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Mecânica Industrial Nunes consolida mais um
grande contrato com a V&M do Brasil
À direita:
instalações da V&M do
Brasil, em Belo Horizonte
(Minas Gerais). A empresa
produz anualmente cerca
de 500 mil toneladas de
tubos de aço sem costura.

Foto cedida pela V&M do Brasil. Autor: Pedro David.

26ª Caminhada da
Inconfidência
A Mecânica Industrial Nunes há
vários anos apóia e incentiva o evento, que
entrou definitivamente para o calendário
das cidades de Ouro Branco e Ouro Preto.
No último dia 28 de abril a Caminhada
reuniu cerca de 1.500 pessoas, entre
inscritos, organizadores e equipe de apoio.
Num percurso de 32 quilômetros os caminhantes puderam ter contato com um dos
trechos mais magníficos da Estrada Real,
antiga ligação entre as minas de ouro e
diamantes de Minas Gerais e o porto do Rio
de Janeiro. É a Nunes de braços dados com
a comunidade.
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Foi fechado em abril um grande contrato entre a Mecânica Industrial Nunes e
Vallourec & Mannesmann do Brasil. O objetivo é a fabricação de equipamentos para
transporte de tubos (leitos de corrente, bancas, transferidores etc), além de um tanque
para tratamento térmico. Serão cerca de 600 toneladas de equipamentos, fabricados
num período de quatro meses (até agosto de 2007). Em alguns processos a Nunes atuará
em parceria com a Indumec.
A fabricação já começou tão logo foi assinado o contrato. Os equipamentos
serão instalados nas linhas de Tratamento Térmico e Ajustagem de Tubos, dentro das
metas perseguidas pelo Programa de Aumento da Capacidade de Tubos Temperados.
A V&M do Brasil foi fundada em 1952, com o intuito de suprir a demanda por
tubos de aço sem costura para a até então emergente indústria petrolífera nacional. A
Usina do Barreiro está, em seu segmento, entre as mais modernas e bem equipadas do
mundo.
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Trabalhador Revelação 2007
O diploma ao lado é mais que um
reconhecimento do município de Ouro Branco. É, antes de tudo, um reconhecimento
dos próprios companheiros de trabalho,
que escolhem um colega para representar
sua empresa na comenda municipal. Alexandre Marcelo da Silva é o “Trabalhador
Revelação do Ano” da Nunes. A ele, e a todos os colaboradores, os parabéns pelo 1º
de Maio.
Pág. 2
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Palavra do Presidente

A

Nunes
completou em junho
13 anos de existência.
Comemorando esta data fechamos um importante contrato
junto à V&M do Brasil, empresa
com a qual a Nunes tem uma
parceria muito produtiva.
Podemos dizer, com
muito orgulho, que a Nunes participou ativamente das melhorias que permitiram à V&M do
Brasil bater recordes consecutivos de produção.
Em 2007 uma animadora perspectiva se abre, no mo-

13 anos de realizações para a Nunes

Expediente
Mecânica Industrial Nunes Ltda.

mento em que a V&M anuncia
uma nova e grande usina no
município de Jeceaba. A Nunes
está preparada para participar
deste empreendimento de vulto,
sempre que for convidada, com
a competência e a qualificação
já conhecidas por clientes e parceiros de renome.
A chegada de mais investimentos de peso na região
de Ouro Branco aumenta a necessidade de melhorias, além de
exigir uma atitude mais firme da
comunidade local, empresários
e poder público. Estradas, infra-

estrutura geral, incremento dos
distritos industriais, maior oferta
de centros de formação e qualificação de trabalhadores.
Gerar empregos é a
melhor forma de engrandecer o
1º de Maio. Parabéns, trabalhador.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Nunes tem novo Trabalhador
Revelação do Ano

Em cerimônia promovida pela Câmara Municipal de
Ouro Branco, no dia 1º de maio,
a Nunes apresentou à comunidade seu “Trabalhador Revelação do Ano”. Alexandre
Marcelo da Silva foi escolhido
por seu empenho, competência,
coleguismo e vontade de aprender. Enfim, foi escolhido por ser
um exemplo e por vestir a camisa da empresa, contribuindo
para o sucesso de todos.

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes
Gerente Financeiro:
- Eder dos Santos Nunes
Vasconcelos
Gerente de Controladoria:
- Adely Pires de Abreu Júnior
Gerente de Produção:
- Eng. Geraldo Afonso Evaristo
Costa (Crea-MG 86.542)
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
Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita

O diploma “Trabalhador Revelação do Ano” foi criado
pela Câmara Municipal de Ouro
Branco, através da Resolução
097/89. A finalidade é reconhecer o esforço e a dedicação dos
trabalhadores das empresas
locais, entre elas a Nunes, que
completa 13 anos no município.
A comenda é anual, realizada
junto com as comemorações do
1º de Maio.
Na cerimônia estiveram presentes diversas autoridades. Da Nunes compareceram a
gerente financeiro, Eder dos Santos Nunes Vasconcelos, o gerente de Produção, Geraldo Afonso
Evaristo Costa, e o encarregado
Cláudio Domingos. Ao final foi
oferecido um jantar no restaurante Palladium.
Alexandre Marcelo da
Silva, que há três anos é colabo-

