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Contratos diretos e parcerias consolidam presença do
Grupo Nunes no megaempreendimento da CSA
À direita:
canteiro de obras das futuras instalações da Companhia Siderúrgica do
Atlântico (Sepetiba - RJ),
empreendimento do grupo
ThyssenKrupp. Abaixo:
equipe da Nunes no local.

Mecânica Industrial Nunes:
14 anos!
E nada melhor do que comemorar esta data ao lado daqueles que são responsáveis diretos por grande parte deste
sucesso: os colaboradores. É certo que a
história da Nunes reúne mais de trinta anos
(retratados na experiência de seu fundador, José Espedito Nunes), mas a data 10
de junho de 1994 não deixa de ser
emblemática. Foi a partir dela que a Nunes
alçou seus mais ambiciosos planos, que hoje
se concretizaram num grupo totalmente
sólido e preparado para atender, de forma
eficaz, o exigente mercado de fabricação e
montagem eletromecânica.
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A imagem acima dá uma dimensão do que será a Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA). O megaempreendimento, localizado na região de Sepetiba, litoral do
estado do Rio de Janeiro, pertence à ThyssenKrupp. Os investimentos somam mais de 3,5
bilhões de dólares. Toda a produção anual da usina, estimada em 5 milhões de toneladas
de placas de aço, será exportada para os mercados europeu e americano.
O Grupo Nunes participa das obras da CSA desde junho do ano passado, através
de contratos firmados com a Paul Wurth do Brasil. Agora novos contratos se somam,
inclusive o primeiro direto, o que reforça a participação do Grupo Nunes neste empreendimento que exige um altíssimo padrão técnico e excelência em qualidade.
Atualmente cerca de 36 colaboradores da Mec IN Service (empresa do grupo
Nunes) estão mobilizados no Rio. Tudo indica que este contingente vá aumentar, tendo em
vista a perspectiva de contratação de mais serviços. A previsão é de que a CSA comece a
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produzir no primeiro semestre de 2009.

Nova linguagem visual da Nunes
Lançamento dos novos site e
logomarca contribuirá para a consolidação
da marca Nunes no segmento de mercado
onde atua, junto a seus públicos interno e
externo. Através de uma linguagem visual
simples e eficiente (como tem que ser),
esta recente ação vem se somar à nova
política de comunicação empreendida pela
empresa, iniciada em 2006 com a criação
do informativo impresso.
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Palavra do Presidente

U

ma imagem diz mais do que
mil palavras. Este ditado é bastante atual. Já outro
diz que imagem não é tudo. Esta
é também uma grande verdade.
Conjugando estas duas
premissas chegamos à conclusão de que devemos sim cuidar
da nossa própria imagem, sem
esquecer que ela, por si só, não
sustenta o sucesso de nada e de
ninguém.
Hoje na Nunes estamos
de cara nova. Novo site, nova
logomarca... Assim procuramos

Expediente

14 anos com muito conteúdo

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

melhorar nossa imagem no mercado, alicerçados em anos de
experiência e reconhecimento.
Nossa imagem não é vazia: tem
conteúdo.
Este conteúdo encontramos na dedicação de nossos
colaboradores e na qualidade dos
projetos de nossos parceiros e
clientes estratégicos. O resultado não poderia ser melhor: 14
anos de bons serviços, 14 anos
de desafios ultrapassados.
Sempre falamos com
nossos colaboradores que eles
devem estudar e aperfeiçoar

seus conhecimentos para crescerem profissionalmente. E que
também devem cuidar da própria imagem, do próprio uniforme, do próprio ambiente de trabalho... Somente assim conjugaremos os ingredientes essenciais para mais 14 anos de sucesso e dignidade para todos.

Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes
Gerente Financeiro:
- Eder Santos Nunes
Gerente Comercial
- Regiane Rocha
Gerente de Controladoria:
- Adely Pires de Abreu Júnior

Um forte abraço,

Gerente de Produção:
- Geraldo Eustáquio Martins

José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Gerente de Obras Externas:
- Eng. Roberto Francisco da Silva
(Crea-MG 62.733)

WWW
Lançados novos site e logomarca da
Mecânica Industrial Nunes

A força da marca Nunes já está bastante consolidada no mercado. Visando acompanhar
este processo de construção constante, bem como adequá-la às novas tendências, sua imagem
também passou por profundas transformações. Estas mudanças facilitarão o reconhecimento da
marca Nunes no segmento onde atua, bem como estreitarão ainda mais a comunicação entre seus
públicos interno e externo.

