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Expediente

Caro leitor,
Inovação,ousadia,persistênciaecoragem.Esses

atributosdefiniramahistóriadaAperamdesdea
suaorigem,em1944.Nessassetedécadas,cada
umdelessetornoufundamentalnasatividades,
decisõeseestratégiasempreendidaspelaEmpresa.
Nosencartespublicadosnesteano,contamosparte
dessatrajetóriae,nestaediçãoespecialde70anos,
nãopodíamosdeixardecelebraratransformaçãodaempresa,quenasceucomo
Acesita,emumplayerdeaçosespeciaisrespeitadointernacionalmente.

Revisitamosonossopassado,masfocamossemprenossoolharnofuturo.
Liderança,inovação,agilidadeesustentabilidadeserãoospilaresparacontinuar
construindoaempresanospróximos70anos.Comodemonstraçãodeque
acreditamosnofuturodestepaís,estamosinvestindoUS$26milhõesnanossa
UsinaemTimóteo.Dessetotal,US$9milhõesserãodestinadosàmodernização
doLaminadordeBobinasnº1.Ali,mudançastecnológicaspermitirãoaumentar
confiabilidadedoequipamento,alémdecriarumacapacidadeadicionalde
aproximadamente20miltondeinoxporano.Nooutroinvestimentoteremos
US$17milhõesquenospermitirãoproduziraté10miltoneladasanodeaço
elétricodegrãosuperorientado(HGO).Seráumamodernizaçãodoportfóliode
açosdeaplicaçãoelétricaparaatendermosàcrescentedemandabrasileirapor
produtosmaiseficientesnaconservaçãodeenergia.Alémdisso,teremosuma
melhoriadacompetitividadedoprodutoGOregular.Ambososprojetosserão
concluídosatéofinalde2015.

Omomentotambémédecelebraros20anosdaFundaçãoAperamAcesita.
CominvestimentosdemaisdeUS$1milhãoanuaisdaAperamSouthAmerica,
aFundaçãotornou-sereferêncianoeixosocialdasustentabilidadenosvalesdo
AçoeJequitinhonha,atuandonasáreasdeeducação,cultura,meioambientee
promoçãosocial.Trabalhamosemparceriacomopoderpúblicoecomoterceiro
setor,rendendobonsfrutosparaascomunidadesondeaAperamtemsuas
atividades.

Jánoencarteespecialdestaedição,falaremossobrenossotrabalhovoltado
paraosempregados,focandonoquefazemosparatermosprofissionaisbem
preparadosemotivados.IstotrouxeparaAperam,peloquintoanoconsecutivo,
oreconhecimentocomoumadasMelhoresEmpresasparaVocêTrabalhar,na
avaliaçãodoGuiaVocêSA.

Boaleitura!

Clênio Guimarães
PresidentedaAperamSouthAmerica
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Âncoraslevantadasevelas
içadas.Depoisdequasecinco
anosdepreparação,afamília
Shurmmannpartiu,abordodo
VeleiroKat,naExpediçãoOriente.
Aviagem,planejadaparadurardois
anos,percorrerá10países.

Em21desetembro,um
domingo,osnavegadoresdeixaram
oportodeItajaí(SC),parauma
novavoltaaomundo.Oretornoao
litoralcatarinenseestáprogramado
paraodia22dedezembrode
2016.

OKat,primeiroveleiroconstruído
pelosprópriosShurmmann,
tem80pés,pesa67toneladas
econtacomsetecabines.
Aliandotecnologiadepontae
sustentabilidade,aembarcação
possuiquase40itenseminoxda
Aperam,comomobiliário,cubasdos
banheirosetodoodeck,incluindo
o cockpit.Aresistência,aliada
àflexibilidadeeàdurabilidade,
foramdiferenciaisquepesaram
paraaescolhadoaçoinoxidávelno
projeto.

AfamíliaShurmmanndotou
oKatdeoutrastecnologiasde
ponta,comosistemaelétrico
digital,geraçãodeenergia
limpa,tratamentodeesgoto,
reaproveitamentodelixoorgânico
eplataformaparainteraçãoonline 
cominternautasdetodoomundo.

Todos a bordo



Pessoas

Reconhecimento renovado
ConsistêncianagestãodepessoasrendeàAperamSouthAmericaumlugar
dedestaqueentreas150melhoresempresasdopaísparatrabalhar
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AAperamSouthAmericaintegra,pelo
quintoanoseguido,o“GuiaVocêS/A–
MelhoresEmpresasparaVocêTrabalhar”.
Olevantamentofeitopelapublicação
evidenciaoreconhecimento,porparte
dosempregados,dasaçõesdaEmpresa
comfocoemsaúde,segurança,bem-estar
eempráticasdegestão,remuneraçãoe
benefíciosmoldadasparaatrairereterbons
profissionais.“Essereconhecimentovalida
nossasestratégiasdegestãoenosestimula
aaprimorá-lascadavezmais”,ressaltaIlder
Camargo,oresponsávelmundialporSaúdee
SegurançadoGrupoAperamediretordeRH
daAperamSouthAmerica.

Atualmente,agestãodepessoasna
AperamtemcomoguiaoJeitoAperam
deSer-AperamWay,umconjuntode
cincocompromissosparamanterumbom
ambientedetrabalho.“Alémdeinvestirna
saúdeenasegurançadosempregados,
atuamosfocadosnessesconceitos.
Orientamososlíderesaofereceremàssuas
equipesoportunidadesdeseexpressar,
trocarideias.Elesdevemcontribuirparao
desenvolvimentopessoaleprofissionalde
cadaum”,completa.

Há28anosnaEmpresaecincodeles
atuandocomolíder,EdsonMouraOliveira,
supervisordeManutenção,ressaltaosbons
resultadosobtidosapartirdaproximidade
entreasliderançaseasequipes.“Dedico
partedomeutempoparafazeragestãode
pessoas,porquenãobastaapenascuidar
daatividade,éprecisorelacionamentopara
obteromelhordesempenhodetodos.
Aproveitooportunidadescomoocaféda
manhãeoalmoçoparaestarcomoscolegas,
alémdasreuniõesregulares,fundamentais
paraatrocadeideias”,afirma.

Nestaedição,aAperamobtevecomo
destaqueosinvestimentosrealizadosem
capacitação.OGuiadestacouacontratação
de270empregadosnosúltimosanoseo
empenhodaEmpresaemprepará-los.

AcarreiradeRockHudsondaCosta,
analistatécnicodaAciaria,sempreenvolveu
aAperam.DoestágionoCentrodeFormação
ProfissionaldaEmpresaatéhojesomam-se
26anos.Paraele,aAperamsedestacaem
doisaspectos:ocuidadocomasaúdedas
pessoaseasoportunidadesdecrescimento
profissional.“Jápreciseidoplanodesaúde
paraduascirurgiasefuibematendido.
Quandosetratadecarreira,quemestáaqui
sabequepodecrescer:aAperamestimula
issocominúmerascapacitações.Eu,por
exemplo,meespecializeiemhidráulica”,conta.

Aperfeiçoar

Oprocessodemelhoriadoambiente
internocontoucomumauxílioesteano,a

PesquisadeClima,realizadaemoutubro.A
avaliaçãodosempregadosconsisteemum
fatoressencialparaqueaAperamcontinue
evoluindo.

Processo rigoroso

OGuiaVocêS/A—AsMelhoresEmpresas
paraVocêTrabalhar,lançadohá17anos,
destacaasempresasquemelhorfazem
agestãodeseusrecursoshumanos.
Atualmente,oGuiaofereceomelhor
panoramadoclimaorganizacionalnopaís.Em
2014,contoucom348empresasinscritas.

