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Editorial
Estamos chegando ao fim
de mais um ano comemorando
os frutos colhidos por meio de
muito trabalho. São muitas vitórias a comemorar e uma delas é
a chegada à tão sonhada marca de 1 milhão de toneladas de
tarugos de aço produzidos. Tivemos também o reconhecimento
do Sindicom à SINOBRAS como
Destaque Empresarial, a Comenda do Mérito Industrial, oferecida
pela FIEC, e a entrada do Grupo
Aço Cearense para o ranking das
200 maiores empresas do País.
Essas homenagens nos deixaram
muito satisfeitos e, certamente, nos
estimularão a continuar fazendo
um trabalho comprometido.
Nesta 12ª edição do nosso
informativo, registramos todas essas conquistas e também a participação de cinco colaboradores
da SINOBRAS no Festival SESI
Música. Em nossa pauta temos
ainda matérias sobre o programa de capacitação de pessoas
com necessidades especiais, a
divertida comemoração do Dia
das Crianças organizada para os
filhos dos colaboradores, o curso
de pintura em tecido oferecido às
mulheres do bairro do São Félix
e a confraternização que reuniu
mais de 1.200 colaboradores, no
Tartesal da Expoama.
Boas festas e parabéns a
todos vocês que mostraram que,
na SINOBRAS, produzimos muito mais que aço!

Ian Corrêa

Vice-presidente SINOBRAS

Programa capacita
novos colaboradores

E

ncontrar uma vaga no
mercado de trabalho
está cada vez mais
difícil. Tanto entre profissionais com pouca qualificação
quanto para trabalhadores
especializados. As barreiras
são ainda maiores quando
se trata de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE’s).
Com a intenção de
ampliar oportunidades para
um grupo de pessoas que
fazem parte dessa fatia de
mercado, uma parceria entre a SINOBRAS e o Serviço
Nacional de Aprendizagem

Industrial (SENAI) capacitou
e inseriu 15 profissionais ao
quadro de colaboradores da
Siderúrgica. A iniciativa se
deu por meio do Programa
de Treinamento e Qualificação às Pessoas com Necessidades Especiais.
Lídia Estumano faz
parte da nova equipe após
passar pelo treinamento de
dez meses. Para ela, iniciativas como esta são essenciais
para reduzir as desigualdades na disputa por uma vaga de emprego. “Eu espero
contribuir no setor em que
estou alocada. Estou muito

feliz, pois meu sonho era
trabalhar na SINOBRAS”,
comemora Lídia.
A Gerente de Recursos
Humanos, Cláudia Rodrigues,
explica o quanto é importante superar obstáculos e conviver com as diferenças. “O
grupo que foi formado no
programa mostrou o quanto é importante observar
a vida por outro ângulo.
Os limites muitas vezes são
ditados socialmente, mas
com força de vontade e
dedicação podemos chegar muito longe”, conclui
Cláudia.

Os profissionais formados pelo programa já começaram a desempenhar suas atividades na usina
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Confraternização anima colaboradores

A

confraternização
de final de ano da
SINOBRAS, realizada
no início de dezembro, reuniu
os mais de 1.200 colaboradores
da Siderúrgica em uma programação especial. Com o tema “Nossa história é escrita
por você!”, a comemoração
reproduziu o espírito de integração entre as equipes.
Esta foi a segundo edição da
confraternização.
Em suas palavras de boas-vindas, o Vice-presidente
da SINOBRAS, Ian Corrêa,
atribuiu os resultados da
empresa ao comprometimento de cada colaborador
e afirmou: “Hoje estamos
todos reunidos para confraternizar, pois é um dia em
que podemos fazer uma
retrospectiva de tudo o
que foi realizado durante o
ano”. Na oportunidade ele
também lembrou as principais conquistas alcançadas
em 2012.
Para a colaboradora
Cleidy Maia, a confraternização foi divertida. “A cada ano

Diretoria atribuiu conquistas aos colaboradores. Na foto, Milton Lima conversa com as equipes

a festa vai melhorando. Parabéns, família SINOBRAS!”. Na
avaliação de Mateus Santana,
que participou pela primeira vez, o evento não deixou
a desejar em nada. “O bom

clima foi o que houve de melhor, pois quando há um bom
ambiente, o restante acontece por consequência”,
afirmou. Já Érica Martins
disse: “a confraternização

para mim foi um momento
de união entre os colaboradores, diversão e muita alegria. A festa foi sensacional
e tudo estava ótimo”, encerrou ela.

