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Nunes fecha 2008 com ampliação dos serviços para
Gerdau Açominas e exportação de estruturas em
parceria com a Metso
À direita: vista
parcial da usina Presidente
Arthur Bernardes - Gerdau
Açominas, em Ouro Branco
(MG). No detalhe placas de
contrapeso prontas para serem
exportadas para o projeto San
Andres, em Honduras, na
América Central (projeto Metso
- Yamana Gold).

Tradicional Festa de Fim de Ano
da Nunes
O evento aconteceu no dia 6 de
dezembro, no Palladium Iate Clube, em
Ouro Branco (MG). Desta vez o tema foi
“Circo” e a alegria não pôde faltar.
Palhaços, cowboy e um mágico, além de
um pano simulando uma enorme tenda de
circo, fizeram os convidados entrarem no
clima. A parte musical ficou por conta da
banda Girus e um delicioso jantar foi servido
ao final do evento. É neste momento tão
esperado que a Nunes reforça seu sentimento de gratidão e reconhecimento pelo
trabalho e dedicação de cada colaborador.
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Quatro importantes contratos de fabricação foram fechados pela Mecânica
Industrial Nunes no quarto trimestre de 2008. Um dos destaques ficou para a Gerdau
Açominas que, reforçando sua parceria de longa data, ampliou a demanda por serviços em
outubro. Em dezembro houve um aquecimento e a previsão é de que a demanda aumente
ainda mais em janeiro de 2009.
Exportar é preciso. Nesse sentido a Nunes firmou um contrato com a Metso. O
cliente final é a unidade San Andres (extração de ouro), localizada em Honduras e
pertencente à empresa canadense Yamana Gold. É a primeira vez que a Nunes tem seus
equipamentos exportados para a América Central.
Outros destaques são os contratos com a Vale e com a SMS Demag. O primeiro
envolve o fornecimento de estruturas e equipamentos para as unidades da Vale em todo
o Brasil. O segundo tem por objetivo a fabricação de 40 toneladas de calhas e dutos de
despoeiramento para a Votorantim, em Niquelândia (GO).
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Novo uniforme da Nunes
A Mecânica Industrial Nunes
lançou sua nova logomarca no segundo
trimestre deste ano. No mesmo período o
site foi reformulado, dentro da nova
linguagem visual adotada. Agora chegou a
vez dos uniformes, que serão substituídos,
a começar pelos colaboradores da área
administrativa da fábrica-sede. O modelo
de camisa foi apresentado em dezembro e
os primeiros lotes serão concluídos em
fevereiro de 2009.
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Entrevista com o presidente
O presidente da Mecânica Industrial Nunes, José Espedito Nunes, fala sobre a crise e seus
reflexos nas atividades da empresa para o ano de 2009
IN: De que
forma a crise afeta a
Nunes?
Nunes: Seria prepotência nossa
afirmar que a Nunes está blindada contra a crise. Hoje os negócios estão muito interligados.
Esta crise, que começou em importantíssimos mercados consumidores, como os EUA e a Europa, gera um efeito dominó na economia de países como o Brasil.
Entretanto acredito que a crise
em muitos casos é irracional.
IN: Como assim irracional?
Nunes: Crises precisam de um
elemento gerador. Pode ser um
fato ou até mesmo um boato. O
problema é quando todos começam a falar em crise, num círculo vicioso sem propósito. Ou seja, as pessoas ficam com medo
de consumir, com medo de perder o emprego, empresas cortam investimentos... Nesse ponto acontece a retração real do
mercado. Está aí o fator psicológico, emocional e até irracional
da crise. As pessoas e as empresas, ao temerem e falarem tanto
em crise, a tornam real. Nesse
ponto perdem oportunidades.

