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Da Europa para o Jequitinhonha

A coordenadora Jéssica Cordeiro recebe o prêmio das mãos de Philippe Darmayan, CEO do Grupo Aperam

Diretores do Grupo Aperam homenageiam os vencedores Grupo 10Envolver comemora a vitória do Challenge 2013
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CEO da Aperam
entrega troféu do
Challenge ao Grupo
10Envolver

empregados da Aperam Bioenergia.

pelo CEO do Grupo Aperam, Philippe

em Timóteo. “Uma felicidade que as
palavras não conseguem descrever.

do grupo, Jéssica Cordeiro.

Camargo.

importância da Aperam Bioenergia

vidade ".

Do projeto
à vitória
O grupo 10Envolver conquistou
o Challenge 2013 com o projeto
“Mecanização da Operação
de Desgalha”. O objetivo
era melhorar o processo de
desgalha dos troncos, que
aumenta a segurança e evita
que os resíduos prejudiquem
o produto fi nal e danifi quem
os fornos da Bioenergia e da

Aperam South America. Eles
desenvolveram o “Desgalhador
mecanizado - AB2000”, que
retira os galhos das árvores
utilizando uma máquina operada
por um empregado. A vitória do
grupo 10Envolver foi anunciada
pelo CEO da Aperam em julho,
por meio de videoconferência,
com transmissão simultânea
para todas as empresas
participantes, na Bélgica,
França e Brasil.
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Linha aberta com você!
Em caso de dúvidas, sugestões ou qualquer outro assunto que envolva
a Aperam Bioenergia, entre em contato com o setor responsável.

Setor Capelinha Itamarandiba
Escritórios (33) 3516.4800 (38) 3521.3600
Relações com as Comunidades (33) 3516.4826 (38) 3521.3661
Meio Ambiente (33) 3516.4821 (38) 3521.3629
Saúde (33) 3516.4857 (38) 3521.3625
Segurança (33) 3516.4865 (38) 3521.3655
Recursos Humanos (33) 3516.4858 (38) 3521.3646

Bioenergia, do presidente aos ope-

ses e projetos de grande potencial,

vibrou: “É uma grande honra. A evo-

cada um de nós”.
O gerente de Colheita, Edimar de

gerência”, disse. Edimar fez questão

diversas áreas ”, enfatizou.

Fernandes, não conteve a emoção.

pena”, disse. Seguindo os costumes

comunidades locais.

Almoço com o CEO

ginado pelo grupo. Mas almoçar na

sente, surpreendeu os vencedores.

do Departamento de Manutenção/

nante. Ele fez com que cada um de

rosto de todos nós”.

senciou a criação do primeiro clone

ber um prêmio por um trabalho que
trouxe excelentes resultados para a
Aperam Bioenergia”, conta. O troféu

coisas boas vêm por aí.

Orgulho e união

formas efi cazes de evitar incêndios
e alertaram sobre os riscos e prejuí-
zos causados pelo fogo.

aumenta o raio de atuação da SIPIN,
que promoveu atividades em diver-

crianças e adultos. Mais de cinco mil

Capelinha, Turmalina, Itamarandiba,
Minas Novas e Veredinha, incluindo

os moradores das áreas rurais.
A principal mensagem, este ano,

por atos criminosos. O diretor presi-
dente da Aperam Bioenergia, Jaime

vai além da prevenção e busca inte-
grar Empresa e comunidade: “Todos

veis ao meio ambiente, ao patrimô-
nio e à saúde das pessoas. Estamos

mento social e, por isso, estaremos
cada vez mais próximos e atuantes”.

A prevenção continua

lançado um concurso de frases sobre
o tema, nas cinco cidades de atuação

vencedores. Além disso, os brigadis-

Bombeiros.

autoridades dos municípios de Cape-

também marcaram presença.

comunidade na prevenção de incên-

Unidade de Conservação do parque,

combate ao fogo.

com a Fundação Aperam Acesita, e o

fez um balanço de todas as ações de

Consciência ambiental
na mira da SIPIN
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Philippe Darmayan recebeu uma lembrança do Jequitinhonha

A Semana de Prevenção a Incêndios teve foco no comportamento responsável



A Aperam Bioenergia, mais uma

zado pela FIEMG e pelo SEBRAE, em
Turmalina.

regularização ambiental e negócios
do setor. As palestras foram minis-

tas em economia, meio ambiente e
manejo fl orestal.

a maior fl oresta de eucalipto artifi -
cial do mundo e o objetivo é utilizar

dos participantes para que a maté-
ria prima tenha o uso diversifi cado.

Competitividade e investimento

tido o aproveitamento de produtos

mentício, farmacêutico, metalúrgico

competitividade entre as empresas

pativa foram discutidas, assim como

à plantação, produção e destinação
do eucalipto.