A nova logomarca da
Nunes, já presente neste informativo, foi criada em cima de
três conceitos simples: 1) facilitar o reconhecimento da marca
“Nunes” no mercado, 2) sintetizar e congregar o conceito de
qualidade da empresa e 3) ser
de fácil aplicação nas mais variadas mídias.
Já o novo site deu prosseguimento a uma política de
comunicação que começou em
2006, com o surgimento do Informativo da Mecânica Industrial Nunes. Será uma ferramenta
fundamental de divulgação e
captação positiva para a empresa. Na página o visitante poderá
conhecer melhor a Nunes, sua
história, áreas de atuação, ações
sociais, ações de segurança,
portfólio de serviços prestados,
clientes e parceiros etc.
Além disso, haverá um
canal exclusivo para cadastramento de currículos, onde a
Nunes montará um banco de dados da mão-de-obra disponível,
que poderá ser efetivada ou contratada em caráter temporário
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para os mais variados serviços

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

À direita:
seção
“produtos”
do site da
Nunes

Tiragem: 2.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

de fabricação e montagem eletromecânica.
Estas medidas vão ao encontro da nova linguagem visual do
Grupo Nunes, tornando suas empresas mais percebidas e respeitadas
em seus ramos de atividade.
O endereço eletrônico da
Mecânica Industrial Nunes e Mec IN
Service na internet é www.mecanica
nunes.com.br.

Acima: nova
logomarca.
Praticidade no
crescente
reconhecimento
da marca Nunes.

Acima: informativos da
Nunes estarão disponíveis
para download no site.
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- Fabricação e Obras Externas -

Mecânica Industrial Nunes e
Mec IN Service ampliam serviços para a CSA

1
Em junho de 2007 o Grupo Nunes - através da
Mecânica Industrial Nunes e Mec IN Service - iniciou
importantes serviços de fabricação e montagem para a
Companhia Siderúrgica do Atlântico, megaempreendimento que está sendo construído na região de Sepetiba
(RJ). Agora este trabalho se amplia, com a assinatura de
novos contratos.
A entrada do Grupo
Nunes nas obras da Companhia
Siderúrgica do Atlântico (CSA),
pertencente ao grupo Thyssen
Krupp, deu-se através de parceria com a Paul Wurth do Brasil.
Em junho de 2007 foi assinado o
primeiro contrato com a Mecânica Industrial Nunes para fabricação de dois vasos para Sistema
de Descarga de Pó e dois vasos
para Sistema de Medição de Nível de Água.
Em fevereiro foram assinados mais dois contratos,
também com a Paul Wurth do
Brasil. No primeiro (Mecânica Industrial Nunes) o objetivo, já atingido com sucesso, foi a fabricação de oito tanques para o setor
de Granulação, totalizando 330
toneladas. No segundo a Mec IN
Service realizará, no prazo de um
ano, serviços de reparo e montagem de estruturas metálicas
nos dois altos fornos. Importante ressaltar que este prazo pode

ser estendido, dada a magnitude do projeto. Para se ter uma
idéia, o efetivo da Mec IN
Service, que era de 16, já está
em 36 colaboradores, podendo
chegar a 50. As instalações do
Grupo Nunes no canteiro de
obras possuem galpão de reparo
e refeitório.
Agora em maio foi assinado o primeiro contrato direto entre a ThyssenKrupp e a Mec
IN Service, visando também a
CSA. Serão fabricadas duas Torres de Transferência (TT205 e
TT206), com aproximadamente
34 toneladas cada uma. As torres são compostas de tesouras,
colunas, vigas, travessas, tirantes, plataformas, terças e contraventamento. A conclusão está
prevista para o final de julho.
Existe a possibilidade
concreta de que mais serviços
sejam contratados. O Grupo
Nunes está preparado.

Acima: colaboradores da
Mecânica Industrial Nunes e
Mec IN Service em ritmo
intenso de trabalho para
atender a Companhia
Siderúrgica do Atlântico
(CSA), pertencente ao grupo
ThyssenKrupp.
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À direita: Tanque de
Granulação (1), plataforma (2),
colunas (3) e vigas (4).
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À direita: parte do
imenso canteiro
de obras da CSA
(6) e colaboradores da Mec IN
Service no local
(5).
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Colaboradores da Nunes celebram os
14 anos da empresa

Aliás, muito mais do que isto, festejam suas
próprias realizações, afinal grande parte do sucesso
da Mecânica Industrial Nunes se deve ao empenho
e compromisso de seus colaboradores.
No dia 10 de junho a
Nunes completou 14 anos de atividades em Ouro Branco, Minas
Gerais. Uma festa, no restaurante da empresa, reuniu diretoria
e colaboradores, que juntos fizeram um balanço, renovaram
o espírito de equipe e vislumbraram o futuro de todos.
Na abertura da festa, o
gerente de Produção da Nunes,
Geraldo Eustáquio Martins, ressaltou o importante papel de
cada um dentro de um projeto
coletivo empresarial. Lembrou
bem que existe uma troca sadia

entre os colaboradores, que devem buscar sempre se aperfeiçoar e crescer, e a empresa, que
bem sucedida cresce, gerando
benefícios e garantias para os
próprios colaboradores, além de
criar mais postos de trabalho.
Este comprometimento mútuo deve ser revigorado a
cada dia. E apesar de todos os
desafios, inerentes a qualquer
ramo de atividade, a Nunes, com
seus colaboradores, tem alcançado muito sucesso. Sendo assim, o momento é de celebrar e
de colher os bons frutos.

