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Confraternização de fim de ano da Mecânica Industrial
Nunes fecha 2007 em grande estilo
À direita:
momento da apresentação
da banda Eclipse, durante
a confraternização de fim
de ano da Mecânica Industrial Nunes.

Importantes serviços
concluídos
Após se consolidar como uma referência em Minas, a Nunes caminha firme
para atender à demanda de outros estados
brasileiros. Em outubro e novembro quatro
importantes contratos foram concluídos
com sucesso, abrangendo Rio de Janeiro,
Pernambuco e Pará. Em todo este processo
parceiras de primeira ordem estiveram
presentes, como a Metso Minerals e a Combustol. Entre as cerca de 350 toneladas de
equipamentos produzidos, estão sistemas
de translação para Carregador de Navios,
soleiras de Alto-Forno e fornos de Fusão e
Espera.
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Já virou tradição: fim de ano na Nunes é tempo de confraternização, momento de
celebrar a vida, comemorar o trabalho cuidadoso, cultivar as amizades e projetar novos
desafios. E para fazer deste encontro um evento especial a Nunes sempre capricha na
organização, que começa com pelo menos seis meses de antecedência.
Neste ano o tema foi “Festa Havaiana”. Cerca de 600 pessoas estiveram
presentes, entre colaboradores (de fábrica e dos postos avançados), diretoria e respectivos
familiares. Houve apresentação de dança (ritmos tropicais), sendo que a parte musical
ficou por conta da banda Eclipse. Entre as apresentações foi servido um jantar.
A Nunes agradece o empenho e o compromisso de seus colaboradores. 2007 foi
um ano de muito trabalho, de muitos obstáculos ultrapassados. Os desafios aparecem e a
coragem para superá-los nasce da confiança depositada em cada colaborador.
Pág. 4

Compromisso com o colaborador
A Nunes promoveu, entre os
meses de julho e outubro, três etapas da
sua 1ª Campanha de Vacinação. Praticamente todos os colaboradores aderiram à
iniciativa, viabilizada pela parceria com a
Tramed e a Secretaria Municipal de Saúde
de Ouro Branco. Foi com alegria e profundo
senso de responsabilidade que a Nunes concretizou mais esta ação em prol de seus
colaboradores.
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Palavra do Presidente

O

ano de
2007 foi de muito
trabalho para a Nunes.
A fábrica esteve em plena atividade, um retrato vivo do empreendedorismo de nossos clientes e parceiros, além, é claro,
da confiança depositada na força
de trabalho de nossos colaboradores. A Nunes definitivamente tem uma equipe conceituada e respeitada.
Em outubro e novembro atendemos a encomendas
importantes em diferentes estados. No Rio de Janeiro concluí-

Expediente

A Nunes expande suas fronteiras cada vez mais.

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

mos a fabricação para a Companhia Siderúrgica Barra Mansa
(parceria com a Combustol).
Tendo como cliente final a Alcoa,
concluímos ainda a fabricação
para unidades em Pernambuco
e no Pará (parcerias com a Combustol e a Metso). Isto é um fato
de orgulho para a Nunes, que estende seu conceito de qualidade
para além das Minas Gerais.
É com sucesso também que realizamos nossa primeira Campanha de Vacinação,
abraçada com responsabilidade
por nossos colaboradores.

E 2008 promete. Em
Sepetiba (parceria com a Paul
Wurth), equipamentos da Nunes
irão compor o mega-empreendimento da Companhia Siderúrgica do Atlântico, pertencente ao
grupo ThyssenKrupp. Vamos em
frente, com muito sucesso.
Feliz Natal e um ótimo Ano Novo,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Colaboradores aderem à Campanha
de Vacinação da Nunes

“Em parceria com a
Tramed e a Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Branco, a Nunes garante a vacinação dos colaboradores de
fábrica. A medida é mais uma
prova da preocupação da
Nunes com a saúde e a integridade física de seus trabalhadores.