Evento reuniu mais de 1.200 colaboradores no Parque de Exposições de Marabá, com música, dança e sorteio de prêmios
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Colaboradores da SINOBRAS são
estrelas no Festival SESI Música

I

ntitulada “Noite de São
João”, a composição do colaborador Jefferson França,
foi a grande vencedora do
Festival SESI Música 2012, etapa
municipal, realizada em Marabá (PA). “Esta é a primeira
vez que me apresento em um
festival e estou muito feliz por
ter vencido”, comemorou
Jefferson, que se destacou
entre os outros concorrentes
na mesma categoria. Além
dele, mais cinco profissionais
representaram a SINOBRAS

na noite que celebrou o talento, a inspiração e a performance de trabalhadores
de várias empresas do Distrito Industrial de Marabá.
Cristiano Oliveira e
Lidynês Sousa também se
apresentaram no festival e
foram agraciados com segundo e terceiro lugares,
respectivamente, por suas interpretações de músicas não
inéditas. Satisfeita com o desempenho que teve, Lidynês
dedicou sua apresentação à

memória de seu pai, falecido há alguns meses. “Fiquei
com meu pai no pensamento
durante a minha apresentação e foi muito bom. Quanto
a representar a SINOBRAS,
sinto-me muito orgulhosa,
sobretudo porque a música está em minha vida há
bastante tempo”, afirmou a
cantora que participou pela
segunda vez do Festival SESI
Música.
A preparação para o
festival envolveu a realização

de oficinas e ensaios com a
banda base do evento. Para Soraia Remor, gerente
do SESI Marabá, o evento
é uma forma de incentivar
a produção musical junto
aos trabalhadores do setor
industrial do Pará. “Este festival só acontece porque as
empresas de nossa região
acreditam no talento de seus
colaboradores”, ressaltou a
gerente. Todos os vencedores receberam troféus e uma
premiação em dinheiro.

Cristiano Oliveira, Lidynês Sousa e Jefferson França mostraram todo o seu talento representando a SINOBRAS

Unidade de Laminação completa quatro anos de atividade
Chamada de “fábrica
de barras”, a Laminação
da SINOBRAS completou
quatro anos de atividade no
mês de setembro. Uma das
quatro unidades integradas
de produção da Siderúrgica,
a Laminação é o terceiro
processo na interligação da
usina, de onde saem as bar-

ras laminadas, entre elas o
SI 50, vergalhão comercializado em todo País. “No início
tivemos dificuldades, como
todo grande projeto tem,
mas cada um que participou
dessa etapa tinha dentro de
si o compromisso de firmar
o nome da SINOBRAS no
mercado e essa era a nos-

sa motivação”, conta o Gerente da Laminação, Carlos
Cândido.
Para o líder da célula
da Elétrica da Laminação,
Ricardo Martins, durante esses quatro anos, o mais importante foi poder contar com o
empenho de todos os colaboradores. “Esse projeto nunca

sobreviveria se não existisse
a dedicação, a coragem e
o amor no trabalho em que
executamos”, afirma o Ricardo.
Até outubro deste ano, mais de
900 mil toneladas de barras
de aço já foram produzidas.
O objetivo é fazer com que
a produção chegue a 30 mil
toneladas por ano.
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Brincadeiras e muita diversão
para filhos de colaboradores

A

pequena Maria Júlia,
filha do colaborador
Javanci Moura, Líder
de Manutenção Elétrica da
Aciaria, resumiu quase sem
fôlego: “Estou me divertindo
muito”. A menina passou a
manhã dedicada à programação alusiva ao Dia das
Crianças, dividindo-se entre
um brinquedo e outro. Promovida pelo grupo de voluntários
SINOBRAS em Ação, no SESI
Marabá, a comemoração contou com atividades como corrida do saco, dança da laranja e
sorteio de brindes.
Mateus Pinheiro, pai de
Guilherme, é colaborador da
Engenharia e também levou o
filho. Ele contou que depois que
soube da programação, o menino não falava mais em outra
coisa. “A vontade dele de ir era
tão grande que não parava de
perguntar quando chegaria o
dia. Quando chegamos ficamos impressionados, pois o am-

Filhos de colaboradores se divertiram em vários brinquedos montados especialmente para eles

biente estava muito agradável e
divertido”, afirmou.
Para uma das coordenadoras do evento, Patrícia

Dutra, Analista de Benefícios
da SINOBRAS, o principal objetivo foi alcançado. “A comemoração foi para os filhos dos

A programação alusiva ao Dia das Crianças foi realizada pelo grupo de voluntários SINOBRAS em Ação

colaboradores SINOBRAS, ficamos todos muito felizes em
poder proporcionar este momento a eles”.
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Pintura em tecido dá mais cor à
vida de mulheres do São Félix

