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Nunes inicia 2007 com duas importantes
obras em Mina Fábrica (CVRD)

Vista parcial da unidade Mina Fábrica (CVRD) em
Congonhas, Minas Gerais. No
detalhe estrutura do resfriador
PBNK, na Usina de Pelotização.

Certificação ISO 9001
Qualidade é um conceito que a
Nunes busca aprimorar constantemente em
seu cotidiano. Este esforço foi coroado em
2003, com a certificação ISO 9001, após
minuciosa auditoria. A recertificação
aconteceu em 2006 pela inglesa BSI, maior
certificadora do mundo. ISO 9001 é uma
norma de gestão de qualidade genérica
(aplicável a qualquer empresa), sempre
com foco no cliente. É gerenciada por um
comitê internacional, denominado TC 176,
que recebe sugestões de vários países, cada
qual com seu comitê próprio.
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Quando se fala em metalurgia, siderurgia e mineração tudo é grande. Grandes
equipamentos, grandes responsabilidades, enfim, grandes parcerias. E é assim que a
Nunes começa o ano, renovando um produtivo trabalho conjunto com a unidade Mina
Fábrica, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). É uma relação de confiança mútua.
A parada de 12 horas da Usina de Pelotização, que envolveu também a
manutenção do resfriador PBNK, foi realizada com sucesso no dia 4 de janeiro, com total
segurança para os colaboradores envolvidos (zero de acidentes). Foram trocados
tambores, roletes, correia transportadora, redutores, entre outros equipamentos.
No dia 10 começou a operar - na área 13 da Mina Fábrica - a peneira móvel,
fabricada e montada pela Nunes. O equipamento irá realizar uma importante tarefa não
só em Mina Fábrica, mas também em outras unidades da Vale que vierem a necessitar de
seus serviços, uma vez que pode ser transportado com maior praticidade.
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Ações sociais da Nunes
A Mecânica Industrial Nunes
contribuiu para que o Natal de dezenas de
crianças fosse melhor em 2006. A empresa
apoiou a iniciativa de um grupo de amigos
de Congonhas (Minas Gerais), que distribuiu presentes e serviu lanches nos bairros
de Santa Quitéria e Mota. Ações como esta
consolidam a Nunes como empresa cidadã
e engajada nas questões sociais.
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Palavra do Presidente

É

relativamente fácil falar de
qualidade, afinal todos
nós, de alguma forma, buscamos
este conceito para nossas vidas.
Então, por que por vezes não
conseguimos alcançá-la?
Talvez a resposta resida no fato de que qualidade é
também uma doação, ou seja,
algo que se faz para os outros,
não somente para si próprio.
Numa empresa, se todos procuram melhorar a qualidade para
seu companheiro de trabalho os

Expediente

Qualidade é compromisso de todos

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

projetos se desenvolvem melhor. Fazer bem o seu trabalho é
ajudar seu companheiro a fazer
bem o dele, e assim por diante.
Isto sem esquecer a cooperação;
a ajuda nas dificuldades; a troca
de experiências.
O mesmo acontece fora da empresa, na relação desta
com os órgãos públicos, as demais empresas e a sociedade.
Investir em infra-estrutura externa não é compromisso da
Nunes, mas esta mesma infraestrutura é vital para que possa-

mos nos desenvolver, criando
mais empregos e dignidade para
a população.
A Nunes é uma empresa cidadã porque investe nas
pessoas. Mas também é cidadã
porque sabe reivindicar.

