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Além de atender ao consumo direto, água é essencial 
para geração de energia do país
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Expediente

Caro leitor,

Odesafioéoprincipalelementoquecoloca
empresasepessoasnostrilhosdainovação
edaexcelência.NaAperamSouthAmerica
estimulamososempregadosapensarem
nissodiariamente.Ebonsexemplosnãonosfaltam,comomostraestaediçãoda
revistaEspaçoquetrazinformaçõessobreapresençadonossoaçonaproduçãodo
etanoldesegundageração(2G),caçambasdecarretasagrícolasproduzidaseminox
e,ainda,oaçoinoxidávelesuafacilidadenaassepsia,requisitochaveemambientes
hospitalares.Acreditamosquenossosprodutosdevemfacilitaravidadaspessoase
perseguimosesseobjetivo.

Emabril,comoemoutrosanos,aplantadeTimóteo(MG)mobilizouosempregados
comoobjetivodechamaraatençãoparaocomportamentosegurocommaisum
HealtyandSafetyDay.Trata-sedeumainiciativamundialdoGrupoAperam,que
dedicaumdiadoanopararefletirsobreaspectosrelacionadosàintegridadefísicae
mentaldenossosempregados.

Ocuidadocomaspessoastambémestánofocodasiniciativasde
desenvolvimentoprofissionalempreendidasnasregiõesondeatuamos.Nossos
esforçosestãobemrepresentadosemTimóteopeloscursosOperadorSiderúrgicoe
OperadorMantenedor,destinadosaospúblicosexternoeinterno,respectivamente,e
peloMenorAprendiz,promovidopelaAperamBioEnergia,noValedoJequitinhonha.

Nossaatençãotambémestádirigidaparaoqueacontecenopaís.Acrisehídrica
eenergéticavivenciadaemboapartedoBrasilpedeumaposturapautadapela
eficiênciaeconscientizaçãoemrelaçãoaousodosrecursos.Ogrupodetrabalho
responsávelpeloSistemaIntegradodeGestãodeEnergia(SIGE)acompanha
ocenário,osdesdobramentosinternosedividecomasliderançasopapelde
conscientizaçãodetodosnessadesafiadoramissão:produzirmaisegastarmenos.

Amesmainovaçãoqueprocuramosagregarduranteaproduçãodeaços
especiaissefazpresentenaconvivênciacomascomunidades.AFundação
detémumknow-howemeducaçãoe,maisimportante,colocaesseconhecimento
àdisposiçãodopoderpúblicoedeoutrasentidadesdoTerceiroSetorparao
desenvolvimentodeumasociedademaisjusta,críticaecapazdeconquistarum
futuroaindamelhor.

Boaleitura!

FredericoAyresLima
PresidentedaAperamSouthAmerica

Edm
ar Silva

Primeiras 
fases do HGO

Trêsmesesapósacontrataçãodoprincipal
fornecedordeequipamentos(Tenova)para
oprojetoHGO(AçosdeAltaPermeabilidade
Magnética),aAperamfinalizou,emmarço,a
fasedeengenhariabásica,quecompreende
odimensionamentoeposicionamentodas
novasmáquinasnaslinhasdeprodução.A
próximaetapaconsistenaengenhariade
detalhamento,momentoemqueocorre
aespecificaçãominuciosadosmotores,
bombas,estruturasmetálicaseoutros
elementos.

Aadequaçãodalinhadeaçoselétricos
permitiráaproduçãodoaçoelétricode
grãosuperorientado(HGO),quepossui
permeabilidademagnéticaeeficiência
enérgicamaioresdoqueoatualGO.A
estimativaédequenoiníciode2016a
plantaproduzaasprimeirasbobinasdo
novoaço.Oprojetocontacomumaequipe
multidisciplinarmuitoexperiente,alémde
umaconsultoriaexterna.“Aparticipaçãoativa
destaequipemultidisciplinar,proporciona
umtrabalhomaiscoesoeágil.Estamos
trabalhandojuntosparaencontrarmos
asmelhoressoluçõesetambémnos
anteciparmosatodososriscospotenciais”,
apontaTarcísioMendesdeAssis,Gerentedo
Projeto.

Pílula



PortasdassalasdecirurgiadonovohospitalMaterDei
utilizaminoxdaAperam

Aplicação

Qualidade cirúrgica

Umcentrocirúrgicoéumaárearestrita,
quedeveatenderarigorosasnormas
delimpezaehigieneestabelecidaspela
AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária,
demodoaevitaracontaminação
dospacientesemtratamento.Essas
exigênciastornamoinox um material 
altamenterecomendadoparaesses
ambientes,sejanosinstrumentos,cubas
ounosequipamentos.
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Facilidade para esterilização faz do inox o material adequado para aplicação em hospitais

O aço inoxidável é um material ímpar 
no desenvolvimento de implantes, 
instrumentos cirúrgicos e salas de 
operações. Isso porque ele pode 
ser facilmente limpo, desinfetado e 
esterilizado, o que evita a contaminação 
microbiana. Sua resistência e adequação 
a processos de corte também são 
qualidades procuradas por engenheiros 
clínicos e cirurgiões.

OhospitalparticularMaterDei
inaugurouparcialmente,nofimdo
anopassado,umanovaunidadeem
BeloHorizonte(MG),oferecendo
comodiferencialosistemadepronto
atendimento.Quandoestiverconcluído,
serão643novosleitos,163delespara
CentrodeTratamentoIntensivo(CTI),
pronto-socorrocomcapacidadepara
atendermaisde3milpessoaspordiae39
salasdecirurgia.OinoxdaAperamestá
presenteem12portasdocentrocirúrgico.

Asestruturasforamprojetadaspela
Mekal.“Trabalhamoscomumacabamento
sememendas,paraimpediroacúmulo
desujeiras.Alémdanossaexpertise,a
qualidadedoinoxutilizadotambémse
configuracomoumdiferencialdoserviço
queoferecemos”,destacaMaurícioDiniz,
coordenadordeMarketingdaMekal.

MarcosSenra,engenheirodoMaterDei,
explicaqueadurabilidadeeafacilidade

paraassepsiasãoosprincipaisbenefícios
proporcionadospeloinox.Afinal,um
únicodiademanutençãoemumcentro
cirúrgico,alémdeserdispendioso,pode
comprometeratendimentos.“Usamos
produtosdelimpezaagressivos.Portanto,
omaterialdeveseraltamenteresistente.
Asportasprecisamserrobustaspara
funcionarcorretamenteeexigirpouca
manutenção”,justifica.

Aotodo,aAperamforneceuuma
toneladadeaçoinoxidávelaoprojeto.
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InoxdaAperamé
aplicadoemusina
queincorporapalha
ebagaçodacanaà
produçãodeetanol

Sustentabilidade

Hámuitosanos,oBrasilmantéma
tradiçãodeproduzirálcoolapartirdo
caldodacana-de-açúcar.Mas,desde
ofinaldoanopassado,umnovojeito
dechegaraomesmoprodutofinal
vemsendodesenvolvidopelaGranBio,
empresadebiotecnologia,instalada
emAlagoas.