A

ulas de pintura em tecido mudaram a perspectiva de mulheres
do bairro São Félix. Algumas
delas são mães de crianças
e adolescentes atendidos pela Liga Paraense de Karatê
Interestilos (Lipaki) e o curso
foi uma das atividades do
projeto Minha Comunidade
é Mais, desenvolvido pela
SINOBRAS, em parceria
com o Instituto WMA, criado pela Grupo Aço Cearense,
do qual a SINOBRAS faz
parte.
O curso de pintura
em tecido foi concluído em
novembro e é parte de um
conjunto de ações que beneficiaram a comunidade do
São Félix durante este ano.
Foram formadas duas
turmas, com aulas ministradas três dias por semana. Ao
final do curso, o objetivo foi
fazer com essas mulheres
dominassem as técnicas e
fossem capazes de produzir
os materiais por conta pró-

Exposição de peças produzidas pelas mulheres que participaram do curso de pintura em tecido

pria, além de manter uma
fonte independente de renda
para suas famílias.
Os cursos oferecidos
por meio do projeto Minha
Comunidade é Mais foram

totalmente gratuitos, pois a
intenção foi dar a oportunidade de conhecimento a
quem não tem possibilidade
de custear a capacitação. Entre as ações de melhoria que

estão em fase de conclusão
por meio do projeto estão a
construção de espaços como
a sala de música, a revitalização e melhorias na infraestrutura da Lipaki.

Grupo Aço Cearense entre
as gigantes do Brasil
O Grupo Aço Cearense
está na lista das 200 maiores
companhias do País. O ranking
foi elaborado pela publicação
“Exame Melhores e Maiores
2012” e colocou o grupo na
183ª posição na relação que
elencou as empresas de maior
relevância do Brasil.
Para formular a lista, a
edição especial da revista Exame analisa variantes como
receitas líquida e por valor de
mercado, além das ações que
mais subiram nas bolsas latino-americanas. O desempenho do
Grupo Aço Cearense, com mais

de 30 anos de atuação no mercado de aço, foi destaque por
ter alcançado o faturamento
de quase R$ 2 bilhões em 2011,
tornando-se também líder regional, sendo reconhecido pelo
Governo do Ceará com o Prêmio Contribuintes.
Mais de 5 mil empregos
diretos são gerados pelo grupo
que assume ainda a posição
de maior importador de aço do
País e comercializou 760 mil toneladas desse material somente no ano passado. Além disso,
mantém negócios com empresas nos cinco continentes.

A edição especial da revista “Exame Melhores
e Maiores 2012” publica todos os anos um
ranking das 200 maiores empresas do País

2012 | DEZembro | sinobras

7

Produção chega a 1 milhão de
toneladas de tarugos de aço

I

nstalada há seis anos no
Pará, a SINOBRAS atingiu em novembro passado a marca de 1 milhão
de toneladas de tarugos de
aço produzidos em Marabá.
Em operação desde 2008, a
Aciaria Elétrica da Siderúrgica possui tecnologia de ponta para produzir aço bruto
que, depois de laminado, dá
forma a toda a linha de produtos da empresa.
“Essa marca de 1 milhão de toneladas que acabamos de atingir é significativa,
pois este ano estamos com
ritmo para superar a capacidade projetada que é de 320 mil
toneladas por ano”, explicou
Gerson Rusky, gerente da Aciaria. A atividade da SINOBRAS
se concentra no mercado de
construção civil e fornece pro-

Lingotamento contínuo, um dos processos realizados na Aciaria

dutos para todo o País. Com a
implantação da primeira usina

de aço do norte e nordeste do
País, a empresa investiu mais

de US$ 400 milhões no projeto da usina no Pará.

Porto do Outeiro: apoio logístico na produção do aço no Pará
Otimização de mais da
metade do tempo entre o pedido e a entrega de bobinas
de fio-máquina, redução no
tempo de estocagem e do
custo de operação. Essas
são apenas algumas vantagens logísticas da reativação do Terminal Portuário
do Outeiro, que foi reaberto
há pouco mais de um ano,
no distrito do Outeiro, há
18 quilômetros do centro de
Belém (PA). Antes de voltar
a operar, o porto passou por
uma profunda revitalização
realizada por meio de uma
parceria entre a SINOBRAS
e a Companhia Docas do
Pará (CDP).
O terminal recebeu várias melhorias, desde a adequação das atracações e das
vias de acesso do píer até a sinalização horizontal e vertical
do local e, segundo o diretor
de Suprimentos e Metálicos,
Edgard Corrêa, a principal
beneficiada é a comunidade.

Antes da reativação, as bobinas eram recebidas no porto do Pecém (CE)

“O porto não trouxe vantagens somente para quem o
utiliza para carga e descarga.
A reativação do terminal representou um estímulo para a
economia da comunidade do
entorno, que viu na reabertura
a possibilidade de operação
de várias empresas, além da
SINOBRAS”, afirma o diretor.

