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Editorial
O ano de 2011 foi muito
produtivo para a SINOBRAS.
Crescemos, nos consolidados e avançamos em muitos
aspectos. Nesta nona edição
do nosso Informativo, trazemos o reconhecimento da
Associação Comercial do Pará ao trabalho e empreendedorismo do nosso presidente
Vilmar Ferreira e o destaque
dado pela Associação Comercial e Industrial de Marabá à SINORBRAS por seu
empenho para o desenvolvimento do comércio local.
Também serão abordadas algumas ações realizadas
pelos nossos colaboradores,
como a entrega das doações
do projeto Natal Feliz e a SIPAT da Florestal. Em tempo,
também falaremos da SINOBRAS Florestal ter recebido,
pelo sexto ano consecutivo,
o título de maior reflorestadora do estado do Tocantins.
Este ano, comemoramos cinco anos e realizamos
pela primeira vez nossa confraternização de fim de ano.
Desejamos a todos
uma boa leitura, como também um ótimo ano com muita fé em Deus!

Ian Corrêa

Vice-presidente SINOBRAS

Vilmar com diretoria SINOBRAS na entrega do prêmio Empresário do Ano 2010 da ACP

Vilmar Ferreira é eleito
Empresário do Ano do Pará

O

trabalho de mais de
30 anos do empresário Vilmar Ferreira no mercado da siderurgia
brasileira foi reconhecido
através de homenagem da
Associação Comercial do
Pará – ACP. Vilmar recebeu o título de Empresário do Ano do Pará, edição
2010, em reconhecimento
ao empreendedorismo e aos
investimentos realizados no
Estado por meio do trabalho
à frente da Siderúrgica Norte Brasil S.A - SINOBRAS.
A solenidade aconteceu na
sede da ACP no mês de novembro.
Sérgio Bittar, presidente da ACP, salientou que a
escolha de Vilmar Ferreira para receber a comenda partiu da dedicação do
empresário ao mercado e à
indústria no Pará. “O nosso
homenageado deste ano foi
eleito por ter mostrado uma
capacidade extraordinária
de empreender. Com esta
comenda entregue ao Vil-

mar queremos homenagear
também a todas as pessoas
que vieram de fora e se dedicaram ao nosso Estado”,
disse.
O vice-governador
do Pará, Helenilson Pontes,
agradeceu a dedicação e o
fato do empresário ter acreditado e investido no Pará.
“Hoje nossos agradecimentos são a um cearense que
está mudando a cara do Pará com investimentos como
o Projeto Aline, que pode
representar a transformação da matriz econômica
do Estado”, afirmou.
Durante seu discurso
de agradecimento, o homenageado disse que ficou
honrado e alegre por receber a homenagem, especialmente por se tratar de
uma solenidade dedicada
ao empreendedorismo e ao
incentivo às pessoas. “Acredito que a honraria representa o reconhecimento do
esforço e da dedicação ao
trabalho por mim empre-

endidos ao longo desses
anos”, ressaltou, concluindo, “esta homenagem é de
grande significância para
mim porque traz o timbre
da história do setor produtivo do estado do Pará,
que exibe um legado de
lutas, onde a tenacidade,
a coragem, a obstinação,
a criatividade e, sobretudo,
a perseverança, são os atributos mais singulares de suas condutas empresariais”,
encerrou Vilmar.
SINOBRAS em números
Investimento
US$ 400 milhões
Produção
300 mil toneladas
aço laminado/ano
Empregos gerados
1.700 empregos diretos
10.500 indiretos
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Composição da mesa durante abertura do Simpósio do Setor Metal-Mecânico de Marabá

SINOBRAS participa do I SIMPOMEC

E

mpresários, autoridades
políticas, universitários e
especialistas em siderurgia e mineração participaram
do I Simpósio do Setor Metal-Mecânico de Marabá (Simpomec) que teve como tema
Mineração e Siderurgia - Oportunidades de Negócios. Realizado no mês de novembro,
o evento tratou de assuntos
relacionados ao eixo mínero-metalúrgico e contou com a
presença do vice-presidente
da SINOBRAS, Ian Corrêa e
do vice-governador do Pará,
Helenilson Pontes.
Durante a abertura do
evento, Ítalo Ipojucan, presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá
– ACIM, enfatizou a importância do encontro e apresentou
as experiências de Minas Gerais e Espírito Santo, que prosperaram com a diversificação
de sua base produtiva. “A