Gerente Financeiro:
- Eder dos Santos Nunes
Vasconcelos

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

José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Mecânica Industrial Nunes:
Participar ativaempresa cidadã
mente da comunidade é

Valorizar o jovem e
promover a cidadania através da
inclusão social. Todos estes objetivos são bastante perceptíveis
nas ações sociais empreendidas
pela Nunes, ao longo de seus
mais de 12 anos de existência.
Em dezembro de 2006
foi a vez de tornar o Natal de
muitas crianças mais feliz. A pedido de um grupo de amigos, a
Nunes doou brinquedos que foram distribuídos nos bairros de
Santa Quitéria e Mota, em Congonhas (MG).
“Procuramos as escolas, onde fazemos o levantamento das crianças”, esclareceu Anderson Alves Silva, técnico mecânico da Vale (CVRD). Todo Natal, junto com os amigos Carlos
Magno e Francisco Carlos, Anderson escolhe um bairro pobre de
Congonhas, onde serão distribuídos os presentes e servido um
lanche. “Sempre existe a predisposição da Nunes em ajudar”.

Gerente Comercial:
- Rita Patrícia Nunes Guilherme

Gerente de Controladoria:
- Adely Pires de Abreu Júnior

Um forte abraço,

uma regra cada vez mais
indicada para as empresas, dentro do conceito de
“responsabilidade social”.
Na Nunes esta regra há
muito saiu do papel para
se tornar uma realidade.
Isto fica visível em muitas das ações que fazem
da Nunes, a cada dia, uma
empresa mais cidadã.

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes
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Gerente de Obras Externas:
- Eng. Roberto Francisco da Silva
(Crea-MG 62.733)
Gerente de Logística e Transp.:
- William 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: 5674/MG
Tel: (0xx31) 9109-8095

Foto cedida por Anderson Silva

Algumas ações sociais
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Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita

da Nunes
1 e 2 - distribuição de
presentes nos bairros de
Santa Quitéria e Mota, em
Congonhas (MG).
3 - o presidente da
Mecânica Industrial Nunes,
José Espedito Nunes,
entrega diploma ao aluno do
Senai de Ouro Branco, Ygor
Pereira Benjamin,
apadrinhado pela empresa.
4 - uniformes
doados pela Nunes
à Associação
Desportiva e
5
Cultural de
Capoeira - Grupo
Cativeiro e Centro
de Apoio ao Menor
de Congonhas.
5 - uma das 50
placas indicativas
de ruas doadas ao
bairro São
Francisco, em
Ouro Branco.

Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
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Aniversariantes de
janeiro

Foto cedida por Grupo Cativeiro
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_ 02/01 - Agostinho Firme da Silva
_ 03/01 - Roquehudson Barbosa
_ 04/01 - Ademir da Silva Hermógenes
- Ademir Vicente Rosa
_ 06/01 - Antônio Luiz Lisboa
- Elói Neves Lacerda
- Marina Reis Rocha
_ 08/01 - Antônio César Ribeiro
- Felipe Parreira Martins
- Rubens Falconi Filho
_ 11/01 - Adelino Barreto Filho
- Heloísa Vieira Nogueira
_ 13/01 - Gilmar Godofredo Gonçalves
_ 15/01 - Adilson Tadeu Veiga
- Vicente de Paula Pena Teixeira
_ 18/01 - Nelson Gonçalves Coelho
_ 20/01 - Edivaldo do Nascimento
_ 22/01 - José Geraldo Filho
_ 23/01 - Éder José Vieira
_ 24/01 - Antônio Afonso de Paula Filho
- Adely Pires de Abreu Júnior
_ 25/01 - Notair Leocárdio Martins
_ 26/01 - Luiz Carlos da Silva Filho
_ 28/01 - Ronan Alves da Silva
_ 29/01 - Almir Ramiro Dias
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Parada da Pelotização e peneira
móvel são concluídas com sucesso

