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Editorial
Precisamos planejar o
amanhã, mas também precisamos olhar para o que já
foi realizado. A conclusão,
quando avaliamos esses seis
primeiros meses do ano, é de
que o cenário mudou e que
a SINOBRAS está no rumo
certo.
Adequamo-nos as imposições feitas por dias difíceis
na economia e continuamos
investindo, porque acreditamos
na força da indústria brasileira.
A conclusão da segunda
fase do projeto de expansão
da SINOBRAS é o nosso
maior exemplo de que a crise
não pode nos paralisar. Previsto para operar em 2016,
o Projeto SINOBRAS Fase 2
elevará a produção de 380
mil para 800 mil toneladas
por ano de aço laminado.
Participamos da Feira
da Indústria do Pará – FIPA,
no mês de maio, e levamos
aos visitantes nosso portfólio
de produtos que é comercializado hoje no mercado brasileiro de Norte a Sul.
Vamos contar para você
também sobre o patrocínio da
SINOBRAS ao livro Balsa de
Buriti, um projeto de resgate
da cultura regional.
Boa leitura!

Ian Corrêa

Vice-Presidente da SINOBRAS

Motoristas da SINOBRAS
nas estradas brasileiras

D

esenvolver as atividades com segurança
é uma prioridade na
SINOBRAS, seja na realização de demandas internas
quanto externas. Exemplo
disso é o que tem demonstrado a equipe de Gestão de
Frota da empresa, composta
hoje por 26 motoristas que
cortam o Brasil de Norte a
Sul para realizar a entrega
dos materiais produzidos na
SINOBRAS.
De acordo com Eraldo
Dias de Souza, Coordenador
de Frota, somente nos três
primeiros meses de 2015 a
equipe já contabiliza mais de
19 mil horas rodadas sem nenhum registro de ocorrência.
“Oferecemos aos nossos
colaboradores muito mais
do que um carro moderno,
com sistema de gestão de
frota. Oferecemos condições favoráveis para que
eles desenvolvam sua atividade com qualidade, segurança e tenham a certeza
de que ao final da viagem
encontrarão sua família”,
explica o Coordenador.
Cleunice Divina de
Matos tem 16 anos de ex-

Parte da equipe que conduz os caminhões da SINOBRAS

periência como motorista e
há 2 faz parte do quadro de
colaboradores da SINOBRAS.
Ela se orgulha em fazer parte
da equipe, e de ser a única
mulher na função. “Já sofri
discriminação por ser mulher
e estar nessa profissão, mas
sou realizada e feliz. Aqui
na SINOBRAS tenho muito
apoio da equipe e dos gestores e faço meu serviço com
a máxima segurança, não
apenas porque essa é a forma
de trabalhar da empresa, mas
porque tenho minha família
me esperando ao final da
viagem”, disse ela.

Colaborador
da
SINOBRAS também há 2
anos, Alexandre Carvalho
Freitas faz questão de destacar a importância da preocupação da empresa com a
segurança dos colaboradores. “Trabalhei em empresas
que só se preocupavam em
produzir, em ter as cargas
entregues antes do prazo
final, o que pressionava os
motoristas a se arriscarem.
Aqui percebemos que nós
somos valorizados, temos
regras a seguir que garantem nossa segurança e isso
é muito bom”, elogiou.

Balsa de Buriti resgata história de pioneiros
O livro “Balsa de Buriti
– cartografia de uma viagem” retrata a aventura de
um grupo de Marabá que
aceitou o desafio de viajar
em uma balsa de madeira,
construída artesanalmente,
para celebrar o centenário
do município em 2013. Os
viajantes partiram do Estreito, no Maranhão, e foram
colhendo histórias, regis-

trando imagens e revivendo
o passado, navegando o
Rio Tocantins, até chegar
em Marabá, no Pará.
O livro foi lançado no
mês de abril deste ano e a distribuição dos exemplares será
dirigida para escolas municipais e autoridades locais dos
municípios por onde a expedição passou. A SINOBRAS foi
uma das patrocinadoras do
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livro que faz parte do projeto
Balsa de Buriti. O projeto realizado pela Casa da Cultura
de Marabá ganhou o Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan),
na Categoria I, de iniciativas
de excelência em técnicas de
preservação e salvaguarda do
patrimônio.
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Expansão vai aumentar capacidade
produtiva e gerar mais empregos

A

pós oito anos de operação em Marabá, no
Pará, a SINOBRAS
está investindo cerca de US$
200 milhões para expansão
de suas operações. Atualmente, a siderúrgica produz
cerca de 380 mil toneladas
por ano de aços laminados
e gera 1.300 empregos diretos. Com a expansão, a capacidade instalada será de
800 mil toneladas por ano e
os empregos diretos totalizarão 1.600.
A previsão é que a
Fase II, como foi batizada,
seja concluída e entre em
operação no próximo ano.
O projeto de expansão prevê: a aquisição de um novo
laminador, com capacidade
produtiva de 500 mil toneladas por ano; uma nova
subestação de energia de
230 kV; extensão da linha
de produção da Laminação/
Trefila; e a aquisição de uma
fragmentadora de sucata.
“As obras tiveram início
ano passado e já concluímos a extensão da linha de
produção da Laminação e
Trefila. A nova fragmentadora de sucata também já foi
adquirida e testada. A execução do projeto está apresentando ótimos resultados”,
explica Gerson Rusky, Gerente Executivo Industrial da
SINOBRAS.
Durante o período de