instalação de um polo metal-mecânico nessas cidades foi
responsável por seus indicadores estarem acima da média
nacional”, afirmou.
Já Ian Corrêa falou sobre a SINOBRAS e elencou
as possibilidades que a instalação de uma empresa desse
porte pode trazer no início do
processo de concretização de
um polo metal-mecânico. “Temos muito a crescer em infraestrutura e a indústria do aço
é um setor de muito desenvolvimento, pois o consumo do
aço mede o nível de crescimento de um país”, comentou
Ian. O vice-governador do Pará declarou que a região tem
um casamento indissociável
com a mineração.
Uma das palestras do
evento foi ministrada por
Clayton Labes, diretor de Sustentabilidade da SINOBRAS,
conselheiro do Instituto Aço

Brasil – Iabr e diretor da Regional Norte da Associação
Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração – ABM. Ele
falou sobre a importância da
ABM como fomentadora do
conhecimento e do desenvolvimento do setor do aço no
Brasil e apresentou um vídeo
sobre as potencialidades do
aço e como o insumo está
inserido no dia a dia das pessoas.
Painéis
A SINOBRAS também
participou do painel Siderurgia:
tecnologia e mercado – situação atual e tendências, que
teve como moderador Sidney
Rosa, Secretário de Estado de
Projetos Estratégicos. Durante sua explanação, Ian Corrêa
mostrou números e dados sobre o Grupo Aço Cearense; do
Projeto Aline, que integrará a
planta industrial da Alpa e da
SINOBRAS.

“Temos
muito a
crescer em
infraestrutura
e a indústria
do aço é um
setor de muito
desenvolvimento,
pois o consumo
do aço mede
o nível de
crescimento
de um país”
Ian Corrêa
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Confraternização da SINOBRAS
movimenta colaboradores

A

nimação e descontração marcaram a comemoração de Natal
dos colaboradores da SINOBRAS. Com o slogan: A SINOBRAS comemora 5 anos
e a estrela é você”, a festa
aconteceu no Parque de Exposições de Marabá e contou
com a participação de aproximadamente 1.400 colaboradores diretos da empresa,
além da diretoria. Marcando
o encerramento do ano de
atividades, o evento também
comemorou os cinco anos
de implantação da empresa
no município.
Na abertura, Ian Corrêa, vice-presidente da SINOBRAS, lembrou que apesar
de todas as barreiras encontradas a siderúrgica tem
conseguido se posicionar no
mercado. “Um dos valores
que temos na SINOBRAS é a
fé em Deus e esta festa teve
como objetivo agradecer a
Deus e aos nossos colaboradores. Esta foi a primeira vez
que fizemos esse tipo de encontro, mas esperamos que
esta tenha sido a primeira de
muitas que ainda venhamos
a fazer”, afirmou.
Um culto ecumênico
com a participação do Pastor Sydney Paiva Galvão, da
1ª Igreja Batista de Marabá
e do Padre Mário Maestri,
pároco da Paróquia de São
Francisco de Assis marcou o
início da programação. Em
seguida a Banda Shalon,
da Fundação de Amparo a
Criança e ao Adolescente –
Funcad, que tem apoio da
SINOBRAS para a realização de suas ações, fez sua
apresentação. O ponto alto
do evento foram os sorteios
das premiações. TVs de LCD
a eletrodomésticos estavam
entre os presentes. A animação musical ficou por conta
da banda Todos os Tempos.

Evento comemorou o Natal e os cinco anos de operação da usina

Caio Felipe, da Trefila, foi um dos contemplados com prêmio durante a confraternização

Participação
Segundo Andreza Delmondes, assistente administrativo da área de Recursos
Humanos da SINOBRAS,
a festa foi maravilhosa. “O

evento trouxe diversão, interação e ajudou ainda mais
na união entre os colaboradores de diferentes células,
firmando o compromisso de
sermos de fato uma família

unida”, afirmou. Patrick dos
Anjos Cavalcante, operador I
da Trefila, elogiou a iniciativa
da empresa e fez um pedido
“Espero que aconteçam mais
eventos com esse”.
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Projeto Natal Feliz leva alegria a
duzentas crianças da Folha 06

