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Diretores da Mecânica
Industrial Nunes e equipe da
Companhia Vale do Rio Doce em
confraternização realizada em
Belo Horizonte.

Mecânica Nunes e Vale do Rio Doce
celebram os bons resultados de 2005.
Revitalização da ITMS - Mina
Fábrica (CVRD)
Concluído o 1º Módulo de Revitalização da Instalação de Tratamento de
Minério a Seco (ITMS), realizado pela
Mecânica Nunes entre os dias 14 e 17 de
fevereiro. A ITMS tem função estratégica,
sendo responsável pela produção anual de
750 mil toneladas de granulado de minério.
Sua completa recuperação garantirá
aumento da disponibilidade produtiva, além
de maior segurança aos colaboradores. Mais
dois módulos estão previstos para este ano.
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Em almoço de confraternização realizado no último dia 27 de janeiro, em Belo
Horizonte, a Mecânica Nunes e a Vale do Rio Doce (Unidade Mina Fábrica) estabeleceram
novas metas e projetos para 2006. Os bons resultados de 2005 animaram as duas
empresas, que pretendem expandir o trabalho que vêm realizando em conjunto desde
1994. O balanço foi extremamente positivo.
Nas sete grandes paradas de manutenção da Usina de Pelotização (Mina Fábrica),
ocorridas entre fev/05 e fev/06, não houve nenhum acidente de trabalho. O fato de ser
uma área de risco (grande porte e estrutura dos equipamentos) e de envolver mais de
1.500 profissionais tornam esta conquista expressiva e de grande orgulho para a Nunes.
Neste ano a Nunes participará da cotação de projetos de vulto na Vale, como a
grande parada fria de 14 dias da Usina de Pelotização (Mina Fábrica) e a troca do rolamento
de giro da Retomadora MAN.
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Conheça nossa empresa
A Mecânica Industrial Nunes Ltda.
foi fundada em 1994 na cidade de Ouro
Branco, Minas Gerais. Entretanto sua
história remonta à década de 70, quando
seu fundador, José Espedito Nunes, já
colaborava com grandes empresas de
metalurgia e de transformação de bens de
capital. Hoje o Grupo Nunes emprega mais
de 600 colaboradores, atendendo às mais
significativas empresas do setor.
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Sede da Mecânica Industrial Nunes, em
Ouro Branco (Minas Gerais)

w w w. mecanicanunes.com.br
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Palavra do Presidente
Desde sua fundação,
há quase 12 anos, a Mecânica
Industrial Nunes se preocupa em
promover um relacionamento
próximo e profícuo com seus clientes, parceiros, fornecedores e
funcionários. Também não podemos nos esquecer da comunidade local, com a qual sempre
buscamos manter um espírito de
cooperação. Uma empresa deve
servir primeiro à realização e
satisfação humana.
Nossa empresa cresceu e com isso cresceram também nossas responsabilidades.
Diante desta constatação é
preciso estabelecer - cada vez
mais - canais eficientes de comunicação, visando a troca de
informações e o aprendizado

constante entre a Mecânica Nunes e seus vários públicos.
A idéia deste informativo, que está em seu primeiro
número, é contribuir para a
promoção da cidadania, da dignidade, do meio-ambiente e da

Expediente

também um instrumento de reconhecimento à dedicação empreendida por nossos colaboradores.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Uma empresa
deve servir
primeiro à
realização e
satisfação
humana”

Gerente Financeiro:
- Eder dos Santos Nunes
Vasconcelos

Gerente de Obras Externas:
- Eng. Luciano Sales Guilherme
(Crea-MG 88.394D)
Gerente de Logística e Transp.:
- Wilian Nunes
Atendimento:
- Lélia Teixeira

“Contar a história de uma empresa é contar a história das pessoas
envolvidas em sua existência; é falar dos sonhos destas pessoas. Uma
empresa é tão grande quanto a capacidade de seus homens de sonhar.”

Vista da Serra de Ouro Branco,
na cidade-sede da Nunes.

Gerente Comercial:
- Rita Patrícia Nunes Guilherme

Gerente de Produção:
- Eng. Geraldo Afonso Evaristo
Costa (Crea-MG 86.542)

segurança de todos aqueles que
fazem parte, direta ou indiretamente, do nosso universo de
trabalho.
Mais que um esforço
institucional, este informativo é

Vislumbrando boas
perspectivas profissionais, Nunes desfez a sociedade em
Contagem. Em 10/06/1994 fundou, nas instalações de uma
antiga serralheria, a Mecânica
Industrial Nunes Ltda.. A cidade
escolhida foi Ouro Branco, estrategicamente localizada (95
quilômetros de Belo Horizonte),
com grande oferta de matériaprima, mão de obra qualificada
e servida pelos principais corredores viários de Minas Gerais.
Já no início de suas
atividades a Mecânica Nunes
atendia grandes e exigentes
clientes, como Paul Wurth do
Brasil, Açominas, Ferteco (atual
Unidade Mina Fábrica - CVRD) e
CSN (mina Casa de Pedra). Não
tardou para que se consolidasse
na região, sendo sinônimo de
qualidade e arrojo empresarial.
O trabalho realizado
deu tão certo que em menos de
dez anos formou-se o Grupo
Nunes de Empreendimentos, que
abrange, além da Mecânica
Nunes, a Siderúrgica Gagé; empresas de transformação de bens
de capital; empresas service de

