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Equipe da Mecânica Industrial Nunes
durante montagem da
Banca de 45 Toneladas,
no setor de Trefilaria da
Vallourec & Mannesmann
do Brasil (Belo Horizonte
- Minas Gerais).

Obras na Vallourec & Mannesmann do Brasil
continuam a todo o vapor.
Parceria com a comunidade
Ter um endereço, e poder ser localizado nele, é ser cidadão. Receber uma
correspondência, receber uma visita, ser
atendido por um serviço público... Estas
situações simples, mas de grande relevância, não podiam ser vividas pelos moradores
do bairro São Francisco, em Ouro Branco.
A situação mudou em outubro de 2005,
quando 50 placas indicativas de ruas foram
doadas pela Mecânica Industrial Nunes. É
assim, com ações engajadas e em parceria
com a comunidade e órgãos públicos, que
a Nunes exerce sua responsabilidade social.
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Em agosto o Informativo Nunes divulgou o início de três importantes frentes de
trabalho na Vallourec & Mannesmann do Brasil. A Mecânica Industrial Nunes ficou
responsável pela fabricação e montagem, além da realocação de vários equipamentos
nos setores de Microligas, Trefilaria e Fábrica de Luvas.
As frentes chegam agora em sua reta final de execução, com a montagem da
Banca de 45 Toneladas (em andamento), do transportador transversal, da Banca de 80
Toneladas e da desempenadeira KR 160. Estas obras são na Trefilaria e fazem parte do
Projeto PV 7.000, que objetiva aumentar a produção de tubos de 5.800 para 7.000
toneladas por mês. Na Fábrica de Luvas as atividades já foram concluídas com êxito.
No setor de Microligas resta apenas interligar o sistema novo com o sistema
atual de silos, o que será feito na parada de quatro dias da aciaria, prevista para o final
de novembro. O novo sistema de silos foi fabricado e instalado pela Nunes.

Entrevista com o prefeito
Prefeito de Ouro Branco, Pe.
Rogério, reafirma a vocação industrial do
município e fala sobre os desafios e aspectos positivos gerados pela expansão das
grandes siderúrgicas e mineradoras da
região. Nesse sentido ele ressalta a importância singular de empresas como a
Mecânica Industrial Nunes, capazes de
tornar esta expansão uma realidade, trazendo benefícios para todos.
Páginas 3 e 4
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Editorial

N

É preciso valorizar trabalhadores e empresários da região.

este mês
o destaque do informativo é a entrevista
com o prefeito de Ouro Branco,
Pe. Rogério. Ficamos felizes em
saber que o município está se
preparando para esta nova oportunidade de desenvolvimento, tendo como um dos principais
agentes a Gerdau Açominas.
O projeto do Ouro Park
Industrial, que visa a revitalização do Distrito Industrial, e a
vinda do Campus Avançado da
Universidade Federal de São

João Del´Rei são outros pontos
que trazem confiança ao processo de investimentos na região.
Atrair empresas e profissionais de fora é importante,
e até salutar, mas olhar com carinho para os trabalhadores e
empresários que já estão na
cidade é imprescindível. A retomada do Distrito Industrial é
muito esperada pela Nunes. Queremos um pólo industrial forte e
valorizado.
Outra matéria que chama a atenção fala sobre a sina-

lização do bairro São Francisco,
patrocinada pela Nunes. É surpreendente como medidas simples podem significar tanto. A
Mecânica Industrial Nunes está
pronta a ajudar, sempre que possível.
Forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Ser localizado também é prova e
exercício de cidadania.
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Muito se
fala hoje em responsabilidade
social. A Nunes
pratica isso há
anos, no seu diaa-dia. Foi assim
no bairro São Francisco,
vizinho à fábrica da empresa, que recebeu placas
indicativas de ruas. Uma
ação simples, mas que
trouxe muitos benefícios
aos cerca de três mil moradores locais.
“Todas as correspondências que chegavam acabavam extraviadas. A policlínica
mesmo saía para procurar os
pacientes e não achava. Um
dava endereço rua 5, outro rua
50”. Estes eram alguns dos
transtornos enfrentados pelos
moradores do bairro São Francisco. O relato é de Antônio Domingos Pereira, conhecido como
Garajanga, presidente da Associação Comunitária do bairro.
Em junho do ano passado Garajanga escreveu uma
carta para a Mecânica Industrial
Nunes, solicitando a colocação de
placas indicativas. Segundo Lélia
T. Nascimento, responsável pelo
atendimento da Nunes, o pedido
chamou a atenção da empresa,
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Sinalização das ruas trouxe melhor qualidade
de vida para a população do bairro São Francisco.

sempre preocupada em manter
uma relação de harmonia e parceria com a comunidade local.
Ao todo 50 placas foram instaladas no bairro São
Francisco, em outubro do ano
passado, beneficiando cerca de
três mil pessoas diretamente. A
administração pública nomeou
as vias, antes identificadas por
números. Até mesmo ruas que
estão no projeto, mas ainda não
foram abertas, já tiveram suas
placas confeccionadas.
É o próprio Garajanga
que sintetiza bem o sentimento
da população: “Graças a Deus a
Mecânica Nunes tirou nós do
escuro”.

Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

À esquerda:
Antônio Domingos
Pereira (Garajanga),
presidente da
Associação
Comunitária do
Bairro São
Francisco.

À direita: vista
parcial do bairro
São Francisco,
vizinho ao Distrito
Industrial de Ouro
Branco.
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O desenvolvimento está no
setor industrial.

Ouro Branco vive uma nova fase de otimismo, impulsionada pela
expansão de importantes empresas da região, em especial a Gerdau Açominas.
Em entrevista exclusiva, o prefeito de Ouro Branco, Pe. Rogério (ao lado), fala
sobre como o município está se preparando para fazer deste momento uma
etapa efetiva que alavanque o desenvolvimento local.

IN: Ouro Branco é uma cidade
que renasceu com o sonho da siderurgia, capitaneado pela criação da Açominas, no final da década de 70. Podemos dizer que
este sonho se tornou, plenamente, uma realidade?

IN: O que deu certo e o que deu
errado? Quais os desafios da
cidade?

Prefeito: O planejamento de
Ouro Branco previa que, no ano
2000, a cidade atingisse uma
população de 120 mil pessoas, o
que de fato não ocorreu. Mas a
Prefeito: Desde a implantação
infra-estrutura projetada já está
da Açominas, o sonho de cresciadequada para atender essa
mento de Ouro Branco e região
quantidade de pessoas. Isso
estava estagnado. O processo de
porque temos rede de água,
expansão recente das empresas,
esgoto, luz e ascomo a Gerdau Afalto suficientes
çominas, Vale (ex“A Mecânica
para esta demanFerteco), CSN e
Industrial Nunes,
da. Como desafio,
RDM, está mudaninstalada no município
vemos a formação
do totalmente a
desde 94, tem uma
e qualificação de
economia local.
grande importância
mão-de-obra para
Podemos perceber
porque emprega mãoa s e m p r e s a s loo movimento da ede-obra local, gera
cais. Essa necesconomia local, beimpostos (...), além de
sidade demanda a
neficiando o setor
fornecer equipamentos
i m p l a n t a ç ã o de
de prestação de
importantes para o
cursos específicos,
serviços. Hotéis,
projeto de expansão
como o Cefet, Serestaurantes e emda Gerdau Açominas.”
nai e Cursos FAT,
presas de transpor exemplo. Uma
portes estão vendo
outra situação a ser enfrentada
hoje um momento de aquecié a migração populacional. Nesmento. A atividade imobiliária
sa fase de expansão ela deve
vive um impacto muito forte com
crescer bastante, pois várias
a chegada de novas construções
pessoas se mudam para a cidade
e loteamentos. A maior realizaatraídas pelas novas oportunição de um desejo é a confirmadades de emprego. Depois de tração da implantação do Campus
balharem na cidade, tendem a
Avançado da UFSJ e a chegada
permanecer em Ouro Branco,
de cinco cursos de ponta de Encomo aconteceu na época da imgenharia. O Ensino Superior Púplantação da Usina (Açominas).
blico resgata uma grande aspiração de toda a cidade, princiIN: Além da siderurgia, qual
palmente dos jovens, pelas
outra atividade é estratégica
oportunidades que virão.

para a economia local?
Prefeito: O desenvolvimento
da atual economia de Ouro Branco está voltado para o setor industrial, não só para a Gerdau
Açominas, como também outras
empresas de grande porte como
Vale, Novellis, CSN, MRS e outras. Reconhecendo o forte impacto que as grandes empresas
da região trazem para o crescimento da economia de Ouro
Branco, é de suma importância
falar das empresas que atendem
a demanda e fornecem para as
grandes metalúrgicas e mineradoras da região.
IN: A Nunes é uma empresa que
acreditou e acredita em Ouro
Branco, tanto é assim que se
instalou na cidade em 1994.
Fale-nos sobre a importância de
empresas como a Nunes dentro