D

uzentas crianças do
entorno da Associação
Comunitária Beneficente de Marabá – ASCOMB, na
Folha 06 - Nova Marabá, tiveram uma manhã muito especial proporcionada pelo grupo
de voluntariado SINOBRAS
em Ação às vésperas do Natal. O projeto Natal Feliz
realizou a entrega de presentes em sua quarta edição. Todos os brinquedos
foram doados pelos colaboradores da siderúrgica e
por seus familiares. Durante todo o mês de novembro
contêineres estiveram espalhados pela usina.
A escolha da comunidade, de acordo com Patrícia Macedo Dutra, analista
de Recursos Humanos da
SINOBRAS, se deu como
forma de celebrar o encerramento das atividades do ano
naquele local realizadas por
meio do Projeto Minha Comunidade é Mais. “Quando
organizamos a nossa campanha de natal automaticamente pensamos em fazer
na associação da Folha 06
como uma forma de fazer o
fechamento de todo o trabalho que realizamos ali ao lon-

Integrantes da Turma do Sorriso fizerama a animação durante a entrega de presentes

go do ano”, explica Patrícia.
Ainda segundo a analista, a receptividade das
crianças e também dos adultos da comunidade para com
a equipe da SINOBRAS foi
muito grande durante a entrega: “Percebemos o quanto as pessoas, da criança
ao adulto, são carentes de
serem amadas, respeita-

das, acolhidas, valorizadas
e com essa manhã de alegria podemos proporcionar
pelo menos um pouquinho
disso para essas crianças
tão necessitadas”, destacou.
Para Edicéria da Silva
Cunha, que faz parte da diretoria da ASCOMB, a iniciativa da SINOBRAS em

apoiar a comunidade foi
muito especial: “A festa de
Natal, com a entrega dos
presentes e animação da
equipe foi um encerramento das atividades com chave de ouro. Agora vamos
continuar o trabalho e não
deixar morrer a semente
plantada pela SINOBRAS”,
disse Edicéria.

SINOBRAS é homenageada
A décima segunda
edição do Baile do Empresário, realizado pelo
Sindicato do Comércio
de Marabá – Sindicom,
em parceria com a Associação Comercial e
Industrial de Marabá ACIM e Sebrae, agraciou
dois representantes da
SINOBRAS pela dedicação e contribuição para

o desenvolvimento do
comércio do município.
Cinthia Cavalcanti, diretora administrativa da
Siderúrgica, foi condecorada com a medalha
“João Rocha”, enquanto
Edgard Corrêa, diretor de
suprimentos e metálicos
da SINOBRAS recebeu a
estatueta de “Destaque
Empresarial”.

Cinthia e Edgard foram agraciados com comendas especiais
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Colaboradores recebem treinamento
sobre Brigada de Incêndio

D

urante uma semana
186 colaboradores da
SINOBRAS participaram de aulas teóricas e práticas, ministradas por soldados
do Grupamento de Bombeiros
de Marabá, para a formação
da terceira Brigada de Incêndio
da Siderúrgica. Agora a equipe
está apta para a prevenção e
combate a incêndio, sinistros e
primeiros socorros.
O coordenador do treinamento, Cabo Welligton
dos Santos, do Corpo de
Bombeiros de Marabá, explicou que a brigada é exigida
por lei e que o número de
pessoas treinadas é definido
pela Norma Brasileira Regulamentadora - NBR 14276.
Segundo o militar, “a capacitação deve acontecer periodicamente, como de seis em
seis meses, o que é muito importante, sempre trabalhando a teoria aliada à prática”.
Treinamento
Todas as aulas foram
realizadas na siderúrgica, e
entre os requisitos necessários para participar da brigada, segundo a NBR 14276,
estão a necessidade da permanência do brigadista no
local de trabalho; ter experiência anterior na função;

Equipe de brigadistas em treinamento na usina

boa saúde e disposição física;
bom conhecimento das instalações da empresa, além
de responsabilidade legal e
que seja alfabetizado.
Atendendo a esses critérios, Marcello Ribeiro, mecânico da oficina de cilindros,
da unidade de Laminação da
SINOBRAS, participou do
treinamento e segundo ele
o aprendizado foi de grande
valor. “Podemos, em caso
de necessidade, salvar tanto o patrimônio da empresa
quanto os colaboradores.