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes

Gerente de Controladoria:
- Adely Pires de Abreu Júnior

Nossa História
A história da Mecânica
Nunes se confunde com o
pioneirismo de seu fundador,
José Espedito Nunes. Colaborador na década de 70 de grandes
empresas do setor de metalurgia
e siderurgia - como a Vale do Rio
Doce (unidade Tubarão), Belgo
Mineira (João Monlevade) e Terex - em 1982 Nunes montou,
com um sócio, uma pequena
empresa de usinagem em
Contagem, coração da indústria
mineira.
A década de 80 e o início dos anos 90 foram cruciais
para que se consolidasse o
conceito da “Marca Nunes”,
intimamente associada ao
esforço empreendido e à larga
experiência do profissional Nunes, até então responsável pelos
vários setores da empresa.

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

grandes montagens e manutenção eletro-mecânica, de fornecimento de ferro e aço e de beneficiamento de sucatas ferrosas.
O Grupo Nunes emprega mais de 600 colaboradores em
suas atividades. Presta serviços
para a Paul Wurth do Brasil, Vale
do Rio Doce (CVRD), Gerdau
Açominas, CSN, Vallourec &
Mannesman, Belgo Mineira, Casa
da Moeda, Holcim do Brasil,
Combustol e Enfil, entre outros.
Atualmente a Nunes
está em fase final de negociação
com a AngloGold Ashanti, gigante mundial no setor.

Endereço:
Rua Antônio João Vieira 391 Distrito Industrial
CEP 36420-000 - Ouro Branco -MG
Tel: (0xx31) 3742-1919
Fax: (0xx31) 3742-2492
Site:
www.mecanicanunes.com.br
E-mail:
mecanicanunes@mecanicanunes.com.br

Informativo
Diagramação, Arte e Conteúdo:
Idas Brasil Ltda.
Jornalista Responsável:
- Marcelo JB Resende
Reg. Prof: MG 05674 JP
Tiragem: 3.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
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Mecânica Nunes e Vale do Rio
Doce: parceria sólida.
Diretores da Mecânica Nunes e Gerência da
Unidade Mina Fábrica (Ouro Preto - MG) da Vale do Rio
Doce (CVRD) fizeram um balanço positivo do trabalho
realizado pelas duas empresas em 2005. Os ótimos
resultados obtidos servirão de base para projetos de
melhoria e expansão da parceria em 2006.
que aqui. E, por que não, em São
O balanço aconteceu
Luis (Maranhão)?”.
no último dia 27 de janeiro, em
A parceria com a CVRD
almoço de confraternização
existe desde 1994, ano de
realizado em Belo Horizonte.
fundação da Mecânica Nunes. De
Estiveram presentes o diretorlá para cá foram dezenas de
presidente da Mecânica Nunes,
contratos, envolvendo fabricaJosé Espedito Nunes; o gerente
ção, montagem e manutenção
de Obras Externas da Nunes,
eletro-mecânica. Visando dar
Luciano Sales Guilherme, o
ainda mais agilidade ao atendigerente-geral da Usina de
mento, a Nunes possui escritóPelotização (Unidade Mina
Fábrica - CVRD), “Em 27/02/06 a rios montados nas
Volner Malini e o Nunes completou um principais unidades
gerente de Manuten- ano de grandes para- da CVRD em Minas
ção Eletro-Mecânica das na Vale, com zero (dois em Mina Fáde acidentes”
brica, dois na Mina de
da mesma Unidade,
Alegria e um na Mina Córrego do
Marcos Luciano Alves, além dos
Feijão).
funcionários da Vale que mantêm
Em 27 de fevereiro a
um contato direto com a Nunes
Nunes completou um ano de
na empresa. O engenheiro Fabrígrandes paradas na Usina de
cio Condé representou o gerente
Pelotização da Mina Fábrica
de Manutenção Mecânica da Pelo(CVRD). Neste período foram
tização, Luiz Orestes Espinha.
realizadas sete paradas, nas
Para Volner Malini o
quais estiveram envolvidos mais
trabalho realizado com a Nunes
de 1.500 colaboradores. A última
foi extremamente gratificante,
parada, em 18/01/06 (citada por
pois permitiu às duas empresas
Malini), foi a maior e contou com
(Nunes e Vale) se desenvolverem
a participação de 260 colaborae se prepararem para o constante
dores. A próxima será em março.
processo de crescimento, utiliTanto êxito gerou o
zando mão de obra local. A quesconvite para que a Nunes
tão da segurança também foi
participe do processo de cotação
lembrada pelo gerente-geral da
da grande parada fria de 14 dias
Pelotização. “Na última manuna Usina de Pelotização (Mina
tenção foram 27 horas de parada
Fábrica), a ser realizada em
com zero de acidentes de
abril, e também da troca do
trabalho, uma coisa muito boa”.
rolamento de giro da RetoE completou: “Eu acho que a
madora MAN. Dois grandes
Nunes está hoje gabaritada para
desafios, para os quais a Nunes
entrar no nosso Complexo de
está completamente preparada.
Tubarão (Espírito Santo), onde a
produção é cinco vezes mais do

O diretor-presidente da Mecânica Nunes, José Espedito Nunes
(direita) e o gerente-geral da Pelotização da CVRD, Volner Malini

José Espedito Nunes (direita) e o gerente de Manutenção EletroMecânica da CVRD, Marcos Luciano Alves.