Parceria que Vale

Aniversariantes de abril, maio e junho
Abril

Comprometimento e competência se
traduzem em mais serviços. Atualmente a Mecânica Industrial Nunes mantém seis contratos ativos
com a Vale, sendo três deles com a unidade Mina
Fábrica. Acompanhe abaixo alguns contratos em
vigor ou já concluídos.
A Nunes firmou no dia 05 de
maio contrato com a unidade Mina Fábrica
(Vale), atendendo a Usina de Concentração.
O objetivo é a fabricação e montagem de estrutura metálica para adequação à norma
NR22, repotenciamento do Sistema de
Bombeamento de Popa, além de revitalização
de estrutura metálica de transportadores. A
vigência será de dois anos. Cerca de trinta
colaboradores estarão mobilizados para este
trabalho. A equipe possui soldador, mecânicos, caldeireiro, líder de equipe e técnico de
segurança. Um aditivo garantiu ainda a extensão dos serviços para as minas do Pico e
Vargem Grande, ambas em Itabirito.

Na Mina de Timbopeba, em
Mariana (MG), a Nunes realizará serviço de
troca do Britador Quaternária, que faz parte
do Circuito de Reclassificação. O contrato
foi assinado em 04 de junho. Será feita a retirada completa dos britadores antigos e a
montagem dos novos britadores Telsmith.
Isto acontecerá numa parada com duração
prevista de cinco dias (a ser definida), em
dois turnos (07 às 19 e das 19 às 07 h). Entretanto o contrato se estenderá por meses,
uma vez que acontecerá a preparação e, após
a instalação, teste completos no novo equipamento.

- Edmar Luciano da Silva

_ 01/04 - Alexsander Assis da Fonseca

_ 19/05 - Fernando Eduardo Alves Xavier

- Genésio Benjamin Santana

- Sandro Eustáquio de Sales

_ 04/04 - Maurício Ângelo de Oliveira

_ 20/05 - Esdras Magner Siqueira

_ 05/04 - Emerson C. Chagas de Castro

_ 21/05 - Antônio de Souza Braga Filho

- Tayane Duque Barbosa
_ 07/04 - Andreza Carla N. de Oliveira

_ 23/05 - Alexsander Milagres
_ 24/05 - José Dias Júnior

- José Epifânio de Carvalho

- Lucas de Oliveira Gonçalves

- Helder Ramos Moreira
- Gleison Geraldo G. Matias

- Wesley Mendes Aleixo
_ 26/05 - Gilmar Alves de Oliveira

_ 11/04 - Edmar Gonçalves de Andrade
_ 12/04 - Alair Alves da Silva

- Maycon Silva
_ 27/05 - Felipe Ângelo da Silva

_ 13/04 - José Lucas da Silva

- Hugo Mateus Seabra

_ 15/04 - Eli de Andrade

- José Carlos dos Santos

- Leandro Silva Ferreira

_ 29/05 - Antônio Domingos da Silva

- Marcos Willian J. dos Santos

_ 30/05 - Anderson Marcos da Silva

- Rodrigo Milagres Marques
_ 16/04 - Cícero Elias Nonato

- Darlan Ricardo de S. Estevam
_ 31/05 - Antônio Martins de Campos

- José Jônatas Martins da Silva

- Edival Sabino de Rosa

_ 17/04 - Márcio Bacharel Góis

- Edvaldo Moreira dos Santos

- Marden dos Santos Silva
Estendendo suas ações com a
Vale, a Nunes assinou dois contratos em junho para atender a mina Capitão do Mato, em
Nova Lima (MG). Tratam-se dos primeiros
serviços a serem prestados para esta unidade, no setor de beneficiamento de minério. O
primeiro contrato, com duração de 58 dias,
tem por objetivo a troca de estrutura do Carrinho de Desviador de Minério (MBRC210DV09) e de Chutes de Alimentação e
Descarga. O segundo, também com duração de 58 dias, visa a montagem de Correia
Reversível do equipamento MBR-C210TC17.
Cerca de 30 colaboradores estarão mobilizados para esta obra.