As três etapas da 1ª
Campanha de Vacinação da
Nunes se deram entre os meses
de julho e outubro. Partiu do gerente de Controladoria Adely a
iniciativa de convidar a Tramed,
empresa de Medicina do Trabalho
com a qual a Nunes mantém um
contrato para cumprimento do
Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (exigido pelo
Ministério do Trabalho).
Foi a primeira vez que
a Tramed realizou esta ação conjunta com a Nunes, patrocinando cerca de 300 doses da vacina
contra a gripe. Uma equipe da
Tramed - com uma UTI móvel à
disposição - esteve durante dois
dias na Nunes, atendendo os colaboradores de acordo com os
turnos de trabalho.
A Nunes também procurou a Secretaria Municipal de
Saúde de Ouro Branco, que prontamente atendeu ao pedido,
efetuando a vacinação “extramuros” (quando profissionais da
Secretaria vão até às empresas).

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes
Gerente Financeiro:
- Eder dos Santos Nunes
Vasconcelos
Gerente Comercial
- Regiane Rocha
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

Foram aplicadas vacinas contra
febre amarela e hepatite B, incluindo ainda as vacinas Dupla Adulto (tétano e difteria) e Triviral
(caxumba, rubéola e sarampo).
Vale ressaltar que a
vacinação não é uma obrigação
legal. É mais um benefício que a
Nunes garantiu gratuitamente a
seus colaboradores, com o firme
apoio da Tramed e da Secretaria
Municipal de Saúde de Ouro
Branco.
A quarta e última etapa
desta primeira campanha acontecerá em janeiro próximo.

Fotos: equipe da Secretaria
Municipal de Saúde de Ouro
Branco (1). Colaboradores da
Nunes durante a vacinação (2,
3 e 4). Sandra Barbeto de
Oliveira (esquerda) e Ana
Paula Volino Machado (direita),
da Tramed (5).

Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
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Parcerias com Combustol e Metso
marcam os meses de outubro e novembro
Importantes serviços foram concluídos com sucesso nos
meses de outubro e novembro. Em quatro contratos - dois com a
Combustol e dois com a Metso Minerals - a Nunes fabricou cerca de
350 toneladas de equipamentos. Só para se ter uma idéia foram
necessárias mais de 20 carretas para o transporte, tendo como
destinos os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará.
Os dois contratos com
a Metso foram assinados em
fevereiro, tendo como cliente
final a Alcoa Mina de Bauxita, em
Juruti, no Pará. Envolveu a fabricação de sistema de translação
para Carregador de Navios, além
de sistemas de translação, mastros e lanças para empilhadeiras
basculantes. Houve uma reprogramação do projeto, sendo a
fabricação concisa iniciada em
setembro. O transporte das peças para o Pará se deu entre os
dias 16 e 30 de novembro.
O resultado final foi
bastante satisfatório, tendo a
Nunes recebido elogios tanto da
Metso quanto da Alcoa. “Este
projeto qualificou o trabalho da
Nunes pelo grau de qualidade
exigido pelo cliente”, resumiu o
engenheiro mecânico Anderson
Pacheco Ferreira, coordenador
do projeto pela Nunes.
Já os dois contratos
com a Combustol envolveram
clientes distintos: a Companhia
Siderúrgica Barra Mansa (RJ) e a
Alcoa - Unidade Cáster 7 (Itapissuma - PE). O primeiro, assinado
em fevereiro/07, envolveu a fabricação da parte estrutural do
Forno de Reaquecimento de Tarugos (fachadas e soleiras). Parte
dos equipamentos foi entregue
em abril, sendo que a remessa
final se deu em outubro.
No segundo contrato,
firmado em agosto e concluído
em novembro, foram produzidos
e pré-montados um Forno de Fusão e um Forno de Espera (laminação do alumínio). A Nunes
ficou responsável pela parte estrutural das carcaças (montagem
parcial, caldeiraria, solda e usinagem). Ao final da fabricação o
analista de Planejamento da Nu-

nes, Wander de Oliveira
Borges, viajou para Pernambuco, a fim de acompanhar pessoalmente a montagem da estrutura.