Maissustentáveldoqueomodelo
tradicional,osistemausacomomatéria-
primaapalhaeobagaçodacana-de-
açúcar,subprodutosdacolheitaque,
atéentão,eramdescartados.Paraisso,
aGranBiocompraapalhaquesobrade
outrosprodutoresdeaçúcareálcoolda
regiãoeutilizatambémaqueresultade
plantiopróprio.

Trata-sedaprimeiraunidadedo
hemisférioSulaproduziretanol de 
segunda geração (2G)emescala
comercial.Paraviabilizaroprojeto,
aGranBiofirmouparceriascom
multinacionaisquedetêmtecnologiade
pontanosetoreinstalouumaunidade
emSãoMigueldosCampos(AL).Cerca
demiltoneladasdeinoxdaAperam
ajudaramacomporequipamentoscomo
tanques,fermentadores,destilariae
apeneiramolecular(responsávelpelo

processodedesidratação),fabricados
pelaNGMetalúrgica.

Ovice-presidentedeOperaçõesda
GranBio,ManoelCarnaúba,explica
queousodoaçoinoxidávelimpacta
diretamenteaqualidadedoproduto
final.“Diminuímosapossibilidadede
contaminaçãodefluidoscomoquímicos,
águaebiomassa,jáqueoinoxidável
reduzaspossibilidadesdecorrosão
dosequipamentos”,explica.Segundo
ele,outravantageméarelaçãocusto
benefício,poisoaçoinoxidávelémais
durávelerequermenosmanutenção.

Ausinatemcapacidadeinicialde
produçãode82milhõesdelitrosde
etanolporano,acompanhandoas
perspectivasdomercado(aumentodo
percentualdeálcoolnagasolinaeda
frota).SegundoManoelCarnaúba,a
estimativaédeque,até2020,cercade
90%dosveículosquecirculamnopaís
sejammodeloflexeoconsumodeetanol
deveráchegara70bilhõesdelitros
porano.“Nessecontexto,atecnologia
desegundageraçãotempotencialde
elevarem50%aproduçãonacionalde
etanol,semanecessidadedeampliaros
canaviais”,explica.

Aproduçãodoetanoldesegunda
geraçãodependedaseparaçãodos
açúcaresqueestãonasfibrasda
palhaedobagaçodacana,oqueé
umprocessocomplexo.Inicialmente,
amatéria-primaésubmetidaaaltas
temperaturas,pressãoeauma
explosãoavaporparageraraquebra
dacelulose.Depois,entramemação
asenzimasquetransformamessas
moléculasemaçúcares.Naetapa
seguinte,osfermentosmodificam
essesaçúcaresemálcool,que,depois
dedestilado,viraoetanol.

Tecnologia

Usina tem capacidade para produzir 82 milhões de litros de etanol por ano

D
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Etanol chega à segunda geração



Açoemcaçambasagrícolaséapostade
empreendedordeTimóteo

Inovação

Inox ganha o campo

OpresidentedaAciati,produtorde
leiteeengenheirometalúrgico,Antonio
Teixeira,estáapostandoemumanova
aplicaçãoparaoinoxnoagronegócio:a
fabricaçãodecaçambasparaascarretas
quecirculamnocampo.Oprojetosurgiu
sempropósitocomercial,aindaem2011,
depoisqueAntonioorçouareforma
deumadascaçambasdeaçocarbono
utilizadanaproduçãodeleite.

“Oconsertocustava50%dovalor
deumprodutonovo,sendoqueo
modelotradicionaldurapouco,cercade
trêsanos”,conta.Porisso,oprodutor
procurouumamigo,tambémengenheiro,
epediuumaversãoeminox.Quandoo
equipamentoficoupronto,eleobservou
queosfuncionáriosdafazenda
preferiamtrabalharcomele.“Anova
caçambatrazmaisfacilidadenahora
dedescarregar,delimparepodeser
estacionadaemqualquerlugar,porqueo
inoxnãoenferruja”,afirma.

Depoisdetrêsanosdeuso,a
caçambadeinoxcontinuaembom
estado,enquantoasoutrasjáestão
bemdesgastadas.Essaconstatação
deuorigemàSólidaInox.Entre
inovaçãoeresultado,apropostadá
seusprimeirospassoseaexpectativa
édeque,até2016,aempresaforneça
aomercadomaisde200unidades.

Umacaçambarequercercade500kg 
deinoxeaSólidaInoxjáestuda
incorporaraseuportfóliomodelospara

traçãoanimalecarrinhosdemão.“O
potencialégrande,porqueoproduto
duracincovezesmais,emmédia,que
omodeloemaçocarbono.Alémdisso,
temoaspectosustentável.Acaçamba
deinoxéfacilmentereciclada,vira
sucatadeusina,enquantoaoutrase
deterioraetemoreaproveitamento
inviabilizado”,explica.

AfilialdaAperamServiçosem
Timóteo,responsávelporfornecera
matéria-primaàSolidaInox,também
prestouconsultoriaàempresae
apontouque,alémdoinox410,as
caçambaspodemserfabricadascom
o430.Oprimeiropodesersoldado
commaisfacilidade,enquantoo
segundo(comumenteaplicadoem
baixelaseutilidadesdomésticas)
temmelhoraparência.Segundo
MoacirCaetanoFilho,gerenteda
AperamServiços,háumalacunano
mercadoquepodeserpreenchidapelo
produto.“Aexpectativaépositiva.
Anovacaçambaestádespertando
ointeressedosprodutoresruraisna
região”,comenta.

Teixeira e Moacir têm expectativas positivas para o produto

Caçamba utiliza cerca de 500 kg de inox

João Rabêlo

Solida Inox
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Associação Comercial, Industrial, 
Agropecuária e de Prestação de 
Serviços de Timóteo



Destaque
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Aperameempregadossemobilizamparaaperfeiçoar
ousodeenergiaelétricaeágua

Aliança pela eficiência 

Abrilcomoumadasempresasmais
sustentáveisdoBrasil,adotaaçõespara
minimizaroconsumodeágua,comoa
recirculaçãode95%detodoorecurso
utilizadonaplanta.Apenas5%dovolume
consumidoécaptadonorioPiracicaba.

AequipedeimplantaçãodoSistemade
IntegradoGestãodeEnergia(SIGE),com
representantesdetodasasáreas,iniciou
oprojeto“BoasPráticasparaumAmbiente
Sustentável”,quetemcomometainicial
disseminaratrocadeexperiênciase
promoverousoconscientedaáguaeda
energia.“Queremosreforçaraculturada

conservaçãoeorientarasequipesparaa
buscadealternativassustentáveiséum
passofundamental”,afirmaoassistente
técnicoLucianoLellisMiranda.