Oprocessodeescolhadasmelhoressegue
trêsetapas:análisedeumbookcomdados
sobregestão,comunicação,remuneração,
carreira,saúdeesegurança,desenvolvimento
depessoaseresponsabilidadecorporativa,
respostasdosempregadosaum
questionárioenviadopelaorganização
(esseitemtempesode70%noresultado)e
entrevistasqualitativascomgruposfocaise
comodiretordeRH.

Rodrigo Damasceno (esq. para dir.), Marketing; Soraya Torre, Comunicação; Frederico Ayres, diretor Comercial; Many 
Moreira, RH; e Ilder Camargo, diretor de RH na premiação deste ano
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Ascaracterísticassuperioresdoaço
inoxidável(durabilidade,resistênciaà
corrosão,facilidadedeconformação,forte
apeloestético,entreoutras)constituemo
trunfodaAperamedaAssociaçãoBrasileira
deAçoInoxidável(Abinox)emumtrabalho
destinadoadifundirjuntoaomercado
nacionalasvantagensdoproduto.

Paraisso,aAbinoxutiliza-sedeações,
comoapublicaçãodeinformativospara
promoveroinox,participaçãoemfeiras
dosetor,consultoriaeofertadecursos
etreinamentosprópriosecomparceiros 
como Senai, Sebrae, Senac,Associação
BrasileiradeMetalurgia,Materiaise
Mineração(ABM)euniversidades.O
calendárioanualdeeventosdaAbinox,
contempla,somenteem2014,18
atividadesemtodoopaís.

IntegrantedocorpodiretivodaAbinox
eumadasempresasfundadorasda
entidade,aAperamparticipadesse
processodelevarconhecimentossobre
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Aperamcriaoportunidadesparapopularizaraindamais
produtosnomercadobrasileiro

Destaque

Parceria pelo desenvolvimento

conformaçãodosaçosinoxidáveis,noções
básicasrelativasàsdiferentesfamíliasdo
produtoesuasprincipaiscaracterísticas,
comoacabamentossuperficiais,resistência
àcorrosão,aplicaçõesetc.

“Oportunidadescomoessanospermitem
levarconhecimentotécnicoàcadeia
produtivaeampliamorelacionamentoentre
osdiferenteselosdosegmento”,explica
Roberto,queémestreemengenharia
metalúrgica,comênfaseemconformação
deaçosinoxidáveis.

oprodutoparaprofissionaisligadosa
vendasedistribuição,etrabalhadoresde
empresasfabricantes.

Asiniciativastêmgeradoresultados
expressivos.Oconsumodeinoxno
Brasilmaisquedobroudesdeoano
2000,comtaxamédiadecrescimento
de6,5%aoano.

Emjulho,18instrutoresdoSenaide
SãoPauloreceberamocursodecaldeiraria
esoldagemdeinox,emTimóteo(MG).
Esseconhecimentoserácompartilhado
comestudantesde13escolasdointerior
doEstado.“Ainiciativaajudaainserirno
mercadoaprendizesaptosatrabalhar
comoinoxerepresentamaismãodeobra
capacitada”,avaliaPauloRicardoAndrade,
diretorexecutivodaentidade.

Emoutubro,engenheiros,técnicos,
ferramenteirosqueatuamnaárea
deestampagemeprofissionais
daáreadevendasparticiparamde
umcursodeConformaçãodeAços
Inoxidáveis,ministradopelogerentede
DesenvolvimentodeMercadoeAssistência
TécnicadaAperamSouthAmericaediretor
deTecnologiadaAbinox,RobertoGuida.
Oeventotrouxe,alémdeconceitossobre

UmadasprioridadesdaAperamconsiste
emmanter-sepróximaaocliente.Em
setembro,aEmpresarealizouumworkshop
técnicoecomercialparaaVoithHydro,
referêncianosmercadosdeenergia,petróleo
egás,papel,entreoutros.Aempresafabrica
equipamentosutilizadosemhidrelétricas
equecontamcomaçoelétricodegrão
não-orientado(GNO)debaixíssimaperda
magnética.Duranteoevento,foram
discutidosquesitosdequalidadeenovos
produtos,alémdecompartilhadosprojetos
eboaspráticas.Apartirdesseencontro,
serácriadoumgrupodeprofissionaisquese
encontraráperiodicamenteeaAperamvai
receberumaequipedaparceiraemTimóteo.

Nos aços elétricos

Senai:ServiçoNacionalde
AprendizadoIndustrial
Sebrae:ServiçoBrasileirodeApoio
àsMicroePequenasEmpresas
Senac:ServiçoNacionalde
AprendizagemIndustrial

Instrutores do Senai aprenderam sobre inox nas dependências da Aperam, em Timóteo

Foto: Abinox

Ações

Abinox



Bicicletáriosconvidamospaulistanosaselocomoverem
deformamaissaudávelesustentável

Alternativa

Sob o céu de São Paulo 

QuemviveodiaadiadeSãoPaulo
sabebemosimpactosqueosistemade
mobilidadeurbanacausanasaúde,no
humorenaprodutividadedosmoradoresda
cidademaispopulosadasAméricas.

Comoformadeconvidarospaulistanos
aadotarumestilodelocomoçãomais
saudávelesustentável,umaparceria
entreaMekal,oAtelierMarkoBrajovic
eoColetivoAmordeMadre,comapoio
daAperamSouthAmerica,resultouno
projetoPasseandodebicicleta,re-conheci
São Paulo.

Osparceirospropuseramaaçãopara
a DesignWeekend–DW!,demodoa
estimularousodabicicleta.Dentre
asiniciativas,destacam-seostrês
bicicletáriosdeaçoinoxidável,quefazem
referênciadiretaàcidadedeSãoPaulo.

Umdosexemplosdaafinidadedoprojeto
comametrópolepaulistanaconsisteno
formatodefinidoparaaestrutura,que
utilizaomapadomunicípio.

“DesdequeaMekalcomeçouaoperar,
hámaisde60anos,usamosoinox
comomatéria-primaparapias,cubas
etampos,concebidosparaambientes
domésticosouindustriais.Nesse
projeto,emespecial,apresentamos
comodiferencialasustentabilidadedo
açoinoxidáveldaAperam.Trata-sede
umaindústriaambientalmentecorreta,
queadotaimportantespráticasnesse
sentido,comoautilizaçãodocarvão
vegetalcomocombustívelnosalto-
fornos”,explicaChristianKadow,diretor
comercialdaempresa.

Paraamontagemdostrês
bicicletários,projetadospeloarquiteto
MarkoBrajoviceproduzidopelaMekal,a
AperamSouthAmericaforneceuinoxe
acompanhamentotécnico.

Depoisdetestadoeaprovado
pelopúblicodoDW,oprojetoseguiu,
literalmente,paraooutroladodo
mundo.Umdosbicicletáriosintegrou
aSemanadeDesigndePequim.
Aexpectativa,segundoodiretor
comercialdaMekal,équeosoutros
doissetornemummarcoparaSão
Pauloe,sepossível,novasunidades
sejamproduzidas.“Doisbicicletários
ficarãoaqui,umemnossalojaeoutro
napraçaVictorCivita,símbolode
sustentabilidadenacidade”,explica
Christian.

ODesignWeekendéumfestival
urbanoquepromoveaculturadodesign
esuasconexõescomarquitetura,arte,
decoração,urbanismo,inclusãosocial,
negócioseinovaçãotecnológica.Cem
milvisitantescompareceramaoevento,
realizadoemagosto.
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O material ideal

Divulgação/Mekal

Um dos bicicletários encontra-se 
instalado na praça Victor Civita



HistóriadaEmpresatemrelaçãoestreitacomadoValedoAço

Legado

70 anos de inovação 
e pioneirismo 

OsincontáveishectaresdaFazenda
DonaAngelina,noentãodistantepovoado
deTimóteo(MG),ganharamcontornos
inimagináveisanoapósano,desde1944,
quandofoicriadaaCia.AçosEspeciais
Itabira,antigaAcesita,atualAperam
SouthAmerica.EmplenaSegunda
GuerraMundial,oprojeto,marcadopelo
pioneirismo,integravaoesforçodos
setoresprodutivosdopaísparatornaro
Brasilindependentedasimportações.