Relacionamento
Também junto à comunidade, a SINOBRAS vem
realizando ações de teor social por meio da campanha
“Bem Viver no Trânsito”, em
parceria com a Companhia
de Transportes de Belém
(CTBel). São ações educativas sobre segurança no

trânsito desenvolvidas entre
alunos do ensino fundamental de escolas públicas do
Outeiro. “À medida em que
estamos ampliando as atividades do porto reafirmamos
também o compromisso de
desenvolver a comunidade.
O ‘Bem Viver no Trânsito’ é
só a primeira de uma série
de iniciativas previstas pela
SINOBRAS para envolver as
pessoas, a exemplo do que
acontece em Marabá, com
a comunidade da área de
atuação da usina”, explica
Edgard Corrêa.
Atualmente, a média de
movimentação é de 6,5 mil
toneladas por mês de bobinas
de fio-máquina provenientes
de países como Turquia, Argentina e Venezuela. Antes,
toda a movimentação de bobinas era feita no porto do Pecém, no Ceará. Agora, com a
reativação do porto do Outeiro,
todos os tributos gerados nessa
operação ficam no Pará.
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Curtas
Prevenção
de Acidentes
Em novembro, as
equipes das Células Manutenção Elétrica da Laminação, Oficina de Cilindros e
Mecânica da Laminação
chegaram à marca de 2
mil dias sem acidentes cada uma. Esse é um marco
e motivo de orgulho para os colaboradores que
trabalham na área e que
estão sempre focados aos
princípios básicos de segurança, como prevenção
de acidentes, redução de
riscos e, sobretudo, valorização do uso dos EPI’s.

orm/acp

SINOBRAS é Destaque
Empresarial 2012

O

Sindicato do Comércio de Marabá (Sindicom) reconheceu
mais uma vez a SINOBRAS
como Destaque Empresarial
do ano de 2012 na 18ª edição do Baile do Empresário.
A comenda foi recebida pelo Gerente de Metalurgia e
Qualidade, Ricardo Pugliese.
“A SINOBRAS continua firme com seus investimentos
em seu parque industrial, no
município, com expansão e
diversificação constante de
sua produção e geração de
empregos diretos e indiretos na
cidade”, disse Ricardo Pugliese.
Além do Destaque concedido à empresa, Milton Lima,
Diretor Industrial da Siderúrgica foi homenageado com a
comenda de “Amigo do Comércio”, concedida em reconhecimento às personalidades

Ricardo Pugliese, Gerente de Metalurgia e Qualidade, e Carlos
Cândido, Gerente da Laminação, representaram a SINOBRAS

que têm compromisso com o
desenvolvimento de Marabá.
Na cerimônia, Milton
Lima foi representado por
Carlos Cândido, Gerente de
Laminação. “Acredito que estas homenagens sejam con-

feridas à SINOBRAS por sua
atuação na cidade, especialmente porque a empresa movimenta significativamente a
economia local por meio dos
empregos que gera”, explicou
Cândido.

A SINOBRAS foi destaque na categoria Siderurgia e Metalurgia e recebeu
pela segunda vez o Prêmio
ORM/ACP, considerado o
“Oscar do empresariado
paraense”. A siderúrgica
foi escolhida por um júri
especializado, formado por
jornalistas e empresários.
Duzentas companhias disputaram a premiação, em
várias categorias.

ESPETÁCULOS
Nas festas de fim de
ano, a Companhia de Dança Yaguara apresentou
dois espetáculos natalinos
no Cine Teatro Marrocos.
O primeiro, chamado “O
segredo das fadas” e estrelado pelo corpo de baile
infantil da companhia, foi
apresentado no dia 15 de
dezembro. O segundo, intitulado “Um sonho de Natal”, foi exibido nos dias 19
e 20 de dezembro. O grupo
tem a SINOBRAS como patrocinadora oficial.

Presidente da FIEC, Roberto Macêdo, entrega Medalha do Mérito Industrial a Vilmar Ferreira

Grupo Aço Cearense é homenageado pela FIEC
A Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC) reconheceu o Grupo
Aço Cearense pela contribuição das suas atividades ao desenvolvimento daquele estado.
Homenageado pela entidade,
Vilmar Ferreira, presidente do
Grupo, recebeu a Medalha de

Mérito Industrial. “Sinto-me lisonjeado com a homenagem,
pois o reconhecimento é um
estímulo para que continuemos com o nosso trabalho de
ajudar no desenvolvimento
deste Estado”, afirmou o empresário.
Além da SINOBRAS, em

Marabá, o Grupo Aço Cearense
possui uma sede comercial em
Fortaleza e duas indústrias em
Caucaia (CE) e é o maior importador privado do Ceará.
Mais de cinco mil empregos
diretos são gerados pelo grupo
que está há mais 30 anos no
mercado.