Duas importantes obras marcam o início de 2007 para a
Nunes em Mina Fábrica (CVRD). O trabalho bem sucedido vem reforçar
ainda mais a parceria entre a duas empresas, empreendida desde
1994. Entre janeiro de 2006 e janeiro de 2007 foram seis paradas
realizadas, com índice “zero” de acidentes.
No dia 4 de janeiro foi
realizada a primeira parada do
ano na Usina de Pelotização da
Mina Fábrica. Dentre os trabalhos executados pela Nunes destacaram-se a troca de tambores,
roletes, correia transportadora,
redutores, correntes e 720 mangas. Estes dois últimos serviços
aconteceram no resfriador PBNK.
Mesmo não sendo considerada uma grande parada, a
paralisação do dia 4 não deixa
de ser uma manutenção vultosa
e complexa. Foram 12 horas (das
8 às 20) de trabalho ininterrupto,
envolvendo dezenas de colaboradores da Nunes. Eventos como
este são frequentes, visando a
integridade, eficiência e segurança das operações na Usina de
Pelotização. A Nunes tem um histórico muito positivo nas paradas
em Mina Fábrica. São anos de
experiência e um grupo de profissionais que conhecem a planta
da unidade a fundo.
Paralelamente à parada, entre os dias 2 e 5 de janeiro,
aconteceu a revitalização do
resfriador PBNK. A estrutura do
PBNK é composta por esteiras

metálicas e potentes ventiladores, responsáveis pelo resfriamento das pelotas oriundas da
pelotização. Este resfriamento a
ar impede que as pelotas incandescentes entrem em contato
com as correias transportadoras
(de borracha), mantendo a
integridade e qualidade de ambas.
Na área 13 de Mina Fábrica foi concluída - no dia 10 de
janeiro - a montagem da peneira
móvel, também fabricada pela
Nunes. Com aproximadamente
25 toneladas, o equipamento é
dividido em três seções (peneira, transportador e chute) que
podem ser transportadas com
maior praticidade, segundo as
necessidades da Vale, inclusive
para outras unidades. A peneira
tem por finalidade a recuperação
de pelotas contaminadas (sujas)
com terra, pedras, minério bruto
e outras impurezas. Sem o peneiramento este importante
recurso seria perdido. Os serviços prestados pela Nunes contaram com o apoio do supervisor
da Vale, Joselito de Faria.

Missa de Fim de Ano
A Mecânica Industrial
Nunes realizou em sua fábrica, no dia
15 de dezembro, a tradicional missa
de fim de ano. A cerimônia acontece
há nove anos, sempre ministrada pelo
Pe. Vicente Jacob, da igreja do Divino
Espírito Santo (bairro Siderurgia). Os
colaboradores da Nunes compareceram em peso, sendo que um deles,
José Mariano, participou ativamente
da organização do evento.
Acima à esquerda: colaboradores da Nunes compareceram em
peso à cerimônia, realizada na fábrica da empresa. Á esquerda,
Pe. Vicente Jacob, da paróquia do bairro Siderurgia.
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Acima no centro: Usina de
Pelotização. À direita:
DDS (Diálogo Diário de
Segurança) realizado
antes do início da parada.

Parada da Pelotização
Vista geral do resfriador PBNK, na
Usina de Pelotização (à direita).
Abaixo: detalhe da esteira metálica
do resfriador PBNK.

Peneiramento móvel

Abaixo: vista geral da
peneira móvel, fabricada
e montada pela Mecânica
Industrial Nunes. O
equipamento é dividido
em três seções (peneira,
transportador e chute de
alimentação).
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Nunes aprimora qualidade para se
consolidar como ISO 9001
Em março a Mecânica Industrial Nunes passará pelo processo de
manutenção do certificado ISO 9001, conquistado em 2003. Entretanto
para a empresa fica claro que a certificação é apenas uma consequência. O
mais importante é a satisfação real e o dever cumprido com cada cliente.