Notas de fabricação
A Nunes firmou em junho contrato com a Paul Wurth, tendo como cliente
final a Companhia Siderúrgica do Atlântico
(Grupo ThyssenKrupp), que está sendo construída na região de Sepetiba (RJ). O contrato
envolve a fabricação de dois vasos para
Sistema de Descarga de Pó e dois vasos para
Sistema de Medição de Nível de Água. Ao
todo estes equipamentos somam cerca de
13,5 toneladas. Estão previstos ainda prémontagem e testes de estanqueidade e
pressão. A fabricação começou em outubro/
07 e se estenderá até janeiro de 2008.

Acima: soleira de Alto-Forno.
Projeto Combustol - Cia. Siderúrgica de Barra Mansa (RJ)

Acima: forno. Projeto Combustol - Alcoa (Itapissuma - PE)

Indumec

A Nunes firmou parceria com a
Indumec para atender contrato firmado em
julho/07 entre esta e a SMS Demag, tendo
como cliente final a Mineração Onça Puma.
Tanto a Indumec quanto a Nunes ficarão responsáveis por partes diferentes da fabricação
(204 toneladas no total). Caberá ainda à
Nunes a pré-montagem, jateamento e pintura
dos conjuntos. Ao todo serão oito contêineres
para transferência de calcinados para dois
fornos de redução Ferro-Níquel. As entregas
dos conjuntos estão programadas para os
dias 19/01/08, 22/02/2008 e 21/03/2008.

Notas de montagem
Acima: o engenheiro mecânico
da Nunes, Anderson Pacheco
Ferreira, coordenador Projeto
Metso - Alcoa (Juruti - PA).

Acima: o analista de
Planejamento da Nunes,
Wander de Oliveira Borges,
coordenador Projeto Combustol - Alcoa (Itapissuma - PE).

No dia 9 de novembro a Nunes
realizou com êxito mais uma Parada em Mina
Fábrica (usina de Pelotização), dentro do
Contrato de Paradas Programadas, celebrado
no início do ano. E o que é melhor: em 2007
não aconteceu nenhum acidente de trabalho.
Continuam também as melhorias na unidade,
empreendidas pela Nunes através da fabricação de estruturas em conformidade com a
NR22. Outra importante unidade da Vale, a
Mina de Timbopeba, teve sua Parada bem sucedida, entre os dias 10 e 15 de setembro. A
Nunes estava lá.
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Festa Havaiana foi sucesso na
confraternização da Nunes

Superando as melhores expectativas, a Nunes fecha
o ano com uma confraternização em grande estilo. A
preocupação com cada detalhe demonstra o carinho
e a consideração que a Mecânica Industrial Nunes
tem por todos os seus colaboradores.
Um tapete de folhas
verdes e colares à moda havaiana deram as boas-vindas aos
colaboradores e familiares da
Nunes, na tradicional confraternização de fim de ano. O evento
foi realizado no dia 1º de dezembro, no ginásio poliesportivo da Escola Estadual Narciso
de Queiroz, em Conselheiro Lafaiete.
Como sempre a tônica foi inovar. A idéia da Festa
Havaiana partiu da gerentefinanceiro, Eder dos Santos
Nunes, e da responsável pelo
atendimento da empresa, Lélia
T. Nascimento. O clima de descontração contagiou a todos.
Era evidente o cuidado com cada detalhe: decoração
com palmeiras artificiais, coquetéis estilizados, arranjos

florais e garçons e garçonetes
devidamente trajados para a ocasião. Tudo lembrava e remetia
ao excelente ano vivido pela empresa. O esforço e o comprometimento de cada colaborador permitiu à Nunes alcançar grandes
conquistas em 2007. E todos lucram com isso. Portanto o momento foi de celebrar.
Completando a festa
houve ainda a apresentação da
Companhia de Dança e Lazer Cena Sete e da banda Eclipse,
ambas de Lafaiete. No intervalo
foi servido um delicioso jantar,
sob os cuidados do Lenita Buffet,
de Ouro Branco.
A Mecânica Industrial
Nunes agradece a presença e
deseja a todos os seus colaboradores um Feliz Natal e um
grandioso 2008.