Ainiciativacontemplaumaplataforma
internaparaocompartilhamentodebons
exemplosentreosempregados.“Podemos
debatersituaçõesdomésticaseindustriais
paraincentivardeformaaindamais
consistenteaincorporaçãodaculturade
conservaçãodaáguaedaenergia.Quem
adotaumaboapráticaemcasaestámais
aptoasugeriralgonotrabalhoevice-
versa”,complementa.

Acrisehídricaexperimentadapelo
país,especialmentenaregiãoSudeste,
geraimpactosnarotinadaspessoas,das
empresasereforçaanecessidadedeutilizar
aáguaeaenergiacommaiseficiência.
Afinal,asconsequênciasvãoalémda
escassezoudaameaçaderacionamento
deágua,umavezqueagrandeparteda
matrizdegeraçãodeenergianacionalé
sustentadaporusinashidrelétricas.

Maisdoquenunca,éhoradepensar
eagirdiferenteparazerarodesperdício.
AAperamSouthAmerica,reconhecida
peloGuiadeSustentabilidadedaEditora

Algumas das torre de resfriamento (foto) têm seus 
exaustores desligados em horários estratégicos



Deoutrolado,aComissãoInternade
PrevençãodeAcidentes(CIPA)também
aderiuaotema,lançandoemmarçoa
campanha“Tomeconsciência,economize
água”.UmadasaçõesprevistaspelaCIPA
nospróximosmesesseráumconcurso
deboaspráticas–adotadasemcasaou
notrabalho–,queavaliarátrêscritérios:
facilidadedeimplantação,impactoe
originalidade.“Onossoplanoéestimular
aspessoasapartirdocompartilhamento
deiniciativasbemsucedidas.Cadaum
podecontribuirparaamenizaroproblema”,
destacaCleoniceFreitas,analistade
MelhoriaContínua.

Mobilização
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Fotos: João Rabêlo

NoBrasil,cercade70%daenergia
elétricaconsumidavemdashidrelétricas.
Porisso,aoeconomizareletricidade
tambémsereduzogastodeágua.Aárea
deUtilidadesdaAperam,responsávelpela
distribuiçãodaenergianaplantaindustrial

Da mesma fonte

ParacelebraroDiadaÁgua(22demarço)eestimular
areflexãodacomunidade,aFundaçãoAperamAcesitae
parceiros(PrefeituradeTimóteo,PolíciaMilitarAmbiental,
Cipa/Aperam,InstitutoEstadualdeFlorestas/Parque
EstadualdoRioDoce)promoveramdiversasiniciativas
como blitzeeducativascomdoaçãodemudas,concurso
de slogansnasescolasdacidade,plantiodemudasem
áreasdenascentes.

Paraqueasboaspráticas
sejamidentificadase
compartilhadas,foicriada
amarcadoprograma.
Umgeolocalizadorcom
selos“água”e“eficiência
energética”queindica:aqui
temosboaspráticas.

deTimóteo(MG),jácolocouemprática
asprimeirasaçõesparaareduçãodo
consumodeenergia.

Algunsexaustoresdastorresde
resfriamentodaUsina,utilizadaspara
manteratemperaturaadequadapara
refrigeraçãodeequipamentos,estão
sendodesligadosduranteanoite,período

emqueatemperaturaambienteémais
baixa.Omesmoprocedimentopodeser
adotadonoinverno.Alémdisso,aárea
avaliaaotimizaçãodosdiversoscircuitos
debombeamentodeáguacomobjetivo
deeconomizarenergiaelétrica.“Essas
providênciasnãogeramcustosedão
retornoimediatodesdequeaplicadascom
critério.Outrasideiasemanálisepodem
seraplicadasamédioelongoprazo,
algumasmedianteinvestimento”,explica
DavidFabri,assistentetécnicodaárea.

Paraquempensaquenacorridapela
eficiênciasóvalemgrandesações,David
ressaltaqueasimplicidadetambém
trazresultados.“Hibernarocomputador
edesligaroarcondicionadodurante
ohoráriodoalmoçoreduzoconsumo.
Gestospequenosnãosócontribuem,
comosãoumamaneiradepromoverum
comportamentomaissustentávelemcada
pessoa”,afirma.

Empregados receberam panfletos da campanha nas portarias da Usina

David reforça a importância das pequenas ações na redução do consumo
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SaúdeeSegurança

Estatísticaevidenciaboaspráticasnaplanta;mêsdeabril
destacabuscapelozeroacidente

A caminho do zero

Horadereforçarocompromisso
decadaumcomavida.Emabril,os
empregadosdetodasasunidadesda
Aperamnomundoparticiparamdo
HealthandSafetyDay(DiadaSaúde
eSegurança),momentoemquesão
convidadosareservarpartedotempo
detrabalhoàreflexãosobresaúdee
segurança.Palestrasetreinamentos
estimulamodiálogoentreasequipese
fortalecemocomportamentoseguro.

Esteano,asatividadesnaplantade
Timóteoocorreramnodia16deabril.
Masdesde2006,aunidadededicatodo
omêsdeabrilpararefletirsobreotema.
“Trata-sedeumperíodoestratégico

paraconsolidarjuntoaempregados
próprioseterceirosarelevânciadas
ferramentasdeprevençãoeacultura
dasegurança”,avaliaSebastiãoMiranda,
gerenteexecutivodaGerênciade
Saúde,SegurançaeMeioAmbiente.

Eoresultadotemsidopositivo.De
2010atéoanopassado,ataxade
frequênciadeacidentesapresentou
quedagradativa,tendorecuadode
3,5para1,44.Oindicadorestáentre
osmelhoresdomundonosetorda
siderurgia.“Essafaserefleteum
períodoemqueatuamosnãosomente
comferramentasoudisciplina,mas
fortementecomaconscientização.
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Mostramosqueopapeleocuidadode
cadapessoacontribuemdiretamente
paraoníveldesegurançadelaeodos
colegas”,explicaSebastiãoMiranda.

Ocaminhoparaozeroacidente
passapeloengajamentode100%dos
empregados.Paraseguirnessadireção,
aAperamtemapostadoemconsultorias
externas,comootrabalhorealizado
em2013pelaDuPont,empresa
norte-americana(especializadaem
produtoseserviçosdetreinamento)
referênciaemsegurança.“Apartirdesse
suporte,intensificamosousodeações
focadasemprevenção.Aanálisede
acidenteéimportante,mastemcaráter

Health and Safety Day reúne 
empregados para refletir 
sobre saúde e segurança

Fotos: João Rabêlo

Arquivo Aperam
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Amelhoriadoambientedetrabalhona
AperamSouthAmericaévistacomoum
componenteimportanteparaamanutenção
deumaEmpresaseguraesaudávelpara
todos.“Fortalecemosasegurançacombase
emdesempenhotécnico(gestão,indicadores,
usodoEPIetc.)e,principalmente,com
relacionamento.Paraterumaboaconvivência
entreaspessoasénecessárioumclimade
confiança,respeitoetransparência”,avalia
Rodrigo.Paraseaperfeiçoarconstantemente
aEmpresacontacomoauxíliodaPesquisa
deClima.Oprocessoocorreacadadoisanos
desde1995,comoobjetivodeidentificar
apercepçãocoletivaqueosempregados
têmsobrealgunsfatoresqueinterferem
nasatisfaçãocomoambienteinterno.No
levantamentofeitonofimde2014,os
participantesapontaramqueoitem“Orgulho
depertencer”continuasendoumdosfatores
dedestaquenarelaçãocomaAperam.

