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Timbopeba (CVRD) e Casa de Pedra (CSN) são as
mais novas parcerias da Nunes na área de montagem

À direita:
placa indica o acesso à
Mina de Timbopeba, no
município de Ouro Preto
(Minas Gerais). A nova
cliente na área de montagem significa uma conquista de qualidade para a
Nunes.

Mais uma Parada
Mais segurança
A Nunes realizou com sucesso
mais uma Parada em Mina Fábrica. É a
terceira prevista no contrato assinado no
início de 2007. Uma ampliação no escopo
do contrato incluiu a fabricação e montagem
de estruturas para atendimento da Norma
Regulamentadora 22. Com isso a Nunes
contribuirá não somente para a produtividade de Mina Fábrica, mas também para
a segurança de todos os colaboradores que
atuam na Usina de Pelotização. A NR22 visa
disciplinar e organizar o ambiente de
trabalho, na busca permanente pela
segurança e saúde dos trabalhadores.
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A Nunes começou o segundo semestre com dois novos clientes na área de
manutenção e montagem: as minas de Timbopeba (CVRD), em Ouro Preto (MG), e Casa de
Pedra (CSN), em Congonhas (MG).
A Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional são parceiras antigas da
Nunes. Toneladas e mais toneladas de equipamentos fabricados e montados, centenas de
colaboradores envolvidos, empregos e renda gerados para toda a região. Agora este trabalho
conjunto é ampliado e se fortalece, com a inserção destas duas unidades no rol de clientes
atendidos pela Nunes.
É válido lembrar que esta conquista coincide com a conclusão de um dos maiores
contratos fechados entre a Nunes e a Vallourec & Mannesmann do Brasil. Um ritmo intenso
de trabalho tem sido verificado tanto na fábrica quanto nos postos avançados da Nunes em
várias unidades onde existem contratos de montagem. Tudo isso consolida a Nunes como
referência em Minas Gerais, principalmente na região do quadrilátero ferrífero. Pág. 3

Nunes e a comunidade
A alegria das crianças ao lado é
uma recompensa e tanto para a Nunes,
que fortalece seu comprometimento com
a comunidade local. Cerca de 230 crianças
da escola municipal Fernando Félix de Souza (bairro São Francisco) serão beneficiadas
com o material escolar e brinquedos doados
pela Nunes. A primeira remessa foi em julho, com o envio de bonecas, bambolês,
jogos, bolas, lápis, borracha, papel...
Pág. 2
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Palavra do Presidente

O

resultado de um bom trabalho pode ser medido,
também, pela extensão da carta
de clientes e parceiros. Na Nunes
isso vem acontecendo, sem mágicas ou mania de grandeza, mas
com muito trabalho e perseverança.
Temos o desafio constante de superar nossas próprias
limitações, ao mesmo tempo em
que devemos contribuir para
diminuir as limitações de nossos
parceiros, fazendo-os crescer.
Esse pacto de compromisso

Novos clientes. Sangue novo para crescer.

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

permite que o bem-estar geral
seja alcançado.
Um compromisso de
todos os colaboradores da Nunes
é proporcionar soluções. É
importante percebermos que
quem só enxerga problemas, e
se deixa levar por eles, fica para
trás.
A Nunes segue em
frente, justamente porque é feita
de pessoas que, em sua grande
maioria, pensam adiante. Por
isso estendemos nossos serviços
e cada vez estamos com novos
desafios em lugares diferentes.

Pensar adiante é também investir em nossas crianças.
Para a Nunes é uma satisfação
contribuir, na medida do possível, com uma sociedade mais
justa e com igualdade de oportunidades. Oportunidades estas
somente geradas pelo estudo.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Nunes e bairro São Francisco:
juntos pela educação

“De todas as parcerias que tentamos, a Nunes foi
a única que não colocou empecilhos ou impôs condições. O
material chegou em excelente
hora. A iniciativa da Nunes é
muito importante porque
valoriza a comunidade, da qual
faz parte. Deveria ser copiada
por outras empresas da
cidade”. Assim definiu Neide
dos Reis Neves, diretora geral
da escola municipal Fernando
Félix de Souza.

