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Fachada externa da
Usina de Pelotização da
Mina Fábrica (CVRD), no
município de Congonhas
- MG. Paralisação total
para revitalização durará
15 dias.

Nunes pronta para a Grande Parada Fria da
Usina de Pelotização - Mina Fábrica
Presidente da Nunes é
paraninfo de turmas do
Senai Ouro Branco.
Pela segunda vez a Mecânica
Industrial Nunes, cumprindo seu papel
como empresa cidadã, apadrinha aluno dos
Cursos de Mecânico e Eletricista de Manutenção do Senai Ouro Branco. A segunda
turma, com 64 alunos, se formou no último
dia 03 de julho, em cerimônia que teve
como paraninfo o presidente da Mecânica
Industrial Nunes, José Espedito Nunes.
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Começa no dia 25 de julho a Grande Parada Fria da Usina de Pelotização da Mina
Fábrica (CVRD), em Congonhas, Minas Gerais. As obras se estenderão durante 15 dias.
O objetivo principal é a reforma do forno, com a troca do refratário, mas envolverá
também outros projetos de porte - que necessitam da usina parada - como a revitalização
dos setores de Peneiramento, Pelotamento e Mistura.
Caberá à Nunes, entre outros serviços, a fabricação e substituição de trilhos,
vigas, barras de selagem, calhas e chutes, além da duplicação do sistema de assoreamento
da Pelotização. A reestruturação da Linha de Peneiramento, parte fundamental do Projeto
da Grande Parada, já teve início.
Embora seja a primeira parada desta magnitude realizada pela Nunes em Mina
Fábrica, a empreitada não será segredo para a empresa. A Nunes mantém uma equipe
de profissionais com grande conhecimento da planta e equipamentos dessa Unidade da
Vale, o que garante a plena execução dos serviços previstos.
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Lançamento do novo site da Nunes
Nova página da empresa na internet, lançada dia 10 de julho, será uma
ferramenta fundamental de divulgação da
marca e do conceito Nunes. Servirá ainda
como canal efetivo de comunicação entre
a direção e os públicos interno e externo,
complementando o papel desempenhado
pelo Informativo impresso. Visite o site da
Nunes e participe.
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w w w. mecanicanunes.com.br
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Palavra do Presidente
Expediente
Este mês de
julho começou de
maneira muito especial para mim. Ao
ser paraninfo das turmas dos Cursos de Mecânico e
Eletricista de Manutenção do
Senai Ouro Branco pude voltar
38 anos.
Em 1968 era eu quem
concluía o Curso de Aprendizagem de Ofício (C.A.O) pelo Senai
de João Monlevade. Ingressei no

C.A.O com apenas 16 anos. Ainda hoje trago os ensinamentos
adquiridos. Aos formandos
desejo sorte e perseverança,
sempre. Foi uma honra poder
compartilhar este momento com
vocês.
A Mecânica Industrial
Nunes também lançou em julho
seu novo site, dentro das diretrizes de comunicação da empresa. Um dos aspectos importantes do site será o banco de

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

currículos, onde organizaremos
os perfis dos colaboradores que
pretendem atuar na Nunes.

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes

Um forte abraço,

Gerente Comercial:
- Rita Patrícia Nunes Guilherme

José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

Gerente Financeiro:
- Eder dos Santos Nunes
Vasconcelos
Gerente de Controladoria:
- Adely Pires de Abreu Júnior

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

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

WWW
Site da Nunes será um canal efetivo
de comunicação e divulgação.
Dando prosseguimento à nova política de comunicação e divulgação,
a Mecânica Industrial Nunes lança seu novo site. A intenção é estreitar
ainda mais os vínculos entre a empresa e seus públicos interno e externo,
atendendo a colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros.

Em 2006 a Mecânica
Industrial Nunes deu início a uma
política revigorada de comunicação, capitaneada pelo surgimento do Informativo impresso. Agora uma outra ferramenta
vem reforçar esta postura. Foi
lançado no dia 10 de julho o novo
site da empresa na internet.
Na página virtual da
Nunes o visitante poderá conhecer melhor a empresa, sua
história, áreas de atuação,
certificados de qualidade, serviços prestados, parceiros e clientes estratégicos. Além disso
será implantado em breve um
canal exclusivo para cadastramento de currículos, antes
recebidos por e-mail. Com este
banco de dados (ainda em aperfeiçoamento) a Nunes espera agilizar a contratação de profissionais sempre que houver demanda.
Fazer um site objetivo
e bastante prático. Esta foi a idéia
do técnico em planejamento da
Nunes, Eduardo Pereira dos
Santos, responsável pela criação
da página virtual. “Vamos melhorar à medida que surgirem novas aplicações e demandas”,
complementou. O endereço eletrônico da Nunes na internet é
www.mecanicanunes.com.br.