Boas práticas

NoAlto-Forno,asauditorias

comportamentaisforambemassimiladas.

Umatabelafixadanoquadrodeavisos

informaodiaeoturnoemquetodos

empregados,doforneiroaosupervisor,

devempraticaraauditoriacruzada.Por

essemodelo,umprofissionalobservaa

atuaçãodocolegadeoutraárea.“Oolhar

dequemnãofazaquilodiariamenteé

outro.Aspessoasjáseacostumarame

aceitamumaabordagemqueresulteem

melhoriadasegurança”,avaliaMarcelo

Araújo,gerentedoAlto-Forno2.

OprogramaGuardião da Segurança,
outraboapráticaadotadanaplanta,

estáchegandoàAciaria.Implantado

em2013naGerênciaExecutivade

LaminaçãoeMetalurgiadeAçosElétricos,

oprocedimentocontribuiuparaqueaárea

terminasseoanosemacidentes.“Uma

propostaqueestimulaocomportamento

seguropodeedevesercopiada”,dizRobson

Machado,gerentedaAciaria.

Aperfeiçoar

corretivo.Bemdiferentedaauditoria
comportamental,iniciativapreventiva,a
queasliderançasestãosehabituando”,
destaca.

Em2015,aAperamjávisitoutrês
grandesempresasdossetoresde
mineraçãoesiderurgiaparaumtrabalho
de benchmarking.“Quandoestudamos
aspráticasesistemasutilizadospelo
mercado,avaliamosqueestamos
nocaminhocerto”,afirmaRodrigo
Bumagny,engenheirodeSegurança
doTrabalho.Istofazpartedoprocesso
demelhoriacontínuaeéocaminho
queescolhemosparanostornaruma
empresaclassemundialnagestãoda
saúdesegurançaemeioambiente.

Integra o processo de busca das 
melhores práticas numa determinada 
indústria. Uma empresa examina como 
outras realizam uma função específica 
a fim de melhorar a forma como 
realiza a mesma tarefa ou atividade 
semelhante.

O projeto habilita empregados para 
orientar os colegas, fazer auditorias 
e inspeções na área. Periodicamente, 
os guardiões apresentam em 
relatórios suas análises e estatísticas.

Empregados do Alto-Forno 
contam com calendário de 
auditoria cruzada

Robson (dir): Guardião 
da Segurança estimula 
comportamento seguro



Usina
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Operador
mantenedor:
aprendizadoe
desenvolvimento
profissional

Balanço 
positivo

Conectadocomoscompromissosdo
Jeito Aperam de Ser,desde2013a
Empresaimplantouumprogramapara
queasáreasdeoperaçãoemanutenção,
juntas,pudessemqualificarseus
operadoreseelevarodesempenho:
oOperadorMantenedor.Comesse
propósito,jáforamcontratadoscercade
97profissionaiscomaformaçãotécnica
emmanutençãoelétricaemecânica
quepassaramaatuarnaoperaçãoe
manutençãodossetoresdasLaminações
aQuenteeaFriodeaçosInoxeElétricos.

UmdosparticipantesBrunoRamos,
iniciousuatrajetórianaAperamem2012
comoaprendizefoiefetivadoem2014,
comooperadormantenedoreletricista.
Hoje,eleatuanolaminadordebobinas

daGerênciadeLaminaçãoaFriodeAços
Elétricos.“Aexperiênciaaprimoranossos
conhecimentos.Tenhoumdiferencial
agoraporagregarosdoisladosdamoeda:
operaçãoemanutenção”,aponta.Nodia
adia,eleconsegueidentificarproblemas,
resolvê-losesóprecisaacionaroapoiose
nãoobtiversucesso.

Oprogramatambémseestendeu
comoumaoportunidadeparatodos
osoperadoresdaAciariaedemais
operadoresdasLaminaçõesem2014.
Apósprocessodeseleçãoetreinamento
de150horasrealizadonoCentrode
FormaçãoProfissionaldaEmpresa,
umgrupodeempregadosampliou
seusconhecimentosemmanutenção
parasolucionarocorrênciasnos
equipamentosemquetrabalham.Isso
agilizaprocessosqueantesdependiam
unicamentedosmantenedores.A
iniciativatambémpermitiuqueuma
pessoadamanutençãosehabilitepara

Júlio: habilidade para utilizar melhor o equipamento

João Rabêlo

O Jeito Aperam de Ser reforça cinco 
compromissos da empresa com a 
segurança, o trabalho em equipe, a 
transparência, entre outros para tornar 
o negócio cada vez mais sustentável.
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“Ainiciativaestáalinhadaaoplano

deconstruirumaempresacadavez

maissustentáveleatualizada.O

operadormantenedoréumaformade

melhorarmososprocessospormeiodo

desenvolvimentoedapreparaçãodas

pessoas.NaAciariaaindatemosmuito

trabalhoafazer,masvejobonsexemplos,

comoaparticipaçãodasequipesnas

atividadesdemanutençãoprogramada.

Nofimde2014,oitooperadores

mantenedoresmecânicosatuaram

integralmentedurante15diasnaparada

dalinhadeinox,comêxito”,Hebert

Barros,gerentedeManutençãoda

Aciaria,queacompanhouaimplantação

doprogramaeatualmenteestáatuando

naEuropapormeiodoprojetode

intercâmbiodaEmpresa.

Opinião

Empregados em treinamento

atuarnaoperação.
“Essaéumapráticajáadotadapelas

empresas,principalmentenaEuropa.
ParaaAperam,terempregadoscom
múltiplascompetênciasémuitopositivo.
Hábenefíciosnodiaadia,comoamaior
agilidadenamanutenção,ampliação
doconhecimentoedomíniodaáreade
trabalho”,afirmaTâniaAtaíde,assistente
técnicadaGerênciaExecutivade
ProgramasInstitucionais.

JúlioArruda,naEmpresahá12
anos,foiumdosqueaprenderam.Ele
trabalhacomooperadormantenedor
mecânicodeDecapagemQuímicana
GerênciadeLaminaçãoaFriodeAços
Elétricos,prestaassistênciamecânica
aumequipamentodesuaáreae
auxiliaostrabalhosdemanutenção
emoutrasduasmáquinas.“Passeia
conhecermaisdapartedemecânica
edofuncionamentoemgeral.Com
isso,mesintomaisqualificadoe

capazdeutilizareconservarmelhoro
equipamento”,comenta.