Nossa equipe está preparada
para fazer resgate, salvamento e para eliminar qualquer
foco de incêndio”, disse.
De acordo com Rosiane Reis, Técnica de Segurança da siderúrgica, “desde
o início das atividades da
usina integrada percebemos
os riscos de sinistros e a necessidade de controlá-los, de
termos pessoas treinadas e
habilitadas para prevenção e
combate a incêndios e a outras ocorrências que possam
gerar danos e perdas”, por is-

so a empresa fez questão de
apoiar o treinamento.
Avaliação
Cinthia Cavalcanti, Diretora Administrativa da SINOBRAS, avaliou como positiva
a participação do grupo no
treinamento: “A participação
dos colaboradores é mais uma
demonstração da dedicação
e comprometimento da nossa equipe com os objetivos da
empresa, principalmente no
que diz respeito à segurança
de todos”, destacou.

SINOBRAS é pelo sexto ano a maior reflorestadora do Tocantins
O trabalho de plantio
de eucalipto realizado pela
SINOBRAS nas 13 fazendas
próprias, localizadas nos
municípios de Araguatins e
São Bento do Tocantins, estado do Tocantins, rendeu
pelo sexto ano consecutivo
à Siderúrgica Norte Brasil o
título de empresa que mais
refloresta no estado.

O reconhecimento partiu da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
do Tocantins - SEAGRO/TO
após constatação das atividades desenvolvidas no local.
São aproximadamente 24
mil hectares de áreas próprias, sendo que cerca de 14
mil hectares já foram plantados nas fazendas. O traba-

lho realizado pelo programa
resultou em 16 milhões de
novas árvores de eucalipto,
destinadas ao autossustento
da usina de produção de aço,
instalada em Marabá.
Para Frederico Faria
Vieira, gerente da Florestal, o objetivo ali é buscar a
autosustentabilidade, aliada
ao desenvolvimento sus-

tentável, e como o desenvolvimento sustentável faz
parte dos valores da SINOBRAS, “O reconhecimento
não é uma surpresa, porém
não significa que a missão
está cumprida, mas que
estamos no caminho certo
e isso serve de estímulo a
todos da equipe”, comentou o gerente.
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Esporte é saúde e qualidade de vida

O

homem moderno vem
deixando de lado as
práticas esportivas, o
que muitas vezes leva a um
estilo de vida sedentário e
provoca distúrbios como a
má alimentação, obesidade,
estresse, doenças do coração, entre outros problemas.
Mas segundo o Médico do
Trabalho da SINOBRAS,
Oswaldo Cruz, “com a prática de atividades físicas, a hipertensão é controlada pela
melhora do sistema cardiovascular. O controle do diabetes e colesterol é facilitado
pela melhor absorção de
glicose no sangue e aumento do colesterol “bom” e diminuição dos triglicerídeos”,
afirma.
Visando o bem-estar
dos colaboradores, a SINOBRAS incentiva a prática de exercícios físicos por
meio de convênios com
academias, do programa
de Ginástica Laboral do
Sesi, que está sendo redesenhado para ser realizado
durante o horário de trabalho, e ainda com dicas e informações sobre qualidade
de vida através dos canais
de comunicação internos,
onde são repassadas informações de incentivo a uma
vida mais saudável.
Resultados
Além disso, os colaboradores que se dedicam
aos esportes contam com
o apoio da Siderúrgica.
Um exemplo disso foi o
desempenho da equipe de
natação da Siderúrgica nos
Jogos Regionais do SESI
2011, realizados no mês de
novembro, em Manaus. No
lugar mais alto do pódio,
o atleta Ricardo Martins
sagrou-se campeão trazendo duas medalhas de ouro
após ter vencido as provas
individuais de natação na
categoria 50 metros costas
e livre absoluto.

Foram ministradas palestras sobre siderurgia, metalurgia e mineração

Equipe da SINOBRAS que representou Marabá nos Jogos Regionais do SESI 2011

Élzio Alves de Sousa,
Planejador Pleno e presidente da Associação dos Colaboradores da SINOBRAS
– ACSI, avalia como positivo
esse apoio da empresa, ele
ressalta ainda: “A empresa
tem liberado os atletas para participarem de eventos
esportivos a exemplo dos
realizados pelo SESI, onde
tivemos oportunidade de representar, com brilhantismo,
nosso município em Belém, e
o Pará em Manaus”, destacou Élzio.
Organização
Como representante
da Associação e um dos
maiores incentivadores do
esporte na empresa, Élzio
ressaltou ainda que a criação da ACSI tem o intuito
de promover eventos tanto
no âmbito esportivo como
no cultural, o que segundo ele incentivará os colaboradores à prática de
atividades físicas. “Isso é
imprescindível para que se

possa oferecer aos nossos
colaboradores melhor desempenho na execução de
suas atividades diárias dentro da empresa e melhorar a qualidade de vida de
cada um em suas horas de
folga”, disse.