Gerente de Obras Externas:
- Eng. Luciano Sales Guilherme
(Crea-MG 88.394D)
Gerente de Logística e Transp.:
- Wilian Nunes
Atendimento:
- Lélia T. Nascimento
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
Tel: (0xx31) 9109-8095
Tiragem: 3.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

A internet é hoje um
meio bastante eficiente e econômico de pesquisa, capaz de
aproximar fornecedor/potencial
cliente, abrindo assim novos
mercados. Para a gerente comercial da Nunes, Rita Patrícia
Nunes Guilherme, suas atribuições são ainda mais abrangentes. “Mais que abrir mercados,
precisamos sempre corresponder
e atender melhor a nossos atuais
parceiros e clientes”.
Vale lembrar que os
Informativos da Nunes também
estão disponíveis para download
(em arquivo PDF) no site.

Acima: página
de abertura do
site da Nunes.

Informativos da Nunes já estão
disponíveis para download no site.
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Grande Parada Fria da Pelotização
(Mina-Fábrica) começa dia 25.

“É como desligar da tomada”, resumiu com pragmatismo o gerente de
Obras Externas da Mecânica Industrial Nunes, Luciano Guilherme. A Grande
Parada da Usina de Pelotização da Mina Fábrica é um evento de porte, que
envolve um número expressivo de profissionais e equipamentos. A Nunes está
ciente de seus compromissos e preparada para este desafio que poderá lhe abrir
as portas para serviços deste vulto em outras unidades da Vale do Rio Doce.
A Grande Parada Fria
da Pelotização da Mina Fábrica
(Congonhas - MG), a ser realizada entre os dias 25 de julho e 10
de agosto, tem por objetivo a
revitalização do forno da usina,
com a troca de todo o refratário.
Por envolver a paralisação completa da Pelotização, constituise num momento oportuno para
a realização de importantes projetos paralelos, como a revitalização de áreas integrantes da
usina, entre elas Peneiramento,
Pelotamento e Mistura. A última
Grande Parada na Pelotização
aconteceu em 2003.
Segundo o gerente de
Manutenção e Oficinas da Mina
Fábrica, Eduardo Nunes, o papel

neiramento faz parte da Grande
da Mecânica Industrial Nunes é
Parada e já foi noticiada no úlde vital importância no progratimo Informativo Nunes (número
ma de trabalho e de atividades
quatro).
da Grande Parada. Com relação
Para o coà qualidade dos
ordenador de
serviços presPara a Grande Parada
campo da Nutados pela Nuda Pelotização a Nunes
nes, o engenes, concluiu:
montou uma equipe com
nheiro de Obras
“Estou muito
profissionais experientes,
Roberto Franconfiante”.
que conhecem bem a
cisco da Silva
Denplanta e equipamentos
(mais conhecido
tre os serviços
da Mina Fábrica.
como Ganso), a
que a Nunes
Grande Parada
prestará estão
não é segredo para a Mecânica
a fabricação e substituição de
Nunes. Ganso afirma que a Nutrilhos, vigas, barras de selanes montou uma equipe com os
gem, calhas e chutes, além da
duplicação do sistema de assoreamento da Pelotização. A
reestruturação da Linha de Pe-

Acima, equipe da Mina
Fábrica (CVRD), da
esquerda para a direita:
o gerente de Manutenção
e Oficinas, Eduardo
Nunes; o engenheiro de
programação, Fabrício
Condé; o coordenador de
equipes de Grandes
Paradas, Vagner
Caetano; e o gerente de
Oficina e Grandes
Reparos, Nivaldo Santos.

Usinas de Concentração
(primeiro plano) e
Pelotização (em seguida).
Concentração
permanecerá em
atividade, enquanto
Pelotização pára por
15 dias.

melhores profissionais, justamente os que mais conhecem a
planta da Mina Fábrica e seus
equipamentos. ”Eles são os
verdadeiros heróis”. Na Grande
Parada serão 120 colaboradores
da Nunes, entre soldadores e
mecânicos.
Apesar da paralisação
da Usina de Pelotização, outros
setores da Mina Fábrica continuarão em atividade, como a
Mina e a Usina de Concentração.
Por isso é necessário que as ações estejam muito bem integradas.
Abaixo: obras na área do
Peneiramento (Pelotização),
empreendidas pela Nunes, já
começaram antes mesmo da
Parada.
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Mecânica Nunes e Senai:
acreditando e investindo nos
jovens.
Senai de Ouro Branco forma a segunda turma dos
Cursos de Mecânico de Manutenção e Eletricista de
Manutenção. A perspectiva é que todos os formandos
sejam prontamente absorvidos pelo mercado.
Contribuição da Mecânica Industrial Nunes é
decisiva para os excelentes resultados deste trabalho.