Nãofaltarammetasousadaspara
inaugurarumausinadeaçosespeciaisem
umaregiãoquesedesenvolveujuntamente
comonegócio.Dasobrasàprimeiracorrida
naAciariaforamseisanose,apartirdisso,
umalargadaparaodesenvolvimento.“Os
desafiosdaépocarepresentamumsinal
clarodeinovação.Lembrarahistóriaajudaa
renovaracrençaemnossosvalores”,afirma
ClênioGuimarães,presidentedaAperam
SouthAmerica.

Oantigopovoadosetransformou
emdistritodeCoronelFabricianoe,
em1964,alcançouaemancipação.O
potencialindustrialchamavaaatençãode
investidoresefamíliasdeoutraslocalidades,
todosdeolhonaperspectivadaregiãoque
maistardeficouconhecidacomoValedo
Aço.Emtrêsdécadas,aEmpresasetornou
aprimeirausinaintegradadeaçoselétricos
einoxidáveisdaAméricadoSul.
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Agilidade

Asprimeirasbarras,chapaseforjados
deaçotiveramcomodestinoaindústria
agrícoladopaís,principalatividade
econômicanaqueleperíodo.Aolongo
dasdécadas,aindústriabrasileira
tornou-semaisdinâmicaecomplexa
eaglobalizaçãoabriuomercado
internacional.AEmpresaapostouem
tecnologiaparaoferecerprodutos

emaçoinoxidávelaumcrescente
númerodesetores:sucroalcooleiro,
papelecelulose,cervejeiro,utilidades
domésticas,linhabranca,construção
civil,petróleoegásetc.

Nosegmentodeaçoselétricos,a
agilidadeeaflexibilidadenabusca
pornovosprodutostêmrendido
àAperamumposicionamento

dedestaque:aempresafornece
osaçoselétricosGOeGNO,com
exclusividade,paratodaaAmérica
Latina.Recentemente,aEmpresa
desenvolveuoknow-howepassoua
dominaratecnologiaresponsávelpelo
HGO,variaçãomaiseficientedoGO
(leiamaissobreoassuntonaspáginas
11e12).

Fotos: Arquivo Aperam

Primeira corrida do Alto-forno 1 ocorreu em 1949 Equipe da Operação e a primeira bobina laminada no Zmill II, em 1978



Flexibilidade

Milharesdebrasileirostiveramsuas
vidasinterligadasàtrajetóriadaAperam
nesses70anos.PauloCesarCamillato,
gerentedaLaminaçãodeAçosElétricos,
éumdeles.“Sónãonascidentroda
Usinaporquetinhacerca”,brinca.Opai
veiodoEspíritoSantoetrabalhoupor
31anosnaEmpresa.Afamíliamorava
nobairroBromélias,aoladodaplanta
industrial.Camillato,comoéconhecido
peloscolegas,jádedicou30dosseus47
anosàUsina.Emsuatrajetória,umadas
marcasdaAperam:acapacidadedese
adaptar.Noprimeirosetoremqueatuou,
obeneficiamentodebarras,extintoem
2002,permaneceupor18anos.

Desdeaqueleperíodo,marcadopor
processosaindamanuaisepouca
automação,ogerentejábuscava
conhecimentos.Camillatoauxilioua
implantaçãodosprimeirosCírculosde
ControledeQualidade(CCQ),iniciativa
queexisteatéhoje.“Todasasáreas
evoluírammuito.NaAperam,inovarfaz
partedodiaadia”,avalia.

Atransiçãodalaminaçãodebarras
paraosetordelaminaçãodeaços

elétricosfoisinônimodeaprendizado.
“Nãoconhecianada.Deixeideliderar
pessoasparadesenvolverprojetosde
melhoria.Sempresurgiaumdesafio”,
lembra.

Orelacionamentocomoscolegas,
dentroeforadotrabalho,também
contribuiuparaessatrajetória.Um
episódioinusitadoduranteuma

competiçãodefuteboldaEmpresa
rendeboaslembranças.Aequipe
emqueelejogavaperdeuaprimeira
partidadegoleadaeamaiorpartedos
atletasdesistiudecontinuarnadisputa.
Camillatoeumamigo,queadoravam
jogar,trocaramdetimeecomemoraram
nofinal:“Ganhamosotorneio,
vencendoosfavoritos”.
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Camillato (dir.): trajetória formada pelo aprendizado 

Vilmar: oportunidade aproveitada 

Novos desafios

Fotos: João Rabêlo

Há10anosnaAperam,
VilmarPereiraobteveuma
conquistaimportante:a
conclusãodosegundo
graugraçasaoestímulo
daEmpresa.Elesaiuem
2004comafamíliade
Janaúba,nortedoEstado,
paraTimóteo.Oprimeiro
empregonacidade,em
umaempresaprestadora
deserviço(EPS)daAperam,
foiaportadeentrada.Da
EPS,elepassouparauma
dasunidadesdogrupo
Acesita,ondeatuoucomo
conferentedematerial.

AmudançaparaaAperam
veioanosdepois.“A
transferênciaéumsonho
damaioriadosterceirizados,
sinônimodecrescimento.
Comigonãofoidiferente”,
conta.Hoje,comooperador
naGerênciadeAcabamento
deAçosInoxidáveisele
quermaisevênaformação
complementardemecânico
oferecidapeloprojetode
OperadorMantenedoruma
novaoportunidade.“Com
dedicaçãoeesforçopara
atenderàsnecessidadesda
Empresa,possocrescer”.
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PorquedeixarumBoeingpara
pilotarumteco-teco?Foioque
euouviquandodecidisairda
Valeparaassumirapresidência
daentãoAcesita.Eeurespondi:
querotransformaresseteco-teco
emumBoeing.Maserapreciso
coragemparaenfrentarocenáriode
privatizaçãodaEmpresa.Procurei
fazeressatransiçãodeforma
transparente.Iniciamosumasériede

programasdemodernização.
Duranteoperíodoemquefuipresidente,criamos

tambémaFundaçãoeoOikós.Osfocosdessesprojetos
eramaeducaçãovoltadaparaacomunidadeeacerteza
dequeomeioambienteépartedonegócio.Ficofelizao
constatarque,aindahoje,essesideaissemantêm.

Paraofuturo,apalavradeordemécompetitividade.
MuitaspessoaspassarampelaAperamnesses70anos,
deixandosementespelocaminhoquecolaborarampara
superardesafiostecnológicos,societáriosefinanceiros.Por
isso,precisamosolharparafrente,certosdequepodemos
fazeramanhãmelhordoquefizemosontem.

Wilson Nélio Brumer, presidente da Aperam de 
1992 a 1998

Apósaprivatizaçãoem1992,naUsina,
estávamostrabalhandoparatransformara
Empresaemumaprodutoradeaçosespeciais
planose,aomesmotempo,desativaras
linhasdeprodutosquenãoapresentavam
competitividadecomoasbarras,porexemplo.
Porisso,investimosemnovosequipamentos,
rotasdeproduçãoenoprocessodedomínio
dessanovatecnologia.