Equipe
Além de Ricardo Martins, a SINOBRAS foi representada por uma equipe de
23 colaboradores. Estiveram
no grupo o time de futebol de
campo masculino e a equipe
de voleibol de areia feminino.

Motivos importantes
para a prática da
atividade física
• Melhora da auto-estima
• Aumento da capacidade mental
• Equilíbrio no colesterol
• Menos riscos de doenças crônicas
• Retardo do envelhecimento
• Melhor qualidade do sono
• Diminuição do stress e da ansiedade
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Curtas
Aço
em Foco

A exposição Esculturas em Aço reuniu 20
peças
tridimensionais
produzidas em aço por
10 artistas brasileiros.
Aberta à visitação durante o mês de dezembro, no Centro Cultural
Banco do Brasil, no Rio
de Janeiro, contou com
o patrocínio da SINOBRAS e organização do
Instituto Aço Brasil, sob
a curadoria de Guillermo
Mac Lean, da Fundação
Villacero.

Florestal realiza V SIPAT

N

o período de 07 a
11 de novembro a
Fazenda Santa Lúcia, no estado do Tocantins,
se transformou em um espaço destinado a palestras
e treinamentos, foi a V Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho da
Florestal. Com o tema “Com
prevenção eu faço a segurança acontecer” a SIPAT reuniu
um grande número de colaboradores.
Os primeiros dias da
SIPAT foram destinados a

palestras ministradas por colaboradores da Florestal. Essa iniciativa visou um maior
envolvimento de todos na semana. “Isso facilitou o canal
de comunicação e ao mesmo
tempo incentivou a participação de todos. Os palestrantes escolhidos se sentiram
honrados e valorizados com a
oportunidade de poder contribuir efetivamente para este
evento que é tão importante
para todos”, declarou Frederico Faria Vieira, gerente da
Florestal.

Ainda segundo o gerente, a SIPAT apresentou
equilíbrio tanto no nível de informação, quanto de interatividade dos colaboradores.
Porém o último dia foi muito
especial em virtude do concurso de paródia e da competição de corrida. “A meu
ver, alcançamos os objetivos
propostos, que foram: passar
informações e conscientizar
a todos os colaboradores de
assuntos inerentes à saúde e
segurança do trabalhador”,
concluiu Frederico.

Educacional

Já estão sendo
analisados os boletins
escolares das crianças
inscritas na segunda fase
do Projeto Educacional
da SINOBRAS. A divulgação do resultado e
premiação dos vencedores está marcada para o
mês de janeiro e há uma
grande expectativa para
esta etapa, depois do sucesso da primeira edição
do projeto.

Formação

Em parceria com
o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
– SENAI a SINOBRAS
oferece, desde o início
de setembro, o curso de
Qualificação Profissional
em Eletromecânica. A
turma de Jovens Aprendizes da siderúrgica
recebe uma formação
qualificada, voltada ao
mercado de trabalho da
região. São 21 jovens selecionados que têm dois
dias de aulas práticas na
siderúrgica e três dias de
aulas teóricas no SENAI.

Colaboradores da Florestal durante palestra na Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Nova logística de entrega da SINOBRAS
Buscando atender da
melhor maneira e superar as
expectativas dos seus clientes
por meio de soluções customizadas e antecipação de
necessidades, a SINOBRAS
adquiriu carretas para o transporte e entrega de seus produtos em Marabá e região,
com isso a empresa atua
de forma rápida e eficiente.
Modernas, as carretas têm
capacidade para transportar
até 32 toneladas de produtos SINOBRAS cada uma.
De acordo com Rodrigo Aragão Rodrigues, líder
de Logística da SINOBRAS,
a siderúrgica tinha dificuldade na entrega de cargas no
município de Marabá e em
seu entorno. “As empresas de
transporte preferiam sempre

Novas carretas farão o transporte dos produtos SINOBRAS

as entregas mais longas por
causa do custo-benefício e
os nossos clientes mais próximos, a exemplo de municípios
como Itupiranga, Parauapebas e Anapú, estavam sendo
prejudicados”, explicou Ara-

gão. Com os novos veículos,
a expectativa da SINOBRAS
é que a entrega das mercadorias nessas e em outras localidades seja feita com mais
eficiência e em menor espaço de tempo.