O bairro São Francisco
é a comunidade mais próxima
da Nunes. Nesse sentido é
importante para a empresa,
voltada para o conceito da responsabilidade social, manter
uma relação positiva com seus
vizinhos. Foi assim quando a
Nunes forneceu 50 placas indicativas de ruas.
Hoje este comprometimento é revigorado, com a
recente parceria entre a Nunes e
a única escola do bairro. Todos
os meses serão doados pela
Nunes material escolar e brinquedos, que irão beneficiar as
231 crianças (1 ª a 4 ª série)
matriculadas.
Os itens a serem doados não serão fixos, variando
conforme a demanda mensal. Na
primeira remessa foram entre-
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gues bonecas, bambolês, bolas,
jogos, papel cartolina, lápis, borracha, estêncil, papel ofício...
Atitudes como esta,
apesar de simples, significam
muito para a comunidade. O contentamento é visível no rosto de
cada criança. Segundo a diretora
Neide, existe agora a intenção
de criar uma brinquedoteca, projeto paralisado porque antes não
havia brinquedos.
A escola Fernando Félix de Souza funciona em tempo
integral. As crianças chegam pela manhã, tomam café e
partem para o curso regular. Depois vem o almoço.
À tarde têm espaço outras atividades culturais
e lúdicas, como teatro e capoeira, além de esportes.
Antes de voltarem para
casa, os alunos tomam o
lanche da tarde.

Acima: funcionários e alunos
com alguns dos brinquedos
oferecidos pela Nunes. Fotos
abaixo: faixa de agradecimento
e parte do material doado para
a escola municipal Fernando
Félix de Souza.
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Sinalização de ruas
Em outubro de 2005
a Nunes doou para o bairro São
Francisco 50 placas indicativas de ruas. A ação beneficiou
os cerca de 3.000 moradores
do bairro, que enfrentavam
transtornos constantes pela
falta de sinalização.
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Nunes conclui sua primeira Parada na
Mina de Timbopeba

A produtiva parceria entre a Nunes e a Companhia Vale do
Rio Doce vem de longa data. A Mina de Timbopeba, em Ouro Preto,
é a mais nova unidade da CVRD abrangida pelos serviços de
manutenção e montagem da Nunes, que venceu a concorrência e
conquistou três contratos. Isto significa um passo importante na
ampliação dos clientes e parceiros da Nunes.
A Parada na Mina de
Timbopeba aconteceu entre os
dias 10 e 15 de setembro, totalizando 80 horas de trabalho.
Todo o sistema produtivo foi paralisado. Os três contratos da
Nunes consistem em (1) Serviços
de Manutenção em Células de
Flotação, (2) Serviços de Repotenciamento do Acionamento do
TC5008 e Otimização do Circuito,
e (3) Troca de Roletes e Chapas
de Desgaste.
Dezenas de colaboradores da Nunes estão mobilizados, entre mecânicos, soldadores e mais a parte administrativa. São quatro containeres e
uma sala (cedida pela Vale). O
primeiro contrato (Células de
Flotação) foi concluído no período da Parada, nos 18 módulos
responsáveis pela separação do
minério. Os outros dois contratos tiveram 60% de seu escopo
realizado dentro da Parada,
com conclusão para 60 dias,
conforme previsto. Grande parte do efetivo de colaboradores
da Nunes será mantida até a
conclusão desses serviços.
O Repotenciamento
do Transportador de Correia
5008 envolve nova adequação
do tríper, manutenção dos alimentadores metálicos e da parte elétrica, além da recomposição de chutes e silos. O objetivo
é aumentar a potência, fazendo
o transportador produzir mais
e melhor.
Já o terceiro contrato
impressiona pelos números: se-

rão trocados cerca de 10 mil roletes dos transportadores, uma
obra de quilômetros. Paralelo a
isto será feita a troca das chapas
de desgaste em chutes, silos e
alimentadores.
De acordo com o gerente de Obras Externas da Nunes, Roberto Francisco da Silva,
tudo transcorreu como o planejado na Parada, obedecendo ao
prazo e ao escopo. “O convite
para a Parada em Timbopeba é
uma consequência do bom trabalho realizado em outras minas.
É uma continuidade, uma busca
permanente...”, concluiu.