Acima: Alexandre Marcelo com
seu diploma. À direita:
solenidade de entrega, no
auditório Fernando de O. Silva.
Abaixo (à direita): Alexandre
Marcelo com sua esposa,
Fabiana, e seu filho, Gabriel.
Mais abaixo: recepção.

rador da Nunes, considera sua
atuação na empresa como seu
melhor momento profissional.
Ele, que começou como ajudante
e hoje é operador de serra e maçariqueiro, acrescenta: “aqui você aprende, tem capacidade de
crescer”.
Trabalhadores “Revelação” da
Nunes em anos anteriores:
- José Lucas da Silva (2002)
- José Pedrosa de O. Neto (2003)
- Kleryson Arnon Pereira (2004)
- Abel Floriano de Souza (2005)
- Edmar Luciano da Silva (2006)

Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

Comunicado
Visando a adequação
das informações divulgadas e
o cronograma de obras, a Mecânica Industrial Nunes comunica que seu informativo
passará, a partir de julho, a ser
trimestral.
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Nunes fecha um de seus maiores
contratos com a V&M do Brasil

O histórico de excelentes serviços prestados pela Nunes
para a Vallourec & Mannesmann do Brasil é bastante rico. Laminação
Contínua RK, Microligas, Trefilaria e Fábrica de Luvas são alguns dos
setores onde a Nunes já atuou, contribuindo para os recordes de
produção da V&M do Brasil.
Agora um novo desafio
foi aberto, num dos maiores contratos entre as duas empresas,
assinado no final de abril deste
ano. O objetivo é a fabricação
de equipamentos para transporte
de tubos, dentro do projeto da
V&M que prevê a ampliação das
linhas de Tratamento Térmico
(Revamping) e de Separação de
Fluxo da Ajustagem.
Está prevista a fabricação e pré-montagem de têmperas de tubos, entrada da desempenadeira, leitos de resfriamento, banca visual e dimensional, serras I e II, linha da chanfradeira Becker, leito da chanfradeira Zikeli, entrada do Teste
Hidrostático e mesas de entrada
do Forno de Têmpera. Dois itens
- banca de entrada RT4 e Linha
Calibradora - serão fabricados
em parceria com a Indumec. No
total serão aproximadamente
600 toneladas de equipamentos
produzidos.
Os serviços de fabricação na Nunes começaram já em
abril, com previsão de se esten-

derem até o dia 20 de agosto de
2007. Segundo um dos responsáveis pelo projeto, o orçamentista
da Nunes Roselito Duarte, há
uma sequência de fabricação dos
itens. “Os desenhos definitivos
estão sendo entregues em lotes.
Alguns itens têm prioridade”.
Um detalhe interessante é que
as estruturas tubulares utilizadas na confecção dos equipamentos serão fornecidas pela
própria V&M, o que demonstra e
exige uma sintonia entre as duas
empresas.
De acordo com o coordenador do Projeto Revamping
da Têmpera (V&M), Marcelo
Mollica, “o maior desafio (deste
contrato) é o volume a ser fabricado com o prazo de quatro meses”.
A Mecânica Industrial
Nunes sente-se honrada em
participar de mais este projeto
da V&M. Reuniões semanais têm
sido realizadas e um volume
maior de serviços pode ser
requerido, através de aditivos ao
contrato. Até o momento mais

de 60 colaboradores foram contratados pela Nunes para este
projeto. A Nunes reforça assim
seu compromisso em servir
bem, mobilizando pessoas e
recursos para a plena satisfação
do cliente nas mais diferentes
demandas industriais.

Foto cedida pela V&M do Brasil.

Acima: o coordenador
do Projeto Revamping
da Têmpera (V&M),
Marcelo Mollica.

À direita: o
coordenador de
Diligenciamento
dos projetos
(V&M),
Wellington
Aguiar Fonseca.
Foto cedida pela V&M do Brasil.

À direita: o coordenador do Projeto
Separação de Fluxo da Ajustagem da
Laminação Automática (V&M),
Ubirajara de Oliveira.

Foto cedida pela V&M do Brasil.