Asinergiaentremanutençãoe
operaçãoelevaoconhecimentodos
empregadoseaprimoraagestão
dosequipamentos.Issoampliaas
possibilidadesdosprofissionais
atuaremempequenosreparose
contribuíremcomsugestõesde
melhoriasparaocumprimentodo
OEE(índicequemensuraaeficiência
globaldoequipamento,considerando
funcionamento,produtividadee
qualidade)eosparâmetrosdesegurança
dotrabalho,meioambienteecusto.

“Comisso,promovemosas
competênciaseaempregabilidadede
nossosempregadosepodemoster
pessoasmaispreparadaseaptaspara
atuaremsuasatividadesecrescerem
profissionalmentenaAperam”,afirma
oJorgeBarcelos,responsávelporesse
projetonaáreadeRecursosHumanos. Bruno: experiência agregadora

Edson Ripardo, Gerência de 
Acabamento de Inox 

Vinícius Quintão, Gerência de Fornos Elétricos

Tiago Martins de Pinho, Gerência 
de Laminação a Quente 

Arquivo Aperam

João Rabêlo
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Sonhos encaminhados

Qualificação

Fundado em 1997, o Instituto é 
fruto da parceria entre a Fundação 
Aperam Acesita e a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Timóteo  
(AAPT). A entidade fomenta a economia 
do Vale do Aço, por meio da formação 
profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da região.

ParticipantesdocursodeOperadorSiderúrgicoforamselecionados
parafazerpartedaAperam

Ospoucomaisde20quilômetrosque
separamTimóteodeIpatingapoderiam
serumabarreiraparaCaioRamos,que
começouoanodesempregadoeintegrou
aprimeiraturmadocursodeOperador
Siderúrgico,promovidopeloInstituto 
do InoxemparceriacomaAperam.No
entanto,omoradordeIpatingaencarou
odesafiodepedalarquaseduashoras

emeiapordiaentreasduascidades.
Arecompensaveioemfevereiro,
semanasantesdaformatura,quandofoi
selecionadoparatrabalharnaAperam.
OprimeirodianoAlto-Forno2quase
coincidiucomseuaniversáriode30anos.
“Quandodescobriocurso,enxergueia
possibilidadederealizarosonhodevoltar
paraasiderurgia.Acontrataçãofoium
presenteantecipado”,afirma.

Casadoepaidetrêsfilhos,elejá
tinhaexperiêncianosetoreestavasem
empregofixohátrêsanos.“Faziaalguns
serviçosdepintura,maseugostomesmo
édotrabalhonausina.Játenhoplanos
defazerocursotécnicoemQuímicae
estudaringlês.Voumededicarparater
umalongacarreiranaAperam”,projeta.

Quemtambémtemplanosparecidosé
ThaynanCaldeiraGandra,20anos,que
semudoucomaesposaparaTimóteo
emfevereiro,apóssercontratado
pelaEmpresaparaatuarnaAciaria.O
jovemtrabalhavacomorepresentante
devendasemJoãoMonlevadee,ao
descobrirocurso,resolveuapostarem
umnovorumo.“Eujátinhaumdiploma
detécnicoegostodaáreadesiderurgia.
UmtioquetrabalhanaAperamindicouo
OperadorSiderúrgicoedissequeerauma
boaoportunidade”,lembra.Eleapostana
vontadedeaprendercomocaminhopara
avançarnacarreira.“Primeiroquerome
aprofundarnodiaadiadaárea,conhecer
tudo.Amédioprazovoufazeruma
graduação”,planeja.

CaioeThaynanintegrarama
primeiraturmadocursoconcluída
emmarço.Dos33participantes19
foramcontratadospelaAperam.Um
segundogrupode90estudantes
iniciouasaulasnomesmomês.

Oportunidade à vista

Caio: emprego foi “presente” 
de aniversário

Thaynan: quer se firmar no setor de siderurgia

Fotos: João Rabêlo
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Um bom caminho a seguir 

AperamBioEnergia
eSenailevam
qualificação
profissionalparao
Vale

Formação

ÊnioFerreira,19anos,eGislenede
Macedo,21,iniciaramoanocomboas
perspectivasprofissionais.Elesintegramo
grupode20alunosdocursoemAprendiz
emManutençãodeMáquinasAgrícolas
SistemaDualoferecidopelaAperam
BioEnergiaemparceriacomoSenai.

Aqualificaçãocomeçouemfevereiroe
terminaemjulho.Osinstrutoreseomaterial
didáticoficamacargodoSenai,enquantoa
Empresacedeespaçoparaasaulasteóricas,
práticas,asferramentaseoauxíliodeum
saláriomínimoacadaaprendiz.Oobjetivo
daatividade,segundoFláviaMagalhães,
analistadeRHdaBioEnergia,éfomentar
amelhoriadamãodeobranaregião.“Para

saná-la,adaptamoscomoSenaiessecurso,
paraqueagradecurricularestivessebem
conectadaàsdemandasdosetor”,pontua.

Aanalistadestacaaindaasvantagens
dosistemadualadotadoparaaatividade.
“Nele,emvezdeutilizarumlaboratório,
oalunopraticadentrodanossaplanta
industrial.Ocontatocomarealidadedo
trabalhoeainteraçãocomosempregados
quemonitoramasaulastornamo
aprendizadomaiseficienteetemdeixadoa
turmabastanteempolgada”,afirma.

Ênioconcluiuoensinomédiohádois
anoseaindanãotinhaideiadecomo
prosseguirosestudoseacarreira.“Estou
gostandodamatériademecânica.Quem
sabepossomeaprofundarnessaáreano
futuro?Sintoqueaofimdocursoestarei
maispróximodomercadodetrabalho.
Praticamentetodomundonacidadesonha
emfazerpartedaAperametambémpenso
assim”,destaca.

Únicamulherqueparticipadocurso,
Gislenejátrabalhouemsalãodebeleza,
padariaeestavadesempregada.A

Em julho, participantes receberão certificado

AAperamBioEnergiacontacom
umsistemaprodutivototalmente
mecanizado-doplantioàextração
doeucalipto.Todasasfasesdo
processodependemdautilização
deequipamentos,comotratores
depneu,escavadeirashidráulicas,
pácarregadeiras,entreoutros.
“Porisso,pessoashabilitadasem
manutençãodemaquinárioagrícola
sãoessenciaisparagarantira
fluidezdotrabalho.Peladedicação
dosalunos,acreditoquearegião
terábonsprofissionaisembreve”,
apontaAndréLuizdeOliveira,
instrutordoSenai.

qualificaçãopodeserocomeçodeumnovo
caminho.“PelacredibilidadedoSenaieda
Aperam,aschancesdeumbomemprego
vãoaumentar”,estima.