Aconteceu no dia 03 de
julho, em Ouro Branco, a solenidade de entrega dos certificados
de conclusão dos Cursos de
Mecânico de Manutenção e Eletricista de Manutenção, promovidos pelo Senai local. Foram 64
formandos, todos com menos de
18 anos, tendo como paraninfo o
presidente da Mecânica Industrial Nunes, José Espedito Nunes.
O trabalho empreendido pelo Senai de Ouro Branco,
em conjunto com empresas
como a Nunes, tem superado as
expectativas. Segundo o gerente
do Senai OB, Helder Marques, a
chance desses alunos serem
absorvidos é quase certa. “É de
150%”, brincou com otimismo
justificado. Para a próxima turma (agosto), que também contará com o apoio da Nunes, já
são sete candidatos por vaga.
Deste mesmo otimismo compartilha a secretária do
Senai, Eliane Maciel dos Santos.
“Acontece das empresas ligarem
procurando profissionais, mas
não termos alunos suficientes”,
esclarece. Ela completa, relatando que da primeira turma
todos os formandos já estão
trabalhando, sendo que quatro
optaram por fazer faculdade.
Uma vantagem competitiva dos alunos do Senai é a
sólida formação prática que
recebem, o que os direciona para
as necessidades primordiais das
empresas. Aqueles que decidem
posteriormente fazer curso técnico, ou de nível superior, também saem na frente.
Os Cursos de Mecânico
e Eletricista de Manutenção têm
duração, cada um, de um ano e
meio. São voltados para jovens
de até 16 anos e meio, com o
primeiro grau completo. Assim,
quando concluem um dos cursos

À esquerda: auditório do Sindicato
dos Metalúrgicos de Ouro Branco
recebeu os 64 formandos com
seus familiares e amigos.

já estão para completar 18 anos,
prontos para ingressar no mercado de trabalho.
Ex-alunos dos Cursos
de Aprendizagem Industrial já
foram absorvidos pela própria
Mecânica Industrial Nunes, como
lembrou a formanda Daiane Resende. Em seu discurso ela declarou que “isto comprova que a
sua proposta (da Nunes) de crédito em relação ao aluno recémformado do Senai é verdadeira”.
O formando Ygor Pereira Benjamin, apadrinhado pela Nunes, fez uma avaliação positiva da oportunidade que teve
e que soube abraçar. Sobre a Nunes ele afirmou: “Só tenho a
agradecer pela atenção que eles
me deram”.
Há um forte vínculo
entre o Senai e a Nunes. Em 1968
o presidente José Espedito Nunes
especializou-se em tornearia
mecânica pelo Senai de João
Monlevade. Daí foram 26 anos
que culminaram com a fundação
da Mecânica Industrial Nunes,
uma história de sucesso onde a
autoconfiança, o conhecimento
técnico e o espírito de equipe adquiridos foram cruciais.

Acima: o presidente
da Nunes durante
a entrega dos
certificados.
Abaixo: o
presidente da
Nunes, José
Espedito Nunes, e
o gerente do Senai
Ouro Branco,
Helder Marques.

Acima, da esquerda para a
direita: o presidente da Nunes,
José Espedito Nunes; o aluno
do Senai apadrinhado, Ygor
Pereira Benjamin; a gerente
Financeiro da Nunes, Eder dos
Santos Nunes Vasconcelos; e
o gerente de Logística e
Transportes da Nunes, Wilian
Nunes.

Notas

A Mecânica Industrial Nunes
completa o terceiro mês de contrato com a
equipe de manutenção da Usina de Concentração e do setor de Máquinas de Pátio da
Mina Fábrica, em Congonhas. As obras, que
envolvem 59 colaboradores, estão sendo coordenadas pelo gerente de Obras Externas
da Nunes, Luciano Sales Guilherme, e pelo
gerente de Manutenção e Beneficiamento de
Mina Fábrica, Edmilson Leite. O contrato está vinculado à Gerência Geral de Mina Regiões
Oeste (Geros), cujo titular é o engenheiro
Alexandre Campanha.

A Mecânica Industrial Nunes
acaba de vencer concorrência para fornecimento de materiais “conforme desenho”
(rodas dentadas, flanges, guias, rótulas,
eixos, buchas, anéis, roletes, entre outros
componentes) a todas as minas da Companhia Vale do Rio Doce em Minas Gerais. São
elas: Mina de Fábrica, Córrego do Feijão,
Timbopeba, Brucutu, de Conceição, de Cauê,
de Andrade, Água Limpa, Alegria e mina
Gongo Soco.