Nocorporativo,aAcesitatinhaumfoco
bemdefinido:desfezdeparticipaçãoem
empresasforadeMinasGeraisebuscouumainserçãonomercadointernacional,
procurandoporparceirosestratégicos.Osesforçosforamcompensadores.O
anode2004foiodemelhordesempenhoeconômico-financeirodaAcesita
atéentãoemelhorinclusivequeoutrasempresasdoGrupoArceloraoqual
pertencíamosnaépoca.Alcançamosoidealestratégicodeestarconcentrados
nosaçosespeciaisplanos,nodesenvolvimentodepessoasenodomíniode
equipamentos.

Jáabordarofuturoéfalarsobredesafios.Ossetoresindustriaisbrasileiros
vêmdiminuindoeaestruturafiscaldopaísfacilitaaimportaçãoedificulta
aexportação.AAperamestásendocolocadaàprova,mastenhocertezade
queosvaloresquederamaelaumlugardedestaquenomercadofarãoa
diferençanestemomento.

Luiz Anibal de Lima Fernandes, diretor financeiro e de relações com 
investidores de 1995 a 2002 e presidente da Aperam de 2002 a 2005

Quem viveu a história conta...

OsprimeirosregistrosdeinformativosproduzidosparaempregadosdaantigaAcesitadatamde1975.Naquelaépoca,oEspecial

Acesita,comcincomilcópias,tinhadeserproduzidoemumagráficanacidadedeViçosa,aquase200quilômetrosdedistância.Empreto

ebranco,aediçãonº1destacouoprojetodeampliação,quepermitiriaàusinaalcançarorecordedeumatoneladadeaçoem1980.

Foto: Ronaldo G
uim
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Contribuindo com o 
futuro

Educação,Cultura,MeioAmbientee

PromoçãoSocial.Desde1994esses

quatrotemasservemcomobússola

paraasiniciativasdesenvolvidaspela

FundaçãoAperamAcesita,mantida

pelaAperamSouthAmerica.Os20anos

dehistóriareforçamaresponsabilidadeda

organizaçãocomoagentededesenvolvimento

nosvalesdoAçoedoJequitinhonha.

Educação 
AFundaçãoidentificaesseeixocomoprincipalmeio

detransformaçãodeumasociedade.Nos20anosde

existênciadaentidade,todasasescolaspúblicasdeTimóteo

járeceberaminiciativas,comooProgramadeMelhoriade

QualidadedeEnsino,projetoMiniempresa,entreoutros.

Algumasações,comoapromoçãodoempreendedorismo

entrealunosdoensinomédio–parceriacomaJunior
AchievementMinasGerais(JAMG)−começaramnoValedo

AçoechegamagoratambémnoValedoJequitinhonha.

Meio Ambiente

Aentidadeapostaemconservaçãoe

conscientização.OCentrodeEducaçãoAmbiental

Oikós,áreacomquasemilhectaresdeMataAtlântica,

formaumverdadeiropalcoparaoaprendizadode

criançaseadolescentesdaregiãodoValedoAço.

Cultura

Promoveraarte,desenvolverasociedade.A

FundaçãoofereceàpopulaçãodeTimóteoeregião

umaagendaanualrepletadeeventos.Opontoalto

desseencontroaconteceemoutubro,comoFestival

ArteViva(leiamaisnapágina20).Alémdeestimular

opúblico,aInstituiçãoapoiaeatuajuntoaosagentes

culturaisdaregião,vialeisdefomento,parasubsidiara

melhoriadagestãodoprodutoartístico.

Promoção social

Cooperaçãoemprimeirolugar.Desdeadécadade

1990,aFundaçãoofertaaosprojetossociaiseentidades

diversosinstrumentosdecapacitação,oficinais,

assessoriasparacaptaçãoderecursos.Assim,aEmpresa

proporcionaofortalecimentodosparceiroseamelhoria

daqualidadedevidadacomunidade.



20anos
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Entidadeapostanasparceriaspara
melhoraraqualidadedevidadaspessoas

Fundação comemora 
20 anos e projeta futuro

AFundaçãoAperamAcesita,reconhecida
nacionalmente,celebra,em2014,duas
décadasdeatuaçãoemproldascomunidades
deTimóteoeregiãodoValedoAçoecidades
doValeJequitinhonha,ondeseencontraa
AperamBioEnergia.Ementrevistaàrevista
Espaço,opresidenteVenilsonAraújoVitorino
avaliaatrajetóriadaentidade.

Qual o seu balanço das duas décadas de 
atuação da Fundação?

Nossosaldoépositivoeporummotivo:
atransformação.Quandosecrioua
FundaçãoAperamAcesita,tínhamoscomo
desafiomudararelaçãodedependência
entreEmpresaeentidadessociaisligadas
àeducação,culturaedesenvolvimento
social,passandoparaumpatamarmais
elevadoepautadopelaparceriaentre
poderpúblico,TerceiroSetoreainiciativa
privada.Substituímosoassistencialismopor
cooperação.Nocenáriocultural,omunicípio
deuumsaltonesses20anos.Nosprimeiros
eventos,amaioriadasatraçõesvinhade
fora,poishaviapoucosgruposeartistas
naregião.Hoje,essecenáriojáseinverteu.
Entendemosaeducaçãoeaculturacomo
elementosessenciaisparaatransformação
eodesenvolvimentodacomunidade.

Que outras situações podem ilustrar esses 
resultados?

Noeixodaeducação,destaca-seo
primeirograndeprojetorealizadoem

parceriacomacomunidadeescolar,quefoi
oderecuperaçãodascarteirasdasescolas
públicas,denominado“MinhaCarteira,Minha
Amiga”,em1995;oapoioaosprogramas
decapacitaçãodosprofissionaisdeensino;
ascampanhaseconcursosescolareseo
fortalecimentodoprotagonismojuvenil,
pormeiodascapacitaçõesdosalunos
emempreendedorismojovem.Nagestão
ambiental,oCentrodeEducaçãoAmbiental
-Oikóstemcomopropostapreservaromeio
ambienteecompartilharcomaspessoas,
especialmentecriançaseadolescentes,a
importânciadaconscientização.Naáreada
promoçãosocial,aaliançacomaAssociação
deAposentadosePensionistasdeTimóteo
representa,semdúvida,umareferência,
porquepermitiuqueoparceirosetornasse
sustentável.

E a presença da Fundação no Vale do 
Jequitinhonha, junto à Aperam BioEnergia?

Anossaatuaçãoládatadeumperíodo
maisrecenteemrelaçãoaotrabalhofeito
noValedoAçoepensoqueestejaemuma
consistenteascendência.Trata-sedeuma
regiãocomcaracterísticasdiferentes,mas
acreditoquepodemosaplicarprogramas
desucessorealizadosemTimóteo,comoa
aliançacomaJuniorAchievement,queprevêa

promoçãodoempreendedorismoentrealunos
deescolaspúblicas.

Como o senhor visualiza o futuro da 
entidade?

NospróximosdezanosaFundaçãoirá
atuarfortementecomoumaassessora
deorganizaçõessociais,sejamdoTerceiro
Setoroudopoderpúblico.Acompetitividade
quevemosnomercadotambémchegou
aessessegmentoseentendemosser
fundamentalcapacitarpessoasepromover
odesenvolvimentosustentáveldas
organizações.Existemdiversosfundospúblicos
eprivadosoferecendorecursosparaprojetos
ehámuitasentidadescomdificuldadesde
participar,sejapelafaltadedocumentos,de
organizaçãodeconteúdooudeapresentação
deresultados.

Outrodesafioàvistasetraduzna
capacidadedenosreinventarmos.Háprojetos
implantadosquetêmvidaútillimitada.A
partirdedeterminadafase,definimosa
iniciativacomoconcluídaoudeixamosqueo
parceiroassumaagestãoeatuamossócomo
consultores.