Acima e abaixo: vistas
parciais da unidade de
Timbopeba, durante a
Parada. Dezenas de
colaboradores da Nunes
estão mobilizados para os
três contratos firmados.

Abaixo: colaboradores da
Nunes em intenso trabalho
durante a Parada de
Timbopeba.

Acima: um dos grandes
transportadores de Timbopeba.
Trabalho da Nunes envolverá a
troca de aproximadamente 10
mil roletes.

A vez de Casa de Pedra
Dentre os dois novos
importantes clientes conquistados (área de montagem), a
Nunes fechou contrato com a
mina Casa de Pedra (CSN), em
Congonhas (MG). Serão fabricadas e montadas ao todo quatro moegas fixas, cada uma
com capacidade produtiva de
1.000 toneladas/hora.
A fabricação das duas
primeiras moegas já foi concluída. As demais estão previstas para serem entregues no dia

10/10/07. A conclusão dos serviços, com a montagem da última moega, está prevista para
20/11/07.
A m o b i l i z a ç ã o de
canteiro, em Casa de Pedra,
começou no dia 28 de agosto.
São 15 colaboradores da Nunes
envolvidos na montagem (mecânicos, soldadores, técnico de
segurança e encarregado).
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Nunes amplia serviços em Mina Fábrica
Contrato de Paradas Programadas, firmado entre a Nunes e a CVRD no
início do ano, sofre aditivo. Agora a Nunes também está responsável por
serviços de fabricação e montagem de estruturas e aparatos mecânicos que
atendem à NR22. É a Nunes consolidando sua imagem na área de segurança.
No dia 04/09 a Nunes
participou da terceira Parada na
Usina de Pelotização, na unidade
Mina Fábrica (Congonhas - MG).
A Parada consta no contrato assinado com a CVRD, no início do
ano.
Cerca de 90 colaboradores da empresa atuaram na
máquina de queima, no peneiramento, no misturador e em todos os transportadores de correia. Um trabalho já bastante
conhecido pela Nunes, que tem
um amplo e positivo histórico de
serviços prestados em várias
unidades da Vale.
A novidade desta vez
ficou por conta da ampliação do
escopo inicial do contrato. Agora
a Nunes poderá ser acionada em
qualquer setor da Pelotização,
realizando a fabricação e monta-
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gem de passarelas, guarda-corpos, corrimãos, escadas etc. Todas estas estruturas, em conformidade com a Norma Regulamentadora 22, serão fabricadas
no Pipe Shop da Nunes em Mina
Fábrica.
A Nunes já realizou este
serviço em Mina Fábrica e em outras unidades da Vale, como Córrego do Feijão. São oito os colaboradores da Nunes mobilizados para
esta tarefa. O contrato vigorará
até maio de 2008.

Confraternização Junina
No último informativo, devido à data de fechamento, não foi possível divulgar a
Festa Junina da Nunes, realizada no dia 29 de junho. O
evento, que já entrou para o
calendário de comemorações
da Nunes, reuniu em peso
colaboradores de fábrica e dos
postos avançados, além da
diretoria da empresa. Tudo num
clima de muita descontração,
amizade e alegria. Teve quadrilha, fogueira, quentão, pipoca... Momentos assim servem
para aproximar ainda mais as

pessoas, irmanadas num objetivo comum.
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Abaixo: montagem de
estruturas para atendimento da NR22 (1
e 2). Misturador MXA trocado pela Nunes
na última Parada (3). Balança DWPFA
(4), com rolamentos de esticamento
trocados pela Nunes.
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Trabalho Concluído
Meses de muita movimentação
e trabalho na fábrica da Nunes permitiram a
conclusão de um dos maiores contratos já
firmados com a Vallourec & Mannesmann do
Brasil. Os últimos equipamentos serão entregues até o dia 05/10/07. Conforme noticiado no Informativo Nunes (número 15), o objetivo foi a fabricação de equipamentos para
transporte de tubos, dentro do projeto da V&M
que visa a ampliação das linhas de Tratamento Térmico (Revamping) e de Separação de
Fluxo de Ajustagem. Ao todo foram fabricadas cerca de 600 toneladas de equipamentos.