Aniversariantes de maio e junho
_ 01/05 - Dimas Antônio de Souza

_ 02/06 - Lélia Teixeira do Nascimento

_ 03/05 - José Adão de Souza
- Jéssica Andress Cruz Fernandes

- Fernando Augusto G. Lonardelli
_ 05/06 - Jorge Caetano Serra

_ 05/05 - Jaisson Almeida de Souza
- Sebastião Gonçalves de Souza

_ 06/06 - Fidelcino Calisto de Souza
_ 09/06 - Luciana Pontes de Almeida

- Geraldo Rodrigues de Almeida
_ 07/05 - Cléber Borges

_ 10/06 - Jackson Aparecido S. Guilherme
_ 11/06 - Claudiomar B. do Nascimento

_ 08/05 - André Luís da Rocha Euzébio
_ 10/05 - José Pedrosa de Oliveira

- Frederico Moreira de S. Braga
_ 14/06 - Paulo Roberto Rodrigues

- Odinei Antônio de Almeida
_ 12/05 - Robério Pereira Santos

- Vágner Antônio da Silva Maia
_ 16/06 - Gilson Ferreira da Silva

_ 14/05 - Willian José Evangelista
_ 17/05 - Agnaldo de Assis

- Claydson Geraldo Antônio
_ 17/06 - José Geraldo Nereu

- Gilmar Souza Pinto
_ 19/05 - Diúlio Fábio Queiroz

_ 18/06 - Francisley Geraldo Santos
_ 19/06 - Gervásio Juliano Ferreira

- Sandro Eustáquio de Sales
_ 20/05 - Fernando Pádula

- José Gervásio de Jesus
_ 20/06 - Délcio José de Souza

- Ésdras Mágner Siqueira
_ 21/05 - Antônio de Souza Braga Filho

- Gilson José Fernandes
- Dione Manoel Santos Ribeiro

_ 23/05 - Alexsander Milagres
_ 24/05 - Wesley Mendes Aleixo

- Everaldo Ferreira Miguel
_ 25/06 - Cássio Osvaldo Pereira

- Lucas de Oliveira Gonçalves
_ 25/05 - Marcelo Eduardo da Silva

- Mauri Ferreira Lima
_ 28/06 - Rômulo Antônio de Oliveira

_ 29/05 - Antônio Domingos da Silva
_ 30/05 - Anderson Maecos da Silva

_ 29/06 - Pedro Carlos de Morais

_ 31/05 - Antônio Martins de Campos
- Leandro Gomes Leonardelli
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Nunes apóia 26ª edição da
Caminhada da Inconfidência
Integrar os municípios e a comunidade no entorno da Estrada Real, entre
Ouro Branco e Ouro Preto, incentivando o turismo e gerando empregos.
Todos estes motivos levam a Mecânica Industrial Nunes a apoiar a
Caminhada da Inconfidência, que completa 26 anos em 2007.
Numa época em que
quase ninguém falava em Estrada Real, um grupo de 15 amigos,
funcionários da Açominas, partiu
de Ouro Branco com destino a
Ouro Preto, percorrendo as trilhas da história de Minas Gerais.
Nascia a Caminhada da Inconfidência, evento que já faz parte
do calendário das duas cidades e
que reúne mais de 1.000 caminhantes de todas as partes do
país.
Neste ano a 26ª edição
aconteceu no dia 28 de abril. A
Caminhada da Inconfidência,
promovida pela Associação dos
Empregados da Gerdau Açominas (AEA), é realizada anualmente, no último sábado do mês de
abril. O que era uma confraternização entre amigos virou um
acontecimento importante para
a divulgação do potencial turístico da Estrada Real, antiga via
que ligava as ricas minas de ouro
ao porto do Rio de Janeiro.
Em 2007 foram 1.200
inscritos, entre sócios e nãosócios da AEA, apoiados por uma
equipe de 300 pessoas, responsáveis pela organização e monitoramento. Uma ambulância
ficou à disposição dos participantes. Seis Kombis permaneceram em pontos estratégicos,
orientando e fornecendo água e
lanche aos caminhantes. A Nunes
cedeu um caminhão, usado também no suporte.
Muita coisa mudou entre os 26 anos que separam a
primeira Caminhada e a realiza-

Momentos da
Caminhada. Chegada a Ouro
Branco, com vista para a
imponente serra. À direita:
descida da Serra de Ouro
Branco. À direita (abaixo):
churrasco oferecido aos
caminhantes no final do
evento.

da neste ano. O trajeto, que era
de terra, agora é todo asfaltado.
Alguns trechos originais foram
preservados, com suas pontes
seculares que lembram que por
ali já passaram figuras como
Tiradentes e D. Pedro II. O que
não mudou foi a beleza do trajeto. Montanhas, cachoeiras e belos mirantes são um incentivo no
percurso de 32 quilômetros.
Segundo o diretor-presidente da AEA, Geraldo Francisco, a Nunes sempre foi parceira
do evento. “Toda vez que a AEA
precisou, a Nunes participou com
a gente”.

Trabalho competente
A Mecânica Industrial Nunes
concluiu com pleno sucesso a 1ª Parada do
novo contrato com a CVRD, na unidade Mina
Fábrica, em Congonhas, Minas Gerais. A
parada foi de 12 horas (7 às 19 h), realizada
no dia 15/05/2007. Como sempre a segurança
dos colaboradores esteve em primeiro lugar
(índice “zero” de acidentes).

Painéis de tapamento de Alto-Forno (à
esquerda) para a
Combustol. Cliente
final: Siderúrgica
Barra Mansa S.A.
(Rio de Janeiro).

À direita: um dos Trucks fabricados pela Mecânica
Industrial Nunes para a Metso Minerals, tendo como cliente final
a Alcoa Mina de Bauxita (Juruti - PA).