Arquivo Aperam

Venilson Araújo Vitorino, presidente da 
Fundação Aperam Acesita



Depoisdedécadastrabalhandono
mesmolugar,osvínculosconstruídos
entreempresaesuasequipesmuitas
vezespermanecem,mesmoapósa
saídadoempregado.Dos56anos
deRobertoMafraCouri,porexemplo,
40foramdedicadosàAperam.Ele
entroucomomensageiroaos15ese
aposentoucomoanalistadeQualidade
emabril.Ahistóriadequatrodécadas
queRobertoconstruiunaEmpresa
teveiníciocomopai,JoséCouri,que
ingressouem1960naentãoAcesita,
emumaunidadepróximaaGovernador
Valadares.Em1971,foitransferidopara
osetordeAlmoxarifadoemTimóteo,
ondetrabalhoupormaisseteanos.“Meu
paiincentivoumuitominhaentradana
Aperam”,afirma.

Mesmotendocomeçadoatrabalhar
muitojovem,Robertonuncaperdeuo

Para relembrar
Naediçãoquemarcaos70anosdaAperamSouthAmerica,
aRevistaEspaçoresgataahistóriadeex-empregados

Memória

foconasoportunidadesdequalificação.
Fezocursotécnicoemmecânicae,aos
45anos,ingressounafaculdadede
CiênciasContábeis.“Construíumavida
dentrodaAperam,recebiosuportepara
crescerprofissionalmenteesoumuito
grato”,comenta.Porisso,osaldodo
período,segundoRoberto,épositivo.
“ChegueiaofimdacarreiranaEmpresa
comsaúde,bemqualificadoecontando
comumarededebonsamigos”,explica.

Hoje,RobertoocupaocargodeDiretor
ComercialnaCooperativadeEconomia
eCréditoMútuodosEmpregadosdas
EmpresasePrestadoresdeServiçosdo
GrupoArcelorMittal(SicoobCopesita).
TambémpresideoAcesitaEsporte
Clube.“Aexperiênciaqueadquirino
trabalhoeaconfiançaqueconquistei
juntoàspessoascomquemtrabalhei
foramfundamentaisparaonovo

momentoprofissional”,celebra.
EdnaCavallieritambémviunopai

ainspiraçãoparadesenvolversua
carreiranaAperam.LeandroCavallierifoi
operadordepontedaáreadeBarrase
atuoupor26anosnaEmpresa.“Eleera
umhomemdedicadoesatisfeitocom
otrabalho.Seeleerafeliz,eutambém
podiaser”,relembra.

Achanceveiopormeiodeumavaga
deauxiliardeescritório.Depoisde32
anosdeatividades,Ednaseaposentou
comosecretárianasuperintendência
deProdutosSiliciososem2006.“Hoje,
sinto-merealizada”,garante.

AsaídadaEmpresatrouxea
necessidadedebuscarnovoscaminhos.
Atualmente,Ednaproduzevende
artesanato,eintegraoConselhoda
MulherEmpreendedoradeTimóteoda
Aciati-CDLeaPastoraldaIgreja.
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Fotos: João Rabêlo

A produção de artesanato foi uma das atividades escolhidas por Edna depois de se aposentar
Roberto destaca a rede de relacionamentos 
que construiu na Empresa
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Tecnologia

Linhadeaços
elétricosteránovo
produtoem2016;
laminaçãodeinox
vaipassarpor
atualização

Planta de Timóteo recebe 
US$ 26 milhões em investimentos

Anosdepesquisas,inovaçãoeboas
perspectivasparaofuturo.AAperam
SouthAmericainiciaesteanodois
importantesaportesderecursosnas
áreasdeaçoselétricoseinox.Os
investimentosdestinam-seaampliaro
portfólioeaexecuçãodemelhoriasno
processoprodutivodosdoistiposdeaço.

ParaopresidentedaAperam,Clênio
Guimarães,osU$S26milhõespermitem
àEmpresamanterumlugardedestaque
nocenáriointernacional.“Estamos
sempremotivadosabuscaronovo.
Acompanharasevoluçõesdomercadoe
garantirprodutosmelhoressãoalguns
desafiosdaequipeAperam”,destaca.

Grão superorientado
AAperam,produtoraexclusivadeaços

elétricosdegrãoorientado(GO)ede
grãonão-orientado(GNO)naAmérica
Latina,sepreparaparafabricaroaço
elétricodegrãosuperorientado(HGO).
Paraisso,umprojetodeadequações
daplantaindustrialdeTimóteo(MG)
estimadoemUS$17milhõesfoi

aprovadoeaprevisãoédarinícioà
produçãodoHGOem2016.

Nafaseatual,asgerênciasde
Engenharia,MetalurgiadeAços
Elétricos,Operação,PesquisaeComercial
estudamedefinemosfornecedores
dosequipamentosqueserãoinstalados
noanoquevemnalinhadeprodução
dosaçoselétricos.Asmudanças
ocorrerãoemquatroetapasdoprocesso
produtivo.“Anovatecnologiaalteraráos
procedimentoseexigiráoengajamento
dasequipesemaiorrigornocontrole
deprocesso.Osprazosdeimplantação
eexecuçãosãodesafiadores,mas
estamoscientesdaimportânciadesse
projetoepreparados”,avaliaEdalmo
Souza,gerenteexecutivodaOperaçãoe
MetalurgiadeAçosElétricos.

Paralelamenteàsmudanças
estruturais,aáreacontacomum
cronogramaqueprevêumestoque
estratégicodeaçoparaabastecero
mercado.

OsaçosGOeHGOpodemser
aplicadosemtransformadores.A
energiageradaemumahidrelétrica,por
exemplo,precisateratensãoelevada
parapercorreraslinhasdetransmissão.
Quandoelachegaaumasubestação,
aconteceoprocessoinversoeo
transformadordiminuiatensãoparaque
energiapossachegaràscidades.

OHGOapresentamaiorpermeabilidade
emenoresperdasmagnéticasqueo
GOregular,oquepermiteobteruma
eficiênciaenergéticadeaté2%amais
nostransformadores.Paraosetorde
produçãoedistribuiçãodeenergia,isso
significatransformadoresmenoresemais
eficientes.“AutilizaçãodoHGOnomundo
apresenta-semaisvantajosaemmáquinas
degrandeporte.Transformadores
menores,encontradosemequipamentos
eletrônicos,porexemplo,continuamaser
produzidoscomGO,pelocusto-benefício”,
explicaRonaldoClaret,gerenteexecutivo
doCentrodePesquisa.

Fotos: João Rabêlo

Equipe está à frente do processo de adequação da linha de aços elétricos



Origem
Odesenvolvimentodatecnologia

capazdeproduziroHGOocorreu
comoumaevoluçãonaturaldo
aperfeiçoamentodoGOregular.Uma
primeirabateriadeestudosfoirealizada
noCentrodePesquisa,aindaem2007.
Ametaconsistiaemconhecermelhor
oprocessodenitretaçãoque,de
acordocomasreferênciasexistentes,
permitiriareduzircustosdeprodução,
aoeliminarumestágiodaproduçãodo
GOeobteroHGO.“Hoje,laminamoso
açoemdoisestágios.Comanitretação
faremosemumsó.Aeliminaçãodeuma
faseeoenriquecimentocomnitrogênio
sãoabasedessatecnologia”,explica
RonaldoClaret.
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Atécnicavemsendoutilizada
pelosjaponesesdesdeadécada
de1990,segundoogerente.
Hoje,Inglaterra,Alemanha,China
eCoreiadoSultambémdetêmo
conhecimento.“Esseinvestimento
noscolocadentrodesseseletogrupo
depaíses,comcondiçõesdecompetir
deigualparaigual”,conclui.