Foco no cliente. Este é
o preceito fundamental da norma
ISO 9001. Para isso todas as empresas que pleiteiam o certificado devem cumprir uma série
de requisitos de qualidade, que
acabam por envolver todos os
colaboradores, em todos os processos.
A Nunes tem como
principais patrimônios seus colaboradores e seus clientes. Os
colaboradores são os viabilizadores da satisfação do cliente.
Para isso devem empregar sua
competência, capacidade, próatividade e gentileza no atendimento. O cliente, por sua vez,
garante os recursos que mantém
o corpo da empresa em funcionamento, promovendo qualidade de vida e trabalho digno
aos colaboradores. Aí está o cír-

Departamento Comercial da Nunes é exemplo de dedicação na
busca pelo aprimoramento da qualidade.

culo virtuoso sempre perseguido
pela Nunes, afinal a qualidade é
um compromisso voltado para o
bem-estar de todos.
Em 2003 a Nunes recebeu a certificação ISO 9001

Notas
A Mecânica Industrial Nunes
venceu processo de concorrência da Combustol para fornecimento de Carcaça do Forno de
Reaquecimento à Siderúrgica Barra Mansa
S.A., no estado do Rio de Janeiro. A fabricação
já foi iniciada, sendo a conclusão prevista
para maio de 2007. O equipamento de 160
toneladas é similar à carcaça de forno
produzida para a Combustol em 2005, tendo
como cliente final a Gerdau Açominas.
A Mecânica Industrial Nunes
venceu concorrência da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Volta Redonda
(RJ). O objetivo é a fabricação de vigas de
rolamento para a área ABQ (Área de
Laminação a Quente e Acabamento),
totalizando aproximadamente 200 toneladas.
A fabricação do equipamento já começou. A
entrega está prevista para o final de fevereiro
deste ano.
A Mecânica Industrial Nunes
fechou contratou com a Enfil, envolvendo a
fabricação de painéis para a Belgo Mineira de
João Monlevade (MG). Serão aproximadamente 30 toneladas de equipamentos. Os
painéis têm a função de fechamento da
carcaça do Precipitador Eletrostático. No final
de 2005 a Nunes forneceu materiais e
equipamentos similares para a Enfil, tendo
como cliente final a unidade Mina Fábrica
(CVRD), em Congonhas (MG).
O jornal O Pontilhão, de Dom
Silvério (MG) divulgou nota parabenizando o
presidente da Mecânica Industrial Nunes,
José Espedito Nunes, pelo Título de Cidadania
Honorária recebido da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete (MG). O Sr. Nunes,
nascido em Dom Silvério, divide com este
jornal, o prefeito, vereadores e cidadãos o
orgulho de poder promover tão nobre cidade.

pelo BVQI, após uma minuciosa
auditoria que constatou o cumprimento dos requisitos que regem a norma. Todos os processos da empresa foram avaliados
(exceto financeiro e contábil),
onde verificou-se a adequação
ao ciclo PDCA (planejar - desenvolver - checar - agir). Após
a certificação a empresa passa
a ser monitorada através de manutenções, que podem ser semestrais ou anuais. Por isso o
certificado ISO 9001 é tão respeitado; por ser um procedimento vivo, alicerçado na busca

constante pela melhoria na
qualidade. Após três anos a
empresa passa por um processo
de recertificação, onde o título
pode ser ratificado ou não.
A recertificação da
Nunes aconteceu em março de
2006 pela inglesa British
Standards Institution (BSI),
maior certificadora do mundo. O
processo de manutenção ocorre
agora em março. O representante da direção da Nunes (RD)
junto à BSI é Marcus Filipe
Barbosa. Segundo ele a Nunes
está fazendo uma auditoria
interna, através da consultoria
Mundo Brasil, que avalia todos
os setores da empresa por amostragem, de forma a “analisar
o atendimento da norma e o
funcionamento do ciclo PDCA nos
processos”.
É válido relembrar o
esforço constante da Nunes pela
qualidade no atendimento ao cliente. O Sistema Integrado de
Gestão (Informativo Nunes Dez/06) atua nesse sentido. E
também este informativo, um
efetivo canal de comunicação
entre a direção, colaboradores,
clientes e fornecedores.

Ciclo do PDCA
P- Planejar

C - Checar

D - Desenvolver

A - Agir