do projeto de desenvolvimento
municipal.
Prefeito: A Mecânica Industrial
Nunes, instalada no município
desde 1994, tem uma grande
importância porque emprega
mão-de-obra local, gera impostos para a cidade e, ainda, presta
serviços para empresas regionais, além de fornecer equipamentos importantes para o projeto de expansão da Gerdau
Açominas. Sabemos que desenvolvimento é uma construção
coletiva. Por isso, reconhecemos
a importância de termos em
nosso município empresas conscientes, que se preocupam com
a formação da mão-de-obra e
com segurança, além de gerar
emprego e renda, como a Mecânica Industrial Nunes.
continua na página seguinte...
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IN: O que tem sido feito para
atrair mais empresas?
Prefeito: Sempre nos colocamos ao lado das empresas que
querem crescer com Ouro Branco. O município tem hoje projetos sólidos de Desenvolvimento
Industrial e Empresarial. O Ouro
Park Empresarial contemplará
pequenas e médias empresas em
expansão no município. E o Ouro
Park Industrial (antigo Distrito),
por sua vez, contempla o apoio
às médias e grandes empresas.
IN: Ouro Branco vive uma boa
perspectiva de desenvolvimento
com a expansão da Gerdau
Açominas. O que isto significará
para a economia local, inclusive
na geração de empregos e contratação de serviços?
Prefeito: As expansões atuais
trarão, certamente, aspectos positivos para a cidade, como o aumento da arrecadação de impostos Estaduais e Municipais. Também possibilitará uma contratação de mão-de-obra direta
que, por conseqüência, trará a
geração de emprego e renda e
aquecimento do setor de serviços. Atualmente, todas as pessoas qualificadas e que se enquadram nas exigências das empresas são orientadas para os
postos de trabalho. Esse encaminhamento é feito pelos SINEs
da região, o que possibilita contratar somente mão-de-obra
local. Esses benefícios favorecerão tanto a empresa quanto a
economia da cidade. A minha
maior preocupação como Prefeito, e de toda a Administração
Municipal, é adequar os serviços
públicos e a estrutura municipal
para esse crescimento. Para isso, estamos estruturando o
serviço de Saúde, dobrando as
equipes do Programa de Saúde
da Família, adquirindo novos
equipamentos para o Hospital
Raymundo Campos e estruturando melhor os postos. Na
Educação, trabalhamos com reformas e construção de novas
escolas. Além de investir em
infra-estrutura urbana, asfalto e
revitalização de praças, dentre
outras iniciativas. Queremos
receber esses novos moradores
com o mesmo carinho que tratamos a população da cidade.
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Semestre de intensos trabalhos
na V&M do Brasil chega à reta
final.
Frentes de trabalho
estão sendo executadas
com sucesso. Previsão é
que estejam concluídas
até 31 de dezembro.
O segundo semestre
de 2006 foi de muito trabalho
para a Nunes nas três frentes
empreendidas na V&M do Brasil.
Em parceria com a Indumec e a
Mec in Service, a Nunes atuou
em setores vitais.
Na Microligas, todo o
sistema novo de dez silos (também fabricado pela Nunes) foi
montado, restando apenas a interligação com os quatro silos atuais, o que ocorrerá na parada
do final deste mês. A partir daí
todo o processo de adição de ligas ao aço será automático, aposentando de vez o sistema manual de baias.
Na Fábrica de Luvas os
serviços de montagem dos transportadores e das novas serras
foram concluídos pela Nunes.
Toda a parte de transporte dos
tubos foi fabricada pela Nunes,
em parceria com a Indumec.
Na Trefilaria está em
andamento a montagem da
Banca de 45 TON. O próximo
passo será a instalação do
transportador transversal e da
Banca de 80 TON. É importante
lembrar que, ao final do processo, serão realocadas cerca de
350 toneladas de equipamentos.
Isto sem parar a produção. A
Nunes mostra assim sua versatilidade e competência.

Preparação do local de
montagem da Banca de 80
Toneladas. Montagem será
executada pela Mecânica
Industrial Nunes.

À direita:
uma das
duas serras
SF 460 já
instaladas
pela Nunes.

Acima:
desempenadeira
KR 230, já
instalada pela
Nunes.

À direita: transportador
transversal, fabricado pela
Nunes, aguarda montagem pela
empresa.

À esquerda: novo sistema de
silos, fabricado e montado pela
Nunes, aguarda interligação
com o sistema atual.
Interligação se dará na parada
de quatro dias da aciaria, a ser
realizada no final de novembro.

Notas
Está em fase final de acerto uma antiga
pendência entre a Mecânica Industrial Nunes e a prefeitura
de Ouro Branco. A pendência remonta à época da transferência
da antiga sede da empresa, no bairro Siderurgia, para o
Distrito Industrial. A Nunes agradece o empenho do prefeito,
Pe. Rogério; da vice-prefeita, Valéria de Melo Nunes Lopes;
da secretária municipal de Administração e Fazenda,
Rosângela Ferreira da Costa Braga; do secretário municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Celso
Reis de Paula; e da procuradora-geral do município, Maria
José Honorato dos Santos.
No dia 23 de outubro o presidente da Mecânica
Industrial Nunes, José Espedito Nunes, esteve presente na
cerimônia de cessão do espaço que abrigará o Campus
Avançado da Universidade Federal de São João Del’Rei, em
Ouro Branco. O Campus será implantado no Escritório
Central da Gerdau Açominas. As aulas já começam em 2007
com cursos na área de Engenharia (Telecomunicações,
Q u í m i c a , A l i m e n t o s , M e c a t r ô n i c a e C i v i l ) . Ta m b é m
estiveram presentes o ministro da Educação, Fernando
Haddad, os deputados Reginaldo Lopes e Pe. João e várias
autoridades. A Nunes parabeniza Ouro Branco por mais esta
conquista.

Acima: os líderes de equipe da
Nunes na V&M do Brasil,
Antônio Afonso de Paula Filho
(à esquerda) e Anderson
Carlos Antunes (à direita).

A Nunes parabeniza os
aniversariantes:

. 09/11 - Luiz André Rico Vicente (vice-presidente executivo
da Gerdau Açominas)
- Luiz Orestes Espinha (gerente de Manutenção Mecânica das Usinas (Mina Fábrica - CVRD)