Aniversariantes de julho, agosto e setembro
Julho
_ 01/07 - Alexandre Rezende Ferreira

_ 22/08 - Deivison Gonçalves Luz

_ 02/07 - Robert Nolasco da Silva
_ 04/07 - Dilson de Assunção de Castro

- Dimas Denilson de Meira
_ 23/08 - Wesley Isaías Santos Pereira

_ 05/07 - Altair de Araújo Pereira
_ 08/07 - Helvécio Nogueira da Silva

_ 24/08 - Fábio da Costa Santos
- Lucirley Geraldo Fortes

_ 11/07 - Osnir Antônio da Paiva
_ 12/07- Alexandre da Silva

- Washington Pessoa de Souza
_ 25/08 - Edmilson César Barbosa

- Ernesto de Paula Alves
- Geraldo Silva
_ 14/07 - Jefferson Jônata Campos
_ 15/07 - Manuel Silva Melo
_ 16/07 - Aparecido Gonçalves da Cruz
- Wesley Júnior de Oliveira

- José Luiz Pereira
- Raquel Fernandes Vieira
_ 31/08 - Jamar Simões Castilho
- José Agostinho de Paula
- José Raimundo das Neves

_ 18/07 - Eustáquio Costa Baêta
- Rodrigo Otávio Guerra Silva

Setembro
_ 01/09 - José Dimas de Souza

_ 19/07- Cláudio Domingos dos Santos
- Sandro Olímpio de Castro

- Paulo Francisco de Oliveira
_ 02/09 - Jair de Oliveira Dutra

_ 21/07 - Flávio Silva Maia
_ 22/07 - Aloísio Gonçalves Campos

_ 03/09 - Cláudio Murilo de S. Guilherme
- Frank Ricieri

- José Espedito Nunes
_ 23/07- Luciano Arguelho Barros

_ 04/09 - Jorginei Fernandes Vieira
- Sávio Henrique Nunes

_ 25/07 - José Jorge Ferreira
_ 27/07 - Fabiano Ricardo da Silva

_ 05/09 - Luiz Carlos Freitas dos Santos
_ 06/09 - Thiago Costa Nogueira

_ 28/07 - Anderson Pacheco Ferreira
- Renê da Silva Bernardo

_ 07/09 - Adilson José Lopes
_ 09/09 - Fabíola Lobo Justino Mendonça

_ 31/07 - Cléucio Wanderley dos Santos

_ 10/09 - Marcelo Henriques Gabriel
- Mário Nicolau André

Agosto
_ 03/08 - Carlos Augusto Campos

_ 11/09 -Glaucimar Souza de Assis
- Nilton Gonçalves Coelho

- Mariette Lilian Perdigão
_ 04/08 - Adilson Fernandes

_ 12/09 - Isaías Martins dos Santos
_ 13/09 - Glaziele Gonçalves Matias

_ 05/08 - Eduardo Luiz Mendes
_ 06/08 - Bruno Henrique da Trindade

_ 14/09 - Licínio Victor de Pinho
_ 16/09 - Jhony Chartony das Chagas

_ 10/08 - Anderson Carlos Antunes
- Katiene Mary Vidigal

_ 17/09 - José Olvair da Silva
_ 20/09 - Alessandro Márcio Pereira

- José Lourenço Gonçalves
- Regiane Conceição da Rocha
_ 12/08 - Damaris Aparecida Lúcio
- Jucemar Matosinho

_ 21/09 - Luciana Alves Fernandes
_ 22/09 - Alberto Carlos da Costa
- André Maurício de O. Lopes
- Geraldo Perpétuo de Oliveira

_ 14/08 - Adriano Pereira Souza
- Jeremias Barbosa da Silva

_ 23/09 - Denilson José da Silva
- Luís Lino Pereira

- Matosalem Gonçalves de Paiva
_ 19/08 - José Luiz Moreira

_ 24/09 - Gleidson Lucas Martins
_ 25/09 - Valdir da Conceição Dias

_ 20/08 - Cleiton Ribeiro Bernardes
- Roberto Costa Silva

_ 27/09 - Luciano Ricardo Ribeiro
_ 29/09 - Donisete Barros Oliveira

_ 21/08 - Manoel Honorato de Paiva

_ 30/09 - Wander Barros de Paula