Arquivo Aperam
 BioEnergia
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Projetodeumectaçãodepátiosvai
reduziremissãodeparticuladosnaUsina

Ar, umidade, 
qualidade 

Comunidadespróximasàsoperações
daempresaeosempregadosjápodem
sentiramelhorianaqualidadedoar.
EssefatosedeveaonovoSistemade
UmectaçãodosPátios1e2,projeto
concluídopelasequipesdeEngenharia
eMeioAmbientedaAperam.Prevista
noPlanodeGestãoAmbientalPGA-93,
ainiciativapermiteumidificarasáreas
ondesãodepositadasasmatérias-
-primas,principalmentecarvãoeminério,
quealimentamosAltos-FornosdaUsina.

Nosdoispátios,próximosà
comunidade,háumacirculação
expressivadecaminhõesemáquinas,
quemovimentamaspilhasdemateriais
eemitemparticulados.“Oprojetoreduz
esseimpactoemelhoraacondiçãodoar”,
afirmaogerentedoprojeto,FlávioSilva.

MeioAmbiente

Atençãomúltipla

OempenhodaAperamemminimizar
osimpactosnoarpodeserobservado
apartirdeumconjuntodeiniciativas
adotadasnaUsina.Desde2011,vêm
sendoinvestidosquaseR$20milhões
emprojetosdemelhorianaqualidade
doar.Conheçaalgumasdasações:

PROJETOS CONCLUÍDOS

✓ Restauraçãodosistemade
desempoeiramentodoforno
deproduçãodeaçoselétricose
carbonodaAciaria.

✓ Melhoriasnaschaminésdosfornos
deproduçãodeaçosinoxidáveisda
Aciaria.

✓ Noabastecimentodematérias-
-primasdaAciaria,osdoispontosde
coletadecalreceberamcaçambas
fechadasparaeliminarasaídade
particuladosfinosdoproduto.

✓ Aprimoramentosnosistemade
filtragemdepoeirasemitidas
pelofornodepré-tratamentode
gusaPTG(matéria-primadoaço),
localizadonaAciaria.

✓ ReformadoLanternimcom
fechamentodaaberturadogalpão
daAciaria.

PROJETO EM ANDAMENTO

• Restauraçãodosfornoselétricos
aarco(elestêmafunçãode
fundirasucata,transformando-a
emaço),comatrocadedutos
refrigeradosparaevitarobstruções
nodesempoeiramento.

Aotodo,foraminstalados23pontos
deirrigação,paramolharaáreados
pátiosperiodicamente,comjatosque
chegamaaté40metrosdedistância.
Cercade20pessoasestiveram
envolvidasnostrabalhos.

A umectação melhora ar ao redor da Planta

Fotos: João Rabêlo
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Atentaàsnecessidadesdomercadoe
àexcelênciadeseusprodutos,aAperam
SouthAmericatrabalhaparaqueseus
processossejamsempreaperfeiçoados.
Exemplodissosãoosresultadosobtidos
pelasaçõesdemelhoriacontínua
quevêmsendofeitasnaLinhade
Descarbonetação1,aDC1,responsável
pelaproduçãocontínuadalaminaçãode
açoselétricosgrão orientado (GO).

Oaumentodavelocidadedalinhade
60para63metrosporminutogarantiua
produçãodeaçogrãoorientado,conforme
previstonoplanodeproduçãoevendasda
Empresa.“Quantomaioravelocidadedo
processo,maioraprodutividadeemelhor
odesempenhooperacionaldalinha”,
explicaGeraldoTavares,assistentetécnico
eumdosresponsáveispelasmelhorias
aplicadasaoDC1.

AEmpresajábuscaoaprimoramento
doprocessoháalgunsanos.Em

Operação

2006,foiinstaladoumfornode
preaquecimentoporinduçãonaentrada
dofornoelétricodalinha.Oobjetivo
eraaumentaravelocidadedeprodução
dalinhaDC1de44para60m/min.
Noentanto,desarmesrecorrentes
comprometiamofuncionamentodo
equipamento.Jáem2007,avelocidade
dalinhafoiaumentadapara63m/min
eatemperaturadefuncionamento
dofornodeinduçãopara650graus–
aspectosimportantesparaacelerara
produçãodeaçoGO.

Apesardosesforçosempreendidosno
projeto,ofornodeinduçãocontinuou
comumaltoíndicedefalhas,oque
forçavaareduçãodavelocidadede
processopara44m/min,comprometendo
aprodutividadedalinha.“Nossaintenção
ésempreaaumentaraprodutividade.
Mas,acimadetudo,buscamosassegurar
aconfiabilidadedoequipamentoedo
processoprodutivo,eassimaperenidade
dosresultados”,afirmaTavares.

Paraconcretizaresseobjetivo,a
equipedeManutençãodaAperam
elaborouumplanodeaçõesem2012.

Linha DC1 produz 63 m de GO por minuto

Fotos João Rabêlo

A Aperam é produtora exclusiva 
de aços GO na América Latina. 
Considerado um aço nobre, ele 
pode ser utilizado na produção de 
transformadores.

AvançosnalinhaDC1apresentamresultados

Rapidez monitorada

Mudançasnosistemaderefrigeração,
alteraçõesnoslayoutsdospainéis;
mapeamentodepeçassobressalentes
eajustesesintoniadetodosos
controleseletrônicosforamalgumasdas
atividadesexecutadaspelaequipe.

Desdeentão,ofornoatingiuestabilidade,
combaixoíndicedefalhas.“Masesseéum
trabalhopermanente.Precisamosmonitorar
oequipamentocontinuamentepara
garantirumaproduçãoestável.Em2015,
nãoserádiferente”,afirmaJosédoCarmo,
gerentedemanutençãodaLaminaçãode
AçosElétricos.

Geraldo Tavares integra equipe que atua na linha
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SeuEspaço

Exercício de paciência 
EmpregadodaAperamtornou-seespecialistaembonsai

Ointeressepeloverdeepelasplantasvem
dainfância,masosprimeirospassoscomo
bonsaístaforamdadoshá12anos.Márcio
Roldão,inspetordequalidadedaLaminação
aFriodeAçosElétricos,quetrabalhana
Empresahá25anos,descobriuobonsai 
pormeiodeumcolegadetrabalho.“Minha
esposaeeujácultivávamosorquídeashá
maistempo.Então,conhecemosoPeterson
Will,quecultivavabonsai.Acabamos
trocandooshobbies:elepassouacultivar
orquídeaseeumeencanteicomessaarte
oriental”,lembra.

Oinspetorestudaastécnicasdesde
então.Diariamenteelededicacercadeduas
horasemeiaparacuidardasplantas.“É
umexercíciodeconcentraçãoededicação.
Àsvezesvocêesperaanosparavero
crescimentodeumbonsai.Enãopode
perderadisciplinanemsedescuidar.Quando
crioum,mesintoresponsávelporele”,conta.