Para fazer melhor

Alinhadeproduçãodeaços
inoxidáveistambémreceberáum
aporte,daordemUS$9milhões.
Trata-sedoinvestimentono
LaminadorSendzimir1,quecontempla
amodernizaçãodoscomponentes
eletroeletrônicosdoequipamento,
implantadonadécadade1970.

Apósaefetivaçãodasmelhorias,com
términoprevistoparadezembrode2015,
estima-seoaumentodevelocidadede
processode458m/minutopara
600m/minuto.Naprática,aprodutividade
dolaminadordeveráserampliadaem28%,
aumentandoaofertaem18kt/anode
açosinoxidáveis.“Oscontrolesautomáticos
substituirãoosmanuais,reduzindoos
setupsoperacionaiseotimizandoa
produção”,explicaClênioSantana,gerente
daLaminaçãoaFriodeAçosInox.

Aequiperesponsávelpeloprojeto
contacomempregadosdasGerênciasde
Engenharia,Operação,deManutenção,
deMetalurgiaedeAutomação.Equipes
demanutençãoeoperadoresreceberão
treinamentonosnovossistemas.
Duranteareforma,partedaprodução
doLB1seráfeitanoslaminadoresde
Bobinas2,3e4.

Laminador passará por modernização

Linha piloto de produção do HGO, no Centro de Pesquisas, já atestou benefícios do novo processo



DeacordocomoPrograma
dasNaçõesUnidasparaoMeio
Ambiente(Pnuma),umterçoda
comidaproduzidanomundovai
pararnaslixeirasdosagricultores,
transportadores,vendedores
econsumidores.Acadaano,o
mundodesperdiça1,3bilhãode
toneladasdealimentos,entrea
produçãoeoconsumo.Aágua,a
terraeoutrosrecursosnaturais
usadosparaproduziresses
alimentostambémpadecemdo
mesmodesperdício.Semfalarnos
gasesdeefeitoestufa,geradosao
produzir,processarecozinharesses
alimentos,liberadosnaatmosfera.

Muitagentepensaquea
comidadesperdiçadaéuma
substânciainofensiva,aoimaginar
quesetratadeumproduto
orgânicoretornandoànatureza.
Masparaqueacompostagem
aconteçademaneiraapropriada,
sãonecessáriosluzear.Nos
lixões,nãohánadadissoe
quandoacomidadespejadanão
encontracondiçõesapropriadas
paraacompostagem,elaproduz
gásmetano,quecontribuiparao
aquecimentoglobal.

Sigaasorientaçõesaoladopara
reduziracontadesupermercado
eosdanosambientais!

Sustentabilidade

Sem desperdício, 
futuro garantido
Açõessimplescolaborampara
reduzirperdasdealimentos

» Faça compras de maneira inteligente: 
planeje suas refeições, faça listas de compras 
e evite comprar por impulso.

» Zere a geladeira: coma alimentos que já 
estão na geladeira antes de comprar mais 
ou preparar algo novo, o que também 
vai economizar tempo e dinheiro. Siga as 
recomendações para armazenamento 
para manter a melhor qualidade desses 
alimentos.

» Use o congelador: alimentos congelados 
duram muito mais tempo. Congele produtos 
frescos e sobras de refeições se você sabe 
que não vai consumir imediatamente.

» Peça porções menores: frequentemente, 
restaurantes oferecem meias-porções por 
preços menores.

» Faça compostagem: você pode 
reduzir o impacto sobre o clima fazendo 
a compostagem de restos de comida. 
Compostagem também recicla nutrientes, 
que são aproveitados pela terra.

» Aprecie as sobras das refeições: o bife de 
frango que sobrou do jantar de hoje pode 
ser aproveitado no sanduíche de amanhã. 
Seja criativo! No restaurante, leve as sobras 
para casa para poder comer mais tarde. 
Congele as sobras se você não quiser comer 
imediatamente. Poucos de nós levamos as 
sobras dos restaurantes para casa. Não tenha 
vergonha de pedir. 

» Faça doações: alimentos não-perecíveis e 
alimentos perecíveis que ainda apresentam 
boas condições de consumo podem 
ser doados para refeitórios locais, por 
exemplo. Programas locais e nacionais 
frequentemente vão até a sua casa para 
buscar o produto e até oferecem recipientes 
reutilizáveis aos doadores.
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NosrestaurantesdaAperam,umasériedecampanhasrealizadasnos
últimosanosjárenderesultadosconcretosquantoaodesperdíciode
alimentos.“Agora,osempregadosjácolocamnabandejaapenasoquevão
conseguircomereanossaproduçãoécontroladaparanãohaversobras”,
explicaGirlândiaAlves,nutricionistadaAperam.Hoje,odesperdíciomédio
porempregadonorestauranteéde10gramas/dia,enquantoamédiado
mercadovariade20a30gramas.

Consumo consciente



JosédoCarmoTorres,analistatécnico
daGerênciadePatrimonialedeServiços
Gerais,guardaemcasaoprimeirouniforme
eoprimeirocrachácomoquempreserva
umtroféu.Osmodelos,utilizadosem
1985,têmlugarcativonoguarda-roupas.
“IntegraraEmpresasemprefoimotivode
orgulho.Alémderepresentarmeuprimeiro
emprego,naquelaépoca,terouniforme
penduradonovaraldecasaeraumsinalde
serbemsucedido”,afirma.

Ouniformetambémtemumvalor
simbólicoimportanteparaaAperam
SouthAmerica.Porisso,notreinamento
deintegração,eleéembrulhadoe
entreguepessoalmentepelogerente

aosnovosempregados,juntamentecom
um pendrivecominformaçõessobre
aorganização.Apráticarepresentao
compromissodoprofissionalaovestira
camisadaEmpresaeumgestoparaque
elesesintapartedotime.

JánafamíliadeKleberOliveira,
supervisortécnicodeManutenção,os
uniformesusadosporgeraçõescontam
ahistóriadaquelesquepassarampela
Aperam,oqueacabasetransformando
tambémemumretratodatrajetóriada
própriaEmpresa.Tudocomeçoucomo
pai,JoséLeite,quesemudoudeSobrália,
interiordeMinasGerais,paraTimóteoem
buscadeoportunidadesprofissionais.

Deucerto.Josécomeçoucomovigilante
em1968eseaposentoucomobombeiro
em1993.

Depoisdele,todososseisfilhos
trabalharamnaEmpresa,emfunções
eépocasdiversas.“AAperamsempre
valorizouasfamíliasdosempregados.E
nossosparentessempreseorgulharam
denóspornossotrabalhonaempresa”,
explicaKleber.

Agora,anovageraçãoseguetrilhando
omesmocaminho.Doissobrinhos
deKleberatuamnaUsina.Porisso,a
famíliafazquestãodosuniformes:eles
contamumahistóriacheiademomentos
importantes.

Para vestir a camisa
NoanoemqueaAperamcomemoraseus
70anos,empregadoscontamporque
mantémcomzeloeboaslembrançaso
primeirouniformedaEmpresa

SeuEspaço
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Fotos: João Rabêlo

“Troféu” de José é guardado com carinho

José Leite (centro), os filhos Paulo 
Sergio (esq.) e Kleber, e os netos 
Thalles (esq.) e Savio



16

O dinheiro nosso 
de cada dia 
AAperam,por
meiodaFundação,
oferececonsultoria
aempregados
interessadosem
melhoraragestão
dasfinanças
pessoais

Economia

Achegadadofimdoanojádespertanas
pessoasaatençãoaospossíveisgastos
extrasgeradospeloseventosnatalinos
edeano-novo,alémdasfériasdeverão.
Eoperíodotambémantecedeumafase
marcadapordespesassazonaiselevadas,
comoopagamentodeImpostosobre
PropriedadedeVeículosAutomotores
(IPVA)eImpostoPredialeTerritorialUrbano
(IPTU)eacompradematerialescolar.Nesse
cenário,o13ºsalárioouopagamentoda
ParticipaçãodeLucroseResultados(PLR)
podemserasalvação,desdequeapessoa
saibaplanejarosgastos.