Promover a geração de emprego
e renda no Jequitinhonha é a expec-

que participaram do seminário, que

um estande na Mostra de Produtos
Industriais que integra o evento.

Novos horizontes para o eucalipto

Exposições de Itamarandiba e, além

musicais, sediou a 3ª etapa da Copa
Brasil de Supercross.

Este ano, a grande atração foi a
cantora Ivete Sangalo. Os sertane-

de Itamarandiba.

Associação dos Artesãos e Artistas

(AAAISF), que puderam expor seus

porte. A intenção é incentivar a pro-
dução cultural na região e aumentar
a renda dos artesãos. Cultura e

meio ambiente
O diretor de operações da
Empresa, Paulo Sadi, marcou
presença na festa - que é
uma das maiores do Vale do
Jequitinhonha - e lembrou que a
arte e a manifestação popular
são o grande patrimônio de
um povo: “Fazer parte dessa
realidade é um privilégio para a
Aperam Bioenergia. Preservar
a cultura e a natureza tem a
mesma fi nalidade: manter o
homem em equilíbrio”.

A analista de Relações com
a Comunidade, Fernanda
Correia, se orgulha de dizer

que a Empresa busca, a todo o
momento, estreitar sua ligação
com a comunidade, criando
campos de desenvolvimento da
região.

A presidente da Associação de
Artesãos, Francisca de Jesus,
agradeceu o apoio da Aperam
Bioenergia que, segundo
ela, está sempre ao lado dos
moradores: “A participação
na EXPOITA foi muito boa,
com um espaço bonito e
organizado para os nossos
produtos. Aproveitamos para
agradecer a parceria na festa
do Capelinhense Ausente, onde
a Aperam nos deu o suporte
para montarmos um estante no
Galpão Cultural do evento”.

Alegria e cidadania
na 20ª EXPOITA

Ivete Sangalo animou a
multidão na EXPOITA

Estande da Aperam Bioenergia e Associação de Artesãos de Itamarandiba
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Seminário contou com a presença
de diversas autoridades

O uso do eucalipto em
outros setores foi um dos
assuntos discutidos



Aperam Bioenergia e o Instituto do
Inox ganhou mais um capítulo este

cidades de Capelinha, Minas Novas,

Acabamento em Aço Inox”.

nos desenvolveram conhecimentos
práticos e teóricos sobre o assunto,
além de noções básicas de saúde e
segurança.

tem melhorado a qualidade da pro-
dução dos serralheiros da região.

tenho várias demandas”.

sário em Minas Novas, afi rma que o
trabalho com o inox requer um cui-
dado especial e muita técnica: “Vou
me dedicar a peças pequenas como

trabalho de excelente qualidade”.

Geração de
emprego e renda
O gerente executivo da Aperam
Bioenergia, Ricardo Wagner,
lembra que o projeto tem
contribuído para estimular
a geração de emprego no
Jequitinhonha, onde cresce
a demanda por acabamento
diferenciado na construção
civil. Segundo ele, a Empresa
pretende abrir novos cursos
básicos e avançados, para
atender a comunidade e
fomentar a aplicabilidade do aço

inox da Aperam: “Na região não
havia mão-de-obra qualifi cada
e isso causava prejuízo às
serralherias”.

Para o presidente da Fundação
Aperam Acesita, Venilson
Vitorino, a qualifi cação fortalece
um dos pilares da Aperam, que é
o desenvolvimento sustentável
das comunidades onde a
Empresa atua: “Disponibilizar
tecnologia e preparar os
empreendedores para o mercado
é contribuir para a geração de
emprego e renda da população”.

Serralheiros do Jequitinhonha
aprendem a utilizar o inox

acreditando nisso que, há nove anos,

escolaridade dos empregados, o pro-

soas, que puderam concluir o Ensino
Médio ou Ensino Fundamental.

O projeto, que formou sua última

fi ssões. Este ano, 49 alunos recebe-

Itamarandiba.

Rodrigues diz que o Capacitar foi um
divisor de águas na sua vida: “Antes,
eu fi cava constrangido quando meus
fi lhos pediam ajuda no dever de casa.

fundamental, eles me incentivaram a

res foi muito importante para que eu
não desistisse”.

Autoestima e realização

era muito pobre e os horários difi cul-
tavam o retorno às salas de aula. Foi

da Empresa”.

muita gente a crescer: 25 % dos par-
ticipantes conseguiram uma promo-

sou de auxiliar de almoxarifado para
eletricista, na Ofi cina da Bioenergia.

Projeto Capacitar: aprender para crescer
nosso potencial”.