ApráticaagregouaMárciovirtudes
importantes.“Souumapessoamaispaciente,
aprendiaesperareapensarbemantesde
tomarumadecisão”,afirma.Deláparacá,
elecontacom50espéciesemaisde800

plantasnoquintaldecasa,entremudas, 
pré-bonsai e bonsai.

Márcionãoestásozinhonocuidadocom
asplantas.OsfilhosDébora,de7anos,
eLucas,de14anos,estãoaprendendo
comopai.“Amaisnovaadorapodar.Ela

jámanuseiaatesouracomjeito,observa
bemantesdecortar.Oadolescenteme
acompanhanascoletasexternas”,explica.

Nospróximosanos,apósa
aposentadoria,obonsaístaquersededicar
maisepodetransformarolazerem
negócio.“Quandotivermaistempo,vou
fazercursos,participardeeventos.Quero
promoveressaarte”,planeja.

Apalavrabonsaitemorigemjaponesa,
masaartequeelarepresentanasceu
noimpériochinês.Aartedo‘pun-sai’,
técnicasespeciaisparacultivarárvores
anãsembandejas,teriasidoiniciadapelos
chinesesnoano700a.C.Originalmente,
apenasaelitepraticavaeasárvoreseram
consideradaspresentesdeluxo.

Acredita-sequeasprimeiraspaisagens
embandejaforamtrazidasdaChinapara
oJapãohápelomenos1.200anos,como
lembrançasreligiosas.

OsprimeirosbonsaischegaramaoBrasil
juntoosimigrantesjaponesesqueparacá
vieramnoiníciodoséculoXX.

História

No futuro, empregado planeja investir no hobby

Prática em família

Márcio e os bonsais: 
cuidado diário

Fotos João Rabêlo
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Popularizaroteatroeofereceraos
moradoresdeCapelinha,noValedo
Jequitinhonha(MG)maisumaopçãode
entretenimento.Essesobjetivosdirecionam
otrabalhodogrupoAnimar’t.Fundada
háseteanos,atrupecomandadapor
ReginaldoRodriguesfoicontempladapelo
Edital de Projetos da Fundação Aperam 
Acesita em 2014.

Apropostaaprovadajáestáem
execuçãoeconsistenoapoioà5ªedição
doFestivaldeAnimaçãoeArte,realizado
entrefevereiroemaio.Oeventoleva
oficinasteatraisaoitoescolasdomunicípio
nabuscapornovostalentos.“Depois,

Parcerias

selecionamososmelhoresparauma
segundaetapa,emqueelesaperfeiçoam
adicção,aposturaecomeçamosensaios
dapeçaqueseráapresentadanofim
dofestival”,contaodiretor.Háaindaa
possibilidadedeosjovensintegraremo
quadrofixodeartistasdogrupoapóso
processo.“Éumcaminhonatural.Quemse

Quem participa do festival pode 
ser tornar integrante do grupo

O Edital de Projetos 2014 da 
Fundação Aperam Acesita selecionou 
nove projetos entre 59 propostas 
inscritas. Além de Capelinha, as cidades 
de Timóteo e Itamarandiba também 
tiveram iniciativas vencedoras.

Fundaçãoapoiafestivalqueaproxima
jovensdoteatro

Semeando arte 

destacanopalcoeseinteressapodeser
convidadoapermanecerconoscoeaatuar
emoutrosespetáculos”,afirma.

ParaReginaldo,oformatodoprojeto,que
registramaisde600inscriçõesemilhares
deespectadoresemcincoedições,contribui
paraaformaçãoculturaldacomunidade.
“Estimulamosaparticipaçãodosjovense
mobilizamosacidadecomasapresentações
gratuitas.Essemovimentoajudaacriarum
públicointeressadoeconhecedorde 
teatro”,avalia.

Aatuaçãodogrupotambémpodeser
compreendidapormeiodesuahistória.
OAnimar’tnasceudepoisqueCapelinha
recebeuoficinasteatraisitinerantes
promovidaspelaSecretariaMunicipalde
Cultura.Algunsparticipantes,entreeles
Reginaldo,seinteressaramtantopela
práticaqueresolveramfundaraentidade.
Nosegundosemestredecadaano,além
doFestivalAnimaçãoeArte,ogrupo
abreinscriçõesparaumaescoladeteatro
abertaainteressadosdetodasasidades.
Aprogramaçãoanualsecompletacoma
visitadeespetáculosdeoutrascidades.

Origem

Jovens de Capelinha têm a oportunidade de atuarem

D
ivulgação G

rupo Anim
ar’t
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Educação

Parceria pela qualidade
PresençadaFundaçãoproporcionaavançosemescola

EsteanoaEscolaEstadualJoãoCotta
deFigueiredoBarceloscompleta30anos
ecomemoraummomentoespecial.Desde
2004,quandoiniciouumaparceriacoma
FundaçãoAperamAcesitaerecebeuos
projetosdeempreendedorismodaJunior
AchievementMinasGerais,ainstituição
registraumsaltodequalidade.Anotano
Idebqueerade2.2em2005puloupara
4.2em2013(últimaavaliação,quandoa
metanacionalfoi4).

ParaSilvanaAparecidaDias,diretora
daescola,oenvolvimentodaFundação
feztodaadiferença.“Aescolaprecisava
resgatarsuacredibilidade.Haviafalhas
deordemorganizacional.Criamosuma
comissãogestorapararesolverproblemas
eestruturaroplanodeintervenção.Mais
doqueaportesfinanceirosparaprojetos,

aFundaçãocompartilhoumétodosde
gestão,comooPDCA“,lembra.

AlémdanotanoIdeb,agestoradestaca
apresençadaescolanoCongresso
deBoasPráticasdaMagistra,evento
organizadopelaSecretariadeEstadoque
reúneosmelhoresexemplosdeMinas
Gerais.“Participamosdasúltimasquatro
edições.Vejocomoumsinalclarodeque
estamosnocaminhocerto”,comemora.

Aparceriainiciadaem2004se
intensificouapartirde2008,comoapoio
daFundaçãoemdiversosprojetos,entre
eles,o“EscolaViva,ComunidadeAtiva”,
queabriuasportasdolocalnosfinsde

O Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) foi criado em 
2007 e reúne em um só indicador 
dois conceitos importantes para 
a qualidade da educação: fluxo 
escolar e médias de desempenho nas 
avaliações. A nota varia de 0 a 10.

semanaparaosmoradores;“Esportena
Escola”,quegarantiuaofertadeaulas
dehandebolforadoturno,e“Aluno
emTempoIntegral”,ambosfocadosna
extensãodacargahorária.“Oferecer
atividadesparaqueosjovensfiquem
maistemponaescolasignificareduzira
exposiçãodelesàcriminalidade”,ressalta.