Aprimeirasugestãoparaaproveitá-lo
bemconsisteemidentificarsehácontas
ematraso:luz,água,cartãodecrédito,
financiamentobancárioetc.Searesposta
forsim,arecomendaçãoépagartodas
asdívidas.“Quemtempendênciasdeve
minimizarouzerarosaldonegativopara
terumanonovomelhor”,explicaEdmilson
Lyra,presidentedaAssociaçãoBrasileira
deEducaçãoFinanceira,queatuaem
parceriacomaFundaçãoAperamAcesita
noProgramadeGestãoFinanceira
Familiar(PGF).

Mesmoquenãohajadívidas,partedo
13°podeserreservadaparaasdemandas
típicasdejaneiroefevereiro.“Dessemodo,
ficamaisfácilhonraressescompromissos”,
ressaltaEdmilson.Paraoespecialista,uma
boapráticaéousodeumaplanilha,que
indiquetodasasdespesasfixas(contasde
água,gás),variáveis(IPTU,IPVA,material
escolar)easreceitas.“Comessecontrolee
umacompanhamentomensal,agestãofica
maissimples”,defende.

OProgramadeGestãoFinanceira
Familiar(PGF)daAperamoferece
consultoriaaempregadosquedesejam
orientaçõesparamanterascontas
emdia.Desde2008,maisde270
empregadosjáreceberamatendimento.

Naprimeiraetapa(preventiva),há
umapalestracomespecialistapara
orientarosparticipantessobrea
importânciadegerenciarasfinanças
pessoais.Jáomódulocurativoatende
aquelesqueapresentamsituação
financeirainstáveleofereceapoio
naconstruçãodeumplanopara
organizaçãoeregularizaçãodedívidas.

JeanAlves,técnicodeManutenção,
participoudaprimeiraturmadoPGF.
Segundoele,otreinamentooajudou
aorganizarascontaseapriorizaros
gastosmaisimportantes.“Atéhoje
mantenhominhasplanilhasatualizadas
eminhasfinançasestãosobcontrole”,
conta.

Nocasodasfamílias,apresençado
cônjugeéobrigatória.“Umafamília
endividadasóconseguesairdessa
situaçãocomoenvolvimentodetodos”,
explicaVeraDutra,coordenadorade
ProjetosdaFundação.

Ajuda especializada
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Moradoras e irmãs carmelitas de Coronel Fabriciano aprenderam mais sobre produção artesanal de alimentos 

Conhecimento é o melhor adubo

Cursosoferecidos
pelaFundação
Aperam 
AcesitaeSenar
contribuempara
desenvolvimento
deprodutores
rurais

Parceria

Omundotem,hoje,cercadetrês
bilhõesdeagricultoresfamiliares–
camponeseseindígenas,queproduzem
cercade70%dosalimentosnomundo.
Porcausadisso,os193paísesmembros
daOrganizaçãodasNaçõesUnidas(ONU)
elegeramaagriculturafamiliarcomotema
doanode2014.Adecisão,inéditapara
osetor,éresultadodoreconhecimento
dopapelfundamentalqueessesistema
produtivodesempenhaparaasegurança
alimentarnoplaneta.

AparceriaentreaFundação
AperamAcesitaeoServiçoNacional
deAprendizagemRuraldeMinas
Gerais(Senar),quecompletadez
anos,acompanhaessaideia.Dentre
asaçõesresultantesdacooperação,
destacam-seoscursosdecapacitação
paratrabalhadoresrurais,pequenos
produtoreseagricultoresfamiliares,
emdoiseixosprincipais:Formaçãodo
ProfissionalRural(FPR)ePromoção
Social(PS).

Oscursosdesenvolvidosestãoem
consonânciacomotemaanunciado
pelaONU:trata-sedecapacitaçõesem
cultivoorgânicoereaproveitamentode
alimentos.Ocoordenadordeprojetosda

FundaçãoAperamAcesita,LuizAntônio
Ferreira,explicaqueosprodutores
recebemacontribuiçãonecessáriapara
fortaleceroseucrescimentocompráticas
produtivasesustentáveisquegeram
rendaepossibilitamumamelhorana
qualidadedevida.

AcomunidaderuraldeCórrego
doCeleste,a23quilômetrosde
Timóteo,abrigacercade60famíliasde
agricultoresqueparticipamassiduamente
doscursosdereaproveitamento
dealimentos,artesanatoeplantas
medicinaisehortaliças.ParaMarlene
ImaculadaCarlos,presidenteda
AssociaçãodeProdutoresRuraisdo
Celeste,acapacitaçãoajudaaevitar
perdaseaproduzirmaisemelhor,em
menostempo.

OpapeldaFundaçãoconsisteem
levantardemandasexistentesnaregião
paraproporasaçõesmaisadequadas.
JáoSenardisponibilizaumaredede
instrutorestreinados,queministramos
cursos,eauxiliamacompraderecursos
institucionaispararealizá-los.

De2004a2013,1.514pessoasde
Timóteo,Fabricianoeregiãojáforam
beneficiadas.
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Curso de operação e manutenção de roçadeira no Oikós
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Militareex-instrutordaTransitolândiadestacaa
importânciadolocalparaaeducaçãonotrânsito

Na rota do aprendizado

AFundaçãoAperamAcesitaeparceiros
locaismobilizaramcriançaseadolescentes
deTimóteo(MG),duranteaSemanaNacional
doTrânsito,realizadaentreosdias18e25
desetembrocomotema“Cidadeparaas
pessoas:ProteçãoePrioridadeaoPedestre”.
Aprogramaçãocontoucomcaminhadana
Praça1ºdeMaio,teatroinfantilparaalunosdo
ensinofundamental,concursodefrasesentre
estudantesdeescolaspúblicaseparticulares
epalestrasparajovensdo3°anodoensino
médio.

“Amaioriadascidadesbrasileirasprioriza
acirculaçãodecarrosemvezdeinvestirno
transportepúblico.Umreflexodissoéquecada
vezmaisadolescentescompletam18anos
jásonhandoemterahabilitação.Aspessoas
devemestarpreparadaseselembrardeque
antesdesermoscondutores,somostodos
pedestres”,analisaJulianaRamos,coordenadora
deprojetosdaFundação.Deacordocom
pesquisarealizadapelaAllianzSeguros,os
pedestresformamogrupomaisvulnerável
entreosquecompõemotrânsitonomundo.
Cercade20milpessoasmorrematropeladas
todososanos.

Bom exemplo
Respeitarasinalização,darpreferência

aospedestresenãoseesquecerde
usarocintodesegurançasãorituais
básicosnarotinadopolicialmilitarSeeler

Segurança

ValenteLira,maisconhecidoemTimóteo
comosoldadoValente.Eleatuano
patrulhamentodacidade,percorrendo
diariamenteruaseavenidas.Noentanto,
opolicialdescobriuaimportância
deobedecerasregrasdetrânsito
muitoantesdeintegraracorporação,
quandoaindaeracriançaevisitoua
Transitolândia,projetocoordenadopela
FundaçãoAperamAcesita.

“Naescola,todasascriançasficavam
ansiosascomodiadevisitaroprojeto”,
lembra.Anosmaistarde,osoldadoValente
voltouaolocal,dessavezparaatuarcomo
instrutor.Eleviunotrabalhoapossibilidade
decontribuirefetivamentecoma
sensibilizaçãodealunosdaredepúblicae

Aprogramaçãocontoucomaparceria
da85ªCiadePolíciaMilitar,Prefeiturade
Timóteo,SuperintendênciaRegionalde
EnsinodeCoronelFabriciano,oRotary
ClubdeAcesitaeaAutotrans.