Exemplo de crescimento

Aperam Bioenergia, Ricardo Wagner,
o projeto Capacitar não só promoveu

res, mas ajudou no desenvolvimento
da Empresa. “Uma organização com-

sempre o melhor. Muitos empregados
foram promovidos, por meio de sele-
ção interna. Eles servem de exemplo
para os colegas que também querem
crescer”.

dos resultados do Projeto Capacitar:

tórias de esforço, dedicação e apren-

pode causar na vida das pessoas”.

O curso de soldagem
TIG apresentou

aos serralheiros as
técnicas e cuidados

no manejo do inox

49 empregados concluíram os estudos em agosto deste ano
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(SENAR) de Minas Gerais, a Aperam
Bioenergia deu início a mais um pro-
jeto em benefício das comunidades

programa é direcionado aos produ-
tores que participam do Projeto de

é capacitar os apicultores para uma
melhor gestão dos apiários, fortale-
cendo o agronegócio.

res das Associações de Apicultores

O tema principal é o planejamento e
a administração de pequenos negó-
cios rurais.

ciação de Apicultores de Mendonça,

sor Roberto, fui ao apiário com uma

tenho controle total sobre a minha
produção”, garante.

ros e vou começar a alimentação na
entressafra".

haja um crescimento cada vez maior

Jequitinhonha, com a aplicação dos
conhecimentos adquiridos.

Fundo Comunidade
em Rede realiza
novo encontro

Fortalecer os vínculos e a capa-
cidade de ação dos moradores, nas

mação no dia 26/08, em Veredinha,

entre convidados, apicultores e pos-
síveis parceiros.

parte – em parceria com a Fundação

Interamericana (IAF), o projeto tem
muito pela frente.

produtores, em 11 mil colmeias ins-

bém pretende oferecer alternativas

venção local e comunitária.

Expectativa de crescimento
A coordenadora de projetos da

Fundação Aperam Acesita, Márcia

Andrade, acredita que o projeto é

gração entre a Aperam Bioenergia
e as comunidades do seu entorno,

vimento: “Esse segundo encontro

ações que ajudarão os participan-
tes a atingir seus objetivos”.

O apicultor Domingos Cordeiro,
presidente da Associação de Api-
cultores de Veredinha (AAPIVER),

tam na atividade apícola da região.
Foi assim que conseguimos cons-

pretendemos automatizar a nossa
produção”.

Mendonça.

Evento fortalece a apicultura no Vale
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Bioenergia respirando juventude

ver a interação entre elas, a Aperam

Empresas Prestadoras de Serviço. O
evento reuniu cerca de 100 trabalha-
dores de diversos segmentos.

ções sobre os requisitos normativos
(como ISO 14.001, OHSAS 18.001) e
Comportamento em Auditorias.

Anibal Andrade, da Alfa Transportes,

parceira: “Foi muito instrutivo e for-

Aperam Bioenergia. Além de apren-

de parceria”.

Qualidade que contagia

tivo, Jomar Britto, afi rma que o ELO
é um momento de suma importân-

Aperam Bioenergia”.

começo, a Aperam Bioenergia apre-

“Contagiados pelo ideal de melhoria
contínua do Grupo, vamos buscar a

cial no nosso atendimento”, conclui.

dade entre elas. Milane Macedo, res-

evento representa um rico aprendi-
zado para empregados e prestado-
res de serviço: “A troca de informa-
ções e de experiências fortalecem o
compromisso de todos com os valo-
res da Aperam”.

em julho, nove estudantes de diver-

“Estágio de Férias”. Durante 30 dias,

cumpriram um cronograma de ativi-

nhamento contínuo.

para estudantes matriculados, com
frequência comprovada. Os estagi-

dual e seguro de vida.

desenvolver na profi ssão: “Em con-
trapartida, a Empresa tem a chance

time. O estudante se aperfeiçoa e a

des do mercado”.

ELO promove interação e aprimoramento

Prestadores de serviço receberam orientação sobre controle de qualidade

Aumentar o vínculo com as empresas parceiras é o principal objetivo do ELO

Estágiários realizam “inventário fl orestal” nas plantações de eucalipto

Prática que faz diferença

prática. Verifi car as diferenças entre

uma boa formação profi ssional”.

gio no setor de Produção e Análise

importante na profi ssão: “A Aperam

Empresa e conhecer o trabalho dos

conhecimentos”.
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Fernanda: “vivenciando a rotina
e aprimorando”



Aprendendo a ensinar

03/09.
O instrutor Sergio Marchetti, da

Recursos Humanos, além de super-
visores de equipe e instrutores fl o-

para conduzir, com sucesso, os pro-
gramas de treinamento da Aperam
Bioenergia.

ções e problemas típicos do seu dia
a dia, durante os exercícios práticos
e teóricos.

no setor de Recursos Humanos, diz

principalmente para quem não tem

experiência em falar em público: “As

sobre como se comportar diante de
um público. No nosso dia a dia, tra-
balhamos sem prestar atenção nes-
ses detalhes. Além de tudo, o curso
foi muito divertido. Deveria ter todo
ano”, comenta a analista.

principalmente, para a Empresa”.