Parceira para qualquer hora. Na
Mina do Pico (Vale), em Itabirito (MG), a Mecânica Industrial Nunes prestará serviços de
reforma da estrutura de sustentação da roda
de caçamba da Recuperadora de Produtos
510-RC01. O contrato, firmado em 20 de junho, inclui a fabricação, fornecimento do
material e montagem. Ou seja, parte do
equipamento terá que ser fabricada, outra
apenas recuperada. Trata-se de uma parada
de emergência, prevista para 15 dias, que
exigirá da Nunes sintonia e eficiência absolutas. 18 colaboradores foram mobilizados. A
Nunes conhece seu ramo e não se assusta
em assumir e contribuir assim para o crescimento e otimização de seus parceiros.
Desafio e sucesso são com a Nunes.

A Nunes realizou com sucesso
paradas parcial e total na Usina de Concentração, na unidade Mina Fábrica, em
Congonhas (MG). A preparação aconteceu nos
dias 28, 29 e 30 de maio. As paradas parcial
e total transcorreram entre os dias 29 de maio
e 06 de junho, sendo que a pós-parada (testes) se deu em 07 de junho. O serviço envolveu, além da montagem, a fabricação. Houve reforma de britadores, espessadores,
peneira, transportador de correia e bomba,
entre outros. Na Britagem, também na Usina de Concentração, aconteceu uma parada
de manutenção no dia 07 de junho, com testes realizados em 10 de junho. Para estes
serviços foram mobilizados cerca de 200
colaboradores.

- Marlene de Oliveira Pina

_ 01/06 - Paulo Victor Dias Gomes

_ 21/04 - Flávio Reis Santos

_ 02/06 - Fernando Augusto G. Leonardelli

- Lucimar Alexandre de Assis
_ 22/04 - Jorge Aparecido dos Passos

- José Eugênio da Silva
- Lélia Teixeira do Nascimento

- Jorge Luiz de Moraes

_ 03/06 - Ricardo Luiz Pereira

- Leovergídio Bernardo Neto

_ 06/06 - Diolindo Delfino N. Filho

_ 28/04 - Antônio de Paula Vieira
- Magnus Viveiros Nascimento

- Fidelcino Calisto de Souza
- Roberto Moura da Silva

_ 29/04 - Cláudio Lúcio Amorim

_ 07/06 - Thadeu Antônio de Paula

_ 30/04 - Alexsander Félix de Souza

_ 09/06 - Cláudio Henrique F. Bonifácio

- José Celso Delabrida

- Clério Ferreira de Oliveira
- Luciana Pontes de Almeida

Maio

_ 10/06 - Wesley Jonathan Ramos Rissi

_ 01/05 - Dimas Antônio de Souza

_ 11/06 - Claudionor B. do Nascimento

_ 03/05 - José Adão de Souza
- Leonardo Norberto Mendes
Na Usina de Pelotização a
Nunes realizou a última parada do contrato
assinado em 04 de abril de 2007. Esta parada, que aconteceu entre nos dias 03 e 04 de
junho, envolveu um efetivo de 21 colaboradores. Houve troca de células do Resfriador de
Pelotas PBNK, bem como a troca de tambor.
Este contrato, que sofreu aditivos no prazo e
no escopo, previa originalmente quatro paradas, mas no final foram realizadas sete,
todas com bastante êxito. A Nunes continuará participando das concorrências da Vale
em Mina Fábrica, gabaritada que está no
amplo conhecimento que tem dos equipamentos e processos produtivos desta unidade.

Junho

_ 18/04 - Júlio César da Silva

_ 05/05 - Geraldo Rodrigues de Almeida
- Sebastião Gonçalves de Souza
_ 06/05 - Giovanni V. Franco Dias Leite
- Vanderli Roberto Moreira
_ 09/05 - Fábio da Silva
_ 10/05 - José Pedrosa de Oliveira Neto

- Frederico Moreira de S. Braga
_ 14/06 - Paulo Afonso Severino
_ 16/06 - Claydsom Geraldo Antônio
- Luciano Pinto de Oliveira
_ 18/06 - Francisley Geraldo Santos
_ 19/06 - Gervásio Juliano Ferreira
- José Gervásio de Jesus
_ 20/06 - Décio José de Souza

- Odinei Antônio de Almeida

- Dione Manoel Santos Ribeiro

- Tiago Roberto Fernandes

- Everaldo Ferreira Miguel

_ 12/05 - Carlos Roberto do N. Júnior
- Jeférson Nunes de Souza
_ 14/05 - Emílio Tiago Martins Santos
- William José Evangelista
_ 16/05 - Antônio João da Silva

- Gilmar Lopes Ribeiro
_ 23/06 - João Carlos Paula Lima
_ 27/06 - Waldemiro Eduardo Hermógenes
_ 29/06 - Nilson Lopes Dinis