Crianças recebem orientações sobre regras de trânsito...

particulardeensino.NaTransitolândia,os
estudantesassistemaumvídeoeducativo
eaumapalestraproferidaporumpolicial.
Depois,conhecemapistaepodempedalar,
momentoemquecolocamempráticaos
ensinamentossobredireçãosegura.Outra
missãodadaaquemvisitaaTransitolândia
consistenamultiplicaçãodoconhecimento.
Todasascriançasvãoemboracomum
blocode“multas”,queservepara“notificar”
paisefamiliaresquecometamalguma
infração.“Elassaemdaquicientesdas
regrasepassamacobrardosparentesuma
posturamaisseguranotrânsito.Otrabalho
desensibilizaçãodeveserpermanente”,
destacaosoldado.Em2014,ocalendário
devisitasaolocalfoiiniciadoemabril.

... e podem colocar os aprendizados em prática na ciclovia da Aperam

Fotos: Fábio Souza
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Quemvisitaaoficinademarcenaria
daAssociaçãodePaiseAmigosdos
Excepcionais(APAE)deCoronelFabriciano,
noValedoAço,nãoimaginaasituaçãoda
sedeanterior,utilizadaatéabrilde2014.A
salaapertadaeomaquinárioantigoepouco
ergonômicoderamlugaradoisgrandes
galpõesbemiluminadoseventilados,
máquinasnovaseequipamentosde
proteçãoindividual(EPI).Alémdoconforto
edasegurança,anovaestruturapermitiu
ampliaroatendimento.Hoje,há21alunosna
oficinadainstituição–maisqueodobroda
antigasede.

AmudançacomeçouquandoaAPAEse
inscreveunoEditaldeProjetosdaFundação
AperamAcesita2013,comoobjetivode
aumentararendaprovenientedosserviços
prestadospelaoficina.“Tínhamosuma
demandareprimida,muitospedidospara
peçasartesanaiscommaterialreciclado,mas
aoficinanãocomportavatodaaprodução”,

Um empurrãozinho bem-vindo
EditaldeProjetos
daFundaçãoajuda
entidadesdaregião
a melhorarem o 
atendimento

Promoção Social

lembraaassistentesocialCristiane
Gonçalves.

ApósconquistarosR$10milofertados
peloedital,aassociaçãosedeparoucom
outrodesafio.Orecursodeveriasergasto
apenascomaaquisiçãodemáquinas,
conformeprojeto,eaoficinanãotinha
espaçoparareceberosequipamentos.
Comrecursospróprios,aentidadeinicioua
construçãodeumanovaoficinaeconseguiu
verbacomplementarjuntoaoutrosparceiros.
“AvitórianoeditaldaFundaçãoimpulsionou
aentidade.Nosesforçamosparaadequaro
local,garantirmelhorescondiçõesaosalunos
eaampliaçãodarenda”,conta.

Aoficinadobrouofaturamentoedispõe
dedoismarceneirosquecoordenamduas
turmas.Asexpectativasdenegócios
continuamemaltacomasdoaçõesde
madeirafeitaspelaprefeitura.

ParaoEditaldeProjetos2014,a
associaçãopleiteiainvestimentospara
adequaçõesnacreche,querecebe
diariamente20crianças.“Começamosa
despertarparapossibilidadescomoessas
hápoucosanos.Temoscondiçõesdeevoluir

eapresentarpropostascadavezmelhores”,
conclui.

AlémdaAPAEdeCoronelFabriciano,o
Edital2013contemplouquatroentidadesno
ValedoAçoesetenoValedoJequitinhonha.
Juntas,aspropostasarrecadaramR$120mil
ebeneficiaramquase900pessoas.

2014
Aediçãodesteano,jáemandamento,

recebeu59inscrições–númerorecorde
–eoresultadochegouaopúblicoem
outubro.Anovidadeemrelaçãoao
anopassadoconsistenovalorlimite
aserrepassadoparaosparticipantes,
queaumentoudeR$10milparaR$
12mil.“Observamosummovimento
crescente,participaçãodeentidades
atédeoutrascidades,oquemuito
nosalegra.Masaindaháumnúmero
expressivodeprojetosdesclassificados
emvirtudedenãoatendimentoaos
requisitosobrigatóriosdoedital.Esse
cuidadoéimportanteparatercondições
deconquistarobenefício”,afirmaNeide
Morais,coordenadoradeProjetosda
Fundação.

Edm
ar Silva

Mais espaço e qualificação: alunos 
da APAE em oficina de marcenaria
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Emcena

Arte Viva completa 15 anos
Festivaljáreuniumaisde300milpessoase
comemoraevoluçãoartísticadaregião

VinteanosdaFundaçãoAperam
Acesita,70anosdaEmpresa:motivos
desobraparacomemorar.Acomunidade
doValedoAçoencontranoFestivalArte
Viva2014,opalcocertoparadesfrutar
daculturaecelebraressesmarcos.
Entreosdias7e31deoutubro,o
CentroCulturaleoBosquedaFundação
sediarammaisde25atrações,como
osshowsdeOswaldoMontenegro,
GuilhermeArantes,teatroadultoe
infantil,exposiçõeseoficinas.Cerca
de20milpessoasacompanharamo
evento.Todaaprogramaçãofoigratuita,
medianteadoaçãodeumlitrodeleite.

Em15anosdeatraçõesdoArteViva
milharesdepessoasjáparticiparam
dessahistória.Umadelas,AnadeSão
JoséVasconcelos,funcionáriapública
deTimóteo,temnoeventoseuprincipal
acessoaumapaixão:oteatro.Aos
12anosdeidadeeladescobriuaarte
dospalcosduranteumaapresentação

infantilnacidadeehoje,aos54anos,
éfãdofestival.Emmuitasedições,ela
foiparaafilaretirarosingressos,ainda
namadrugada.“Algumasatraçõessão
muitoconcorridas,especialmenteos
espetáculosteatrais.Precisochegarcedo
paragarantirmeulugar,porquefaço
questãodeiratodos”,explica.

A relação com a arte extrapola o 
palcoeAnasempretentaaproveitara
diversidadedaprogramação.Dentreas
atraçõesmaismarcantes,Anadestaca
ostributosaClaraNuneseViníciusde
Morais–esteúltimocomartistaslocais
–eosshowsdeJairRodriguese14Bis.
“NointeriordoEstado,aspessoastêm
poucasoportunidadesculturais.Antes
daFundação,asopçõeslimitavam-se
aumaagendaescassanascidades
vizinhas”,revela.

Quemtambémconcordacomessa
avaliaçãoéRômuloAmaral,produtor
artísticoeatordaCiaTrupedaAlegria.

Eleatuacomteatrohá15anose
ratificaopapeldoArteVivanocontexto
artísticodaregião.“Ofestivaleos
demaiseventosanuaisfuncionamcomo
vitrinesparaosartistaslocaiseajudam
noprocessodeformaçãodopúblico.Não
háartesempessoas.Hojeemdia,posso
dizerqueasmanifestaçõesartísticasjá
fazempartedavidadeTimóteo”,explica.

Fotos: João Rabêlo

Rômulo acredita que o evento contribui para a formação do público na região; Ana, fã de carteirinha, aproveita o máximo de cada edição

Histórico
OFestivalArteVivaexistedesde

1999.Em15edições,jáapresentou
350obras,entrepeçasdeteatro,
showsmusicaisededança,exposições
eoficinas.ArtistascomooMPB4,João
BoscoeDaniloCaymmijáprestigiaram
oevento,queatraiumaisde300mil
pessoas.