RafaelOliveira,22anos,éumexemplo.
Eleatuacomovoluntárionaescoladesde
aadolescência.Hojeintegraoprograma
“SantodeCasafazmilagre”,passaodia
auxiliandoadireçãoeosprofessorese
anoiteassisteasaulasdo3ºanodoEJA
(EducaçãoparaJovenseAdultos).

“Sempregosteidaescola.Otrabalho
comovoluntáriomeajudouaconviver
melhorcomaspessoas.Nempensoem
sairdaqui,talvezeuestudeparaser
professor”,conta.

Rafael é aluno e voluntário

Escola recuperou credibilidade após trabalho integrado

Fotos João Rabêlo

Planejar, Executar, Checar e Agir (em 
inglês, 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; e correção 
de eventuais desvios, continuidade e 
aprimoramento das ações.
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Aaliançaentreaprefeituraea
FundaçãoAperamAcesitavairenderum
novofrutoparaTimóteo(MG).Trata-
sedoPlano Municipal para Infância 
e Adolescência,quevainorteara
atuaçãodoConselhoMunicipaldos
DireitosdaCriançaedoAdolescente
(CMDCA).OConselhocontoucomo
suportetécnicodaFundaçãoeda
SecretariadeAssistênciaSocialpara
captarrecursosdoEditalFIA2014da
FundaçãoItaúSocial.Aexpectativaé
dequeodocumentoestejaprontono
segundosemestre.

SegundoPatríciaNunes,secretária
municipaldeAssistênciaSociale
presidentedoCMDCA,oplanojáera
umademandadoConselhoedopoder
público.Apossibilidadedepleitearo
recursopormeiodoeditalculminou
emesforçocoletivodosconselheiros.
“Adisponibilidadedosrepresentantes

Promoção Social

doConselhoemconstruíremjuntosa
propostafoiumdiferencial.Apresençada
Fundaçãoagregoucredibilidadeeknow-
how”,comenta.

AelaboraçãodoplanoteráaFundação
comoexecutora.“Pelasregrasdoedital,
oconselhotinhadeapontaruma
entidadedoterceirosetor,devidamente
inscritanoCMDCA.Nãoadiantaterbom
projetosemterentidadecompetente
paraexecutar,porissoescolhemosa
Fundação”,explicaPatrícia.Tãologofique
pronto,odocumentodeveráorientaras
prioridadesdeinvestimentonaáreada
infânciaeadolescênciajuntoaopoder
executivoparaqueasaçõesfaçam
partedoorçamento2016.“Teremosum
planejamentoparaospróximos10anos
eavisãoclaradeatividadesparacurto,
médioelongoprazo”,conclui.

Arelaçãoentreconselhosmunicipais
deTimóteoeaFundaçãoAperam
Acesitavemdelongadata.Com
representantesemseteconselhos,
aentidadecontribuinaconstrução
daspolíticaspúblicasdacidade.“Todo
conselhoatuacomoumespaçolegítimo
paraodiálogoentreopoderpúblicoe
sociedadecivil.Nóscompartilhamos

Essa ferramenta de gestão 
irá auxiliar o poder público na 
identificação das demandas, 
prioridades, metas e na execução 
de atividades que garantam o 
cumprimento dos direitos de crianças 
e adolescentes.

PlanomunicipalseráelaboradoapartirdeparceriacomFundação

Construção coletiva 

umpoucodavisãoempresarial,focada
emmetaseresultados,paraauxiliar
nodesenvolvimentodacidade”,avalia
VenilsonVitorino,presidentedaFundação.

Osconselhossãoespaçospúblicosde
composiçãopluralentreEstadoesociedade
civil,denaturezadeliberativaeconsultiva,
cujafunçãoéformularecontrolaraexecução
daspolíticaspúblicassetoriais.Osconselhos
sãooprincipalcanaldeparticipaçãopopular
encontradanastrêsinstânciasdegoverno
(federal,estadualemunicipal).

ConselhoscomparticipaçãodaFundação:
•Idoso
•AssistênciaSocial
•CriançaeAdolescente
•Educação
•Cultura
•Mulher
•MeioAmbiente

Você sabia?

FIA 2014 Itaú Social

Oeditaldoanopassadorecebeu348
propostaseaprovou75,sendoseis
projetosemMinasGeraiseapenasumno
ValedoAço.

Reuniões do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente contam com a Fundação

Elvira N
ascim

ento



Panelas,utensíliosdolar,moedas,
transformadoresdeenergia,tubos,silos,
componentesparapeçasdecarros,objetos
dearte.Asaplicaçõesdoaçonãoparam
decrescerdesdequeofilósofogrego
Heródotoem450a.C.citouemseus
escritosapresençadomaterialemarmas.
Entreosdias9deabrile4demaio,a
FundaçãoAperamAcesitacomemoraoDia
NacionaldoAço(9/4)comaaberturada
exposição“Aço:daforçaaarte”,quemostra
algumasdasfacetasdaligametálica.

Commaisde10expositores,entre
artistaseempresas,apropostado
eventoconsisteemapresentaraopúblico
utilizaçõescomuns,eprincipalmenteas
maisinusitadas.“Oaçofazpartedahistória
daregiãoeachamosqueseriaoportuno
destacaralgumasdesuaspotencialidades,
comoousoartísticodoproduto”,afirma
KellyAlmeida,coordenadoradeprojetosda
FundaçãoAperamAcesita.

OartistaplásticoAlexandreAbreuValle

Especial

trabalhacomaço,madeiraeaçoinoxidável.
Oinoxfoiincorporadohácercadecinco
anoseseráamatéria-primadascinco
esculturasfeitasapartirdetécnicas
diferentes(dobra,corteesolda).“Como
açoinoxidávelháinfinitaspossibilidades
eoprópriomaterialtemumasofisticação
natural”,avalia.

NaSempreInox,empresacomsede
emTimóteo(MG),oaçoinoxidávelganha
formaseaplicaçõesbemdistintas.
Fundadaháoitoanos,elaatendeos
setoresindustrial,hospitalar,construção
civiledecoração.“Ficamoslisonjeados
comoconviteparaaexposição.
Vamosaproveitaraoportunidadepara
apresentarumpoucodaamplagamade
produtosquesedestacampelabeleza
damatéria-primaepelaresistência
mecânica”,explicaGeovanedeAbreu,
gerenteadministrativo.Serãoexpostos
bancosparaáreasexternas,caixasde
correioecachepôsparaflores.

Exposiçãocomemoradataedestacaaplicaçõesdoproduto

As faces do aço 
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Sempre Inox traz 
itens funcionais

Academia em inox é destaque da Louback Inox, uma das empresas expositoras

Peças de 
Alexandre unem 
criatividade e 
sofisticação

D
ivulgação Louback Inox

D
ivulgação Alexandre AbreuValle

D
ivulgação Sem

pre Inox