Aniversariantes de outubro, novembro e dezembro
Outubro
_ 01/10 - Antônio Lazarino
_ 02/10 - Ivacir Tadeu Damasceno
_ 03/10 - Daniel Fausto da Silva Paiva
- José Vicente da Silva
_ 14/10 - Raimundo Nonato de Souza
- Luciano Martins Gomes
- Hunaideson Fábio Marcelino

_ 16/11 - José Luciano da Silva
- Neilton Aparecido de Oliveira
_ 19/11 - Fabrício A. da Costa Peixoto
- Marcelo Geraldo Dutra
_ 22/11 - Gibson Breder Vieira da Silva
_ 24/11 - José Cornélio da Silva Júnior
- Wellerson Araújo Campos

_ 15/10 - Deusdete Ferreira Nery Júnior

_ 28/11 - Leonardo Henrique Teixeira

_ 17/10 - Rodrigo Antônio de Melo

_ 30/11 - Eloy Lopes da Silva

- Wagner Luís de Paula
_ 18/10 - Nilton Ribeiro Dias

Dezembro

_ 21/10 - Marcone Ventura Carvalho

_ 01/12 - Vandir Matias Pereira

_ 22/10 - Welton Florindo Pereira

_ 02/12 - Fabrício Alvim dos Reis

_ 23/10 - Rondinelli Freitas Silva
_ 24/10 - Antônio Cláudio Lopes Júnior
_ 25/10 - Geraldo Afonso Evaristo Costa
_ 26/10 - Wellington Santana Clementino
_ 28/10 - Roberto Francisco da Silva
_ 29/10 - Francisco Carlos Pinto
_ 30/10 - Rogério Vicente Viana
_ 31/10 - Vicente José de Meira

- Helvécio Lourenço
_ 05/12 - Antônio Reginaldo Ribeiro
- Eliane de Ávila Resende
_ 07/12 - Daniel de Freitas A. Teixeira
- Renê Dutra de Oliveira
_ 08/12 - Gilson Lopes Cancella
- Paulo da Conceição Araújo
_ 09/12 - Aloísio Fernandes Leite
_ 11/12 -Marco Antônio Gervásio

Novembro

_ 12/12 - Elson José de Matos

_ 01/11 - Antônio Carlos da Costa

_ 14/12 - Robson Paulo do Nascimento

- William Douglas Santos Nunes
_ 02/11 - Ivo Sebastião de Paula
- Wanderley de Morais Maximiano
_ 06/11 - Osmaldo H. Leonardo de Oliveira
_ 07/11 - Antônio Luiz Leal Gonçalves
_ 08/11 - Cláudio Moacir de Resende
- Rodrigo Felipe de F. Silva
_ 09/11 - José Geraldo Gomes
_ 10/11 - André Gonzaga de Melo
_ 12/11 - Irany Ferber dos Reis
- Renato Gabriel Henriques

_ 16/12 - Rone César Divini
_ 17/12 - Abel Floriano de Souza
- Antônio Eustáquio de Andrade
- Juliana de Oliveira Pina
- Paulo H. de Jesus Macedo
_ 18/12 - Cléber Luiz Gualberto
_ 19/12 - Leandro Silva dos Santos
_ 22/12 - Ellen Nazareth de S. Carvalho
- Maria Imaculada O. de Assis
_ 23/12 - Edmar Moreira
_ 27/12 - João Evangelista Nunes

_ 13/11 - Welton Erasmo Vieira

_ 29/12 - Arquimedes A. da Costa Pinto

_ 14/11 - Edirlei Martin Moreira

_ 31/12 - Agostinho Alves Pereira