O evento de confraternização contou com a participação dos
funcionários da Unidade Mina Fábrica (CVRD).
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Nunes realiza com sucesso etapa
de revitalização da ITMS (CVRD)
Conclusão do 1º módulo da revitalização foi essencial para que a
unidade alcance disponibilidade máxima de produção, cuja
capacidade é de 750 mil toneladas de granulado de minério por ano.
As obras do primeiro
módulo de revitalização da
Instalação de Tratamento de
Minério a Seco (ITMS) foram
concluídas com sucesso no dia
17 de fevereiro. Parte integrante
da Usina de Concentração, a
ITMS é um equipamento importante no processo produtivo da
Unidade Mina Fábrica (CVRD),
sendo responsável por 6% da
produção de granulado e material fino (Sinter Feed). Sua função
estratégica é tratar o minério de
fácil processamento, que em
menos etapas já resulta no produto final.
Segundo o coordenador da Engenharia de Manutenção Industrial das Minas da
Região Oeste (CVRD), Jairon
Santos, o primeiro aspecto da
revitalização da ITMS é conferir
mais segurança aos funcionários.
No segundo plano está garantir
a disponibilidade produtiva do
equipamento, comprometida
quando há quebras. Com a revi-

Colaboradores da Nunes e da CVRD durante a parada de
revitalização da ITMS.

talização diminui-se expressivamente a ocorrência destas quebras e conseqüentemente das
manutenções corretivas.
Dentre os trabalhos
realizados pela Mecânica Nunes
neste 1º módulo estão a fabricação e a troca de um transportador de correia e de dois chutes.
O cronograma inicial de 48 horas
de parada de revitalização teve

Pré-Carnaval
em Ouro Branco
Uma questão de suma
importância para a Nunes é manter
um relacionamento próximo e frutífero
junto às comunidades onde atua.
Com este pensamento a
empresa prestigiou - nos dias 17, 18
e 19 de fevereiro - o Pré-Carnaval de
Ouro Branco, cidade onde mantém sua
sede.
No camarote da Nunes,
montado em frente ao corredor da
folia, estiveram presentes gerentes,
funcionários, parceiros e autoridades
locais.
Ouro Branco é uma das
cidades com maior potencial turístico
da região. Eventos como este
estimulam o desenvolvimento desta
atividade e geram divisas para a
população local.

que ser estendido por uma
questão de segurança para os 60
colaboradores, devido à incidência isolada de chuvas e descargas elétricas na região durante
os procedimentos.
Pelo menos mais dois
módulos deverão ser executados
pela Nunes em 2006, concluindo
assim a revitalização completa
da ITMS. Um no final de março e

outro no final do ano (ainda sem
data definida).
De acordo com o técnico de Manutenção da Usina de
Concentração da Mina Fábrica,
Adélcio Souza, os principais
diferenciais da Nunes são o
comprometimento - principalmente com segurança - e a
qualidade do corpo técnico. “É
uma empresa que segue o
programa, entrega as obras em
dia”, frisou. O gerente de
Operações da Usina Fábrica,
Lauro Verona, concluiu que
“Temos lições para retirar neste
trabalho, certamente!”, agradecendo o esforço e a dedicação de
todos.
A Metodologia de Gestão de Parada, desenvolvida pela
Vale, também foi bastante elogiada pelos colaboradores da
Nunes. As medidas colocam as
duas empresas nos patamares
internacionais de gestão de
projetos.

Vista parcial da ITMS
(Unidade Mina Fábrica - CVRD) durante
os trabalhos de revitalização (à direita).

Colaboradores da Nunes durante o DDS
(Diálogo Diário de Segurança). Nos DDS’s
são repassados os conceitos de segurança
e trabalho em equipe, momento oportuno
também para troca de idéias e estudo do
cronograma. (à esquerda).

Pré-Carnaval lotou a avenida Marisa de
Souza Mendes.

Equipe da CVRD acompanhou de perto o
processo de revitalização da ITMS
(à direita).

Da esquerda para a direita: deputado federal
Virgílio Guimarães; o gerente de Obras
Externas da Mecânica Nunes, Luciano
Guilherme; o gerente de produção da
Mecânica Nunes, Geraldo Evaristo; o prefeito
de Ouro Branco, Rogério Pereira; e o
deputado federal César Medeiros, com sua
esposa.

Transportador de Correia 24 polegadas
pronto para ser instalado na ITMS
(à esquerda).