Itamarandiba. O treinamento acon-
teceu no dia 29/08, para um grupo
de 17 pessoas.

Darleny Vieira, o curso contou com

ração de dependentes químicos em
Itamarandiba e região.

ajudar da maneira certa.”.

Empregados simulam
situações de emergência

Aperam Bioenergia também apren-

de emergência.

Capelinha e Itamarandiba. Os profi s-
sionais participaram de simulações
baseadas nos cenários de emergên-

de Primeiros Socorros da Empresa.

empregados quanto para a comuni-
dade. Ficamos impressionados com

tornem “guardiões da vida” engran-
dece qualquer profi ssional. Afi nal é
o nosso bem mais valioso, insubsti-
tuível, e precisa ser preservado”.

Treinadores da Aperam Bioenergia passaram por capacitação

O curso levou em consideração o dia a dia dos empregados A arte de falar em público foi uma das técnicas aprendidas

Primeiros socorros: formação
interna e externa
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Representantes de escolas
e entidades recebem

treinamento



Adote uma dieta saudável,
rica em frutas, legumes, cereais
integrais e castanhas. Reduza a
ingestão de gorduras, doces e
refrigerantes. Substitua o leite
integral por desnatado e prefi ra
os queijos brancos. Não exagere
no sal e coma peixe de duas a
três vezes por semana - sardinha,
atum e salmão são muito ricos
em Ômega 3. Beba de seis a oito
copos de água por dia.

Mexa-se. Pratique 30 minutos
de exercício físico, de quatro a
cinco vezes por semana. Antes,
é preciso passar por avaliação
médica.

Diga não ao stress. Cultive
o bom humor, não guarde
mágoas e relaxe. Aulas de
Yoga, alongamento e dança são
excelentes opções.

Livre-se do cigarro. Não é fácil,
mas saiba que você não está
sozinho. Existem grupos de apoio
e opções de tratamento que
ajudam a combater o vício.

Visite seu médico. Manter bons
níveis de pressão arterial, glicose
e colesterol é essencial.

Nunca é tarde para começar.
O seu coração agradece!

Reafi rmando a postura do Grupo
Aperam de priorizar a segurança e o
bem-estar dos seus empregados, a

27 de Agosto, o Dia “S” da Saúde e

evento, que faz parte do Progra ma
Sempre Alerta e mobiliza os empre-

acidentes e da qualidade de vida no
trabalho.

mentos adotados pelos trabalhado-

e Segurança, e usarei todos os EPIs

gas são insubstituíveis e eu as colo-

as regras básicas”.
O evento fortaleceu conceitos e

práticas apontados pelas auditorias
internas e preparou os empregados

começaram em setembro. A adesão
às atividades propostas foi pratica-
mente unânime: 1.038 trabalhado-

conduzidas pelas equipes de Saúde
e Segurança.

balhadores, comparando os procedi-
mentos adotados com os recomen-

Aperam Bioenergia fi zeram a aber-
tura do DSMS especial.

melhorias no ambiente de trabalho
e práticas de segurança. Todo este
esforço precisa estar acompanhado

objetivo é manter o nível de vigilân-

tem sua integridade física”.

Regra de Ouro é tema do Dia “S”

S a ú d e  e  S e g u r a n ç a

nutrientes e oxigênio às células do
corpo e, depois, recolhe e elimina as
substâncias liberadas por elas. Mas,
a cada dia, novas descobertas desa-
fi am a ciência sobre a sua importân-

um sistema nervoso independente,

complexa rede de neurotransmisso-
res, proteínas e células de apoio.

emocional.

órgãos”, morada da consciência e da
inteligência. A ele é atribuída a vita-
lidade física, a atividade mental e o
espírito do ser humano.

a capacidade de não julgar ajudam
a cultivar pensamentos e emoções

organismo. Entrar em contato com

efi cazes de manter o coração sau-

fazem sentir bem. É preciso confi ar
na intuição e reconhecer que a ver-

não está no exterior e sim no inte-
rior de nós mesmos.

Coração: o imperador do corpo
Dia Mundial do Coração - 29 de setembro

Regra de Ouro n º10.
Respeitarei todas as regras,
normas e avisos de Saúde

e Segurança, e usarei
todos os EPIs exigidos.

A utilização dos EPIs foi o tema principal do Dia "S"

Cuide bem do coração

Respostas: 1. Atividade  2. Peixe   3. Saúde  4. Relaxe
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Caça Palavras
Saúde e Segurança

Encontre quatro palavras
relacionadas às dicas de
cuidado com o coração.


