Além
disso,oprojetotambémproporciona
aulasdereforçoescolarelanchepara 
agarotada.
ComoEdital,oIECaprimoroua

infraestruturadoclubeparaacolher
melhorosparticipantes.Estruturasde
apoiocomobebedouros,equipamentos
deáudioevídeo(projetor,telão,
computadoreimpressora),bolas,conese
extensoresmuscularesforamadquiridos.
“Éasegundavezquetentamosoeditale
destavezfomoscontemplados.Ficamos

muitofelizescomaoportunidade”,
contaJoséAgnaldo,vice-presidentedo
IndependenteEsporteClube.
Agnaldocontaaindaqueaequipe

jáestudapleitearnovoapoio.“Os
resultadospositivosdoprojetosão
estimulantes.Vamosnosorganizarpara
captaroutrosrecursosemelhorarainda
maisainfraestruturadoCentroEsportivo.
Sabemosdaimportânciadoesportena
vidadascriançaseadolescentes”,conta.

EditaldeProjetosauxiliaprática
esportivanoValedoJequitinhonha

Jogada de campeão

Paraapsicóloga,professoraeespecialistaemcriançaseadolescentes,
SôniaOnofredeOliveira,apráticadeesportes,comacompanhamento
psicopedagógico,contribuinãosomenteparaapartefísica,comoa
coordenaçãomotora,mastambémparaasocializaçãoeosensodedisciplina.
Aatividadefísicaregulartrazganhosdeconcentraçãoebem-estar.“Paraos
maisnovos,essesbenefíciossetraduzememmaisatençãoefoconasala
deaula.Alémdisso,ocomplementodacargaescolarreduzaociosidadeea
exposiçãoaproblemascomooenvolvimentocomdrogas”,observa.

BENEFÍCIOS 

SOCIOEMOCIONAIS DO 

ESPORTE

•Aprenderatrabalharemequipe
•Lidarmelhorcomasderrotas
•Aprenderanãosevangloriar
•Termaisdisciplinaeresponsabilidade
•Desenvolvercontroleemocional
•Termaiscriatividade
•Sermaissociável

Fonte:educarparacrescer.com.br

Cerca de 200 crianças e adolescentes participam do projeto

D
ivulgação/IEC



Curitiba(PR),Recife(PE),Brasília(DF),
BeloHorizonte(MG)ecidadesdointeriorde
MinasGeraisintegramaagendade2015
da Associação de Lavradores e Artesãos 
de Campo Alegre,localizadanomunicípio
deTurmalina,ValedoJequitinhonha.
Ogrupodeaproximadamente50

artesãsproduzbonecas,vasos,utensílios
domésticos,entreoutrositensemcerâmica.
Amaiorpartedasvendasocorrenasfeiras
dasquaisparticipamemtodooBrasil,
comoapoiodoServiçoBrasileirodeApoio
àsMicroePequenasEmpresas(Sebrae).
“Temosumalojajuntoàprodução,mascom
asexposiçõesfaturamosmais,tantocom
vendadiretaoucomencomendas”,conta
MariaAparecidaGomes,artesãassociada
há15anos.
Emmaio,trêseventosemdataspróximas

mobilizaramtodoogrupo.Ascidadesde
CapelinhaeTimóteo,emMinasGerais,
sediaramexposiçõeseacapitalparanaense
tambémrecebeuosartigosdeargila
transformadosemarte.NoValedoAço,
amostrafoiorganizadapelaFundação
AperamAcesita,parceiradelongadatadas
AssociaçõesdeCampoAlegreeCampo
Buriti,ambasdeTurmalina.
AhistóriadasartistasdoValedo

JequitinhonhacomaFundaçãoAperam
AcesitaeaAperamBioEnergiateveinício
em2007.Desdeentão,ogrupojápassou
porcapacitaçãoemgestão,embalagens
e design.“Oobjetivoeraorientá-laspara
gerenciarmelhoronegócio,agregarvalor
aosprodutos”,contaRegisllainyCobbucci,
analistaderelaçõescomascomunidadesda
AperamBioEnergia.
Alémdequalificarotrabalho,aAperam

BioEnergiaapoiouamelhoriadaestrada
quedáacessoàscomunidadesdeBuritie
CampoAlegre,ondeseencontraumdos
barreirosdaregião.Aparceriapotencializou

Promoção Social

aindaadivulgaçãodotrabalhoea
consequenteexposiçãodaspeçasem
eventospeloBrasilafora.“Nossosonhose
tornouumnegócioreconhecido.Otalento
decadaumaeoapoiodaFundaçãoeda
AperamBioEnergiarepresentam,sem
dúvidas,umauniãodesucesso”,afirma
ValdireneGomes,artesãdeCampoBuriti.

GrupodeartesãsganhavisibilidadeapósparceriascomaFundação

Mãos que cooperam
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Exposição das peças em eventos 
proporciona maior faturamento

Fundação Aperam
 Acesita

Fundada em 1985 a associação, 
inicialmente, reunia mais lavradores do 
que artesãs. Hoje, todas as associadas 
fazem trabalhos artesanais.

Arquivo Aperam
 BioEnergia

Asartesãspreservamfuturoepassado:aproduçãodosobjetossebaseiaemtécnicas
repassadasentreasgeraçõesearetiradadematéria-primadobarreiroaconteceacada
doisanos,comoformadefavoreceroequilíbriodomeioambiente.