Galpão da extensão da linha de produção da Laminação e Trefila já está concluído

implantação do projeto, incluindo as vagas das obras
civis e montagens, serão
gerados 1.500 empregos.
Quando a Fase II entrar em
operação serão cerca de 300
novos postos de trabalho em
Marabá. Segundo estudos
da Fundação Getúlio Vargas
para cada emprego direto
que surge na indústria de
produção de aço são geradas 23,5 vagas indiretas.

saiba mais
Shredder
O novo equipamento adquirido pela SINOBRAS vai trazer
benefícios para o meio ambiente. Além de fragmentar a sucata,
o Shredder consegue remover até 18% de impurezas e reduz o
consumo de energia elétrica na aciaria. Atualmente, a SINOBRAS processa 120 mil toneladas/ano de sucata para usar no
processo produtivo do aço. Com o Shredder, a empresa terá a
capacidade de processar 300 mil toneladas por ano.

Comitiva do Governo conhece projeto de expansão Fase 2
As obras de expansão
da SINOBRAS foram visitadas pelo Vice-Governador
do Pará, Zequinha Marinho, e por sua comitiva de
Secretários de Estado. Durante a visita que aconte-

ceu na segunda quinzena
de maio, os representantes
do Governo do Estado conheceram o trabalho realizado pela siderúrgica na produção do aço e o andamento
do projeto de expansão da

empresa, SINOBRAS Fase 2.
O Vice-Governador do
Estado e o Secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
(SEDEME), Adnan Demachki, elogiaram a postura da

SINOBRAS quanto a continuidade de seu projeto de
expansão em um momento
de economia tão restritiva e
se colocaram à disposição
para apoiar o empreendimento.
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CURTAS
COACHING

Gestores
da
SINOBRAS
participarão, até o mês de
agosto, do Programa
Individual de Executive Coaching. Os participantes têm como
objetivo potencializar
seus conhecimentos e,
desta forma, melhorar
a performance profissional bem como os
resultados
positivos
para a empresa.

YAGUARA

A Companhia de
Dança Yaguara realizou
a 3ª edição do Festival
de Dança Eva Chaves,
no final do mês de abril,
no Shopping Pátio Marabá. O evento contou
com a participação de
35 grupos que disputaram prêmios nas categorias infantis, juvenis
e adultos. O Yaguara
é patrocinado pela
SINOBRAS há 7 anos.

A força do aço na FIPA

C

omo é produzido o aço,
quais suas aplicações,
como o produto está
presente em nosso dia-a-dia
foram alguns dos temas que
os participantes da XII Feira
da Indústria do Pará – FIPA
encontraram no estande da
SINOBRAS, durante o evento
realizado no mês passado, em
Belém.
A FIPA, realizada pelo
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA
e co-realizada pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Pará –
Sebrae, é considerada um dos
maiores eventos de exposição
e lançamento de produtos e
serviços do setor industrial da
região Norte.
Este ano, a feira abordou o tema Inovação e Sustentabilidade na Indústria
e os mais de 90 expositores
tiveram a oportunidade de
mostrar práticas sustentáveis e inovadoras que estão
sendo utilizadas no Pará. Ian

Corrêa, Vice-Presidente da
SINOBRAS ressaltou a importância da participação da
siderúrgica no evento. “Um
de nossos valores é desenvolvimento sustentável, o que
está diretamente relacionado com a temática da FIPA
2015. A SINOBRAS produz e
desenvolve todo seu trabalho
focada na sustentabilidade,
com respeito ao homem e
aos recursos naturais. Desta
forma, temos a certeza do
desenvolvimento com qualidade de vida para o hoje e
para as gerações futuras”,
explicou o Vice-Presidente.
Presente pela quarta
vez na FIPA, a SINOBRAS
apresentou, em um moderno
estande, seu portfólio de produtos, por meio de amostras
da linha composta por vergalhões, telas eletrossoldadas,
treliças, arames recozidos e
outros produzidos na usina e
que são comercializados de
Norte a Sul do Brasil.
O governador Simão

Jatene, durante a abertura
da FIPA, anunciou uma série
de ajustes em projetos de
leis de incentivos fiscais para
o setor produtivo paraense,
prorrogando os prazos em
mais 15 anos, além dos 15 já
previstos na legislação atual,
para empreendimentos da
agroindústria, indústria do
pescado, indústria da pecuária
e indústrias em geral.
Acompanhado
pelo
Prefeito de Belém, Zenaldo
Coutinho, pelo presidente da
Federação das Indústrias do
Pará (Fiepa), José Conrado,
pelo presidente da Assembleia
Legislativa do Pará (Alepa),
Márcio Miranda e pelo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Pará, Fernando Yamada, o Governador
Simão Jatene visitou o estande
da SINOBRAS e foi recebido
pelo Vice-Presidente da siderúrgica, Ian Corrêa.
Mais informações:
www.sinobras.com.br

YAGUARA II

Os integrantes do
grupo estão se preparando agora para pular
as fogueiras das festas
juninas com a quadrilha
Explode Coração. Os
dançarinos participarão
de concursos de quadrilhas intermunicipais e
dos campeonatos Paraense e Brasileiro Arraial
Brasil.

CORRIDA

Está confirmada
a data de realização
da Corrida do Aço
2015. Será dia 28 de
junho, domingo, com
largada às 7h, na
Praça São Felix de Valois. Promovido pela
SINOBRAS, o evento
comemora o início da
produção do aço no
Pará, em 2008.

Governador do Pará Simão Jatene e sua comitiva em visita ao estande da SINOBRAS