Nunes: A Nunes tem tranquilidaNunes: Nos últimos anos as emde. Somos uma empresa sólida,
presas de mineração e siderurque soube aproveitar o momengia, ramos em que a Nunes atua,
to fantástico vivido antes desta
por exemplo, trabalharam num
crise. O mercado estava muito
ritmo intenso. A produção auaquecido. Aproveitamos os bons
mentou, muitos colaboradores
momentos para dar mais solidez
foram contratados para dar conta
à Nunes. Economia é assim mesda demanda. Várias empresas
mo: feita de altos e “A crise é um bom chegaram a trababaixos. Nem os bons
lhar a 115% de sua
nem os maus mo- momento para as capacidade produtiva
mentos duram para empresas revitali- projetada. Isso gerou
sempre. São ciclos.
inevitavelmente uma
zarem e expandi- depreciação e um
Nossa confiança é alicerçada em 35 anos de rem seus parques desgaste dos parques
experiência. Já testeindustriais. É aí industriais. Além, é
munhamos muitas reclaro, de mostrar que
viravoltas na econo- que o Grupo Nunes existe potencial de
mia. Superamos plaentra. Esse é o consumo e crescinos econômicos e vámento. É aí que as
nosso negócio.” empresas do Grupo
rias outras crises.
Nunes entram, especializadas que
IN: Quais as perspectivas da Nusão em fabricação e montagem
nes para 2009, já considerado
industriais. As palavras de ordem
por muitos como um “ano perdisão manter, revitalizar e expando”?
dir. Agora é uma boa hora para
Nunes: Esta percepção depende
as
empresas
reestruturarem
de cada pessoa e cada empresa.
seus processos, fazerem a manu2009 ainda nem começou e não
tenção e ampliação de seus paro consideramos como perdido.
ques industriais e se prepararem
O Grupo Nunes não cresceria se
para a recuperação do mercado,
pensasse assim. Muito pelo conque é inevitável. A crise é uma
trário, vemos oportunidades.
acomodação do mercado.

IN: Como manter o otimismo
quando todos falam no caos?

IN: Que oportunidades são estas agora?

IN: A crise então não lhe preocupa?

Área administrativa da Nunes tem
novo uniforme
Com a mudança da
logomarca e reestruturação da
linguagem visual, a Nunes deu
início ao processo de substituição da logomarca antiga.
Um dos passos é a atualização
dos uniformes, cujo projeto
começou há seis meses.

Primeiramente serão
trocados os uniformes dos colaboradores da área administrativa
da Nunes, na fábrica-sede. A previsão é que em fevereiro próximo
já estejam prontos os primeiros
lotes. A empresa Bagage Confecções, de Belo Horizonte, ficou
responsável pela elaboração e
confecção das camisas.
Além da logomarca,
houve a mudança do tecido (mais
leve e confortável) e das cores.

Nunes: Boa gestão analisa riscos
e corta custos. Esta é uma excelente oportunidade para reavaliarmos onde podemos melhorar
a produtividade e economizar (do
copo descartável à chapa metálica), otimizando nossas operações. São coisas que devemos
fazer sempre, mas que na crise
adquirem um status maior. Todos devem colaborar. Vejo a crise nesse sentido também: como
um aprendizado. Ficar procurando problemas? O que importa
são soluções. Mais do que esta
crise, incomoda-me o fato de estarmos ilhados no Distrito Industrial de Ouro Branco, a situação
das estradas (que atrapalha nossa logística), a pouca captação
de novas empresas para nossa
região, a baixa capacitação...
Esta sim é a crise maior, muito
anterior, mas que infelizmente não
dá manchete em jornal e não serve
de desculpa para muitos.

Expediente
Mecânica Industrial Nunes Ltda.
Diretor-Presidente:
- José Espedito Nunes
Gerente Financeiro:
- Eder Santos Nunes
Gerente Comercial
- Regiane Rocha
Gerente de Controladoria:
- José Gilson Morais Maia
Gerente de Produção interino:
- Wander de Oliveira Borges
Gerente de Obras Externas:
- Adely Pires de Abreu Jr.
Gerente de Logística e Transp.:
- William Nunes

A gola recebeu a cor vermelha
da Nunes.
Os demais colaboradores da Nunes (fabricação e
montagem) também terão seus
uniformes trocados, mas não de
imediato. Esta substituição será
por demanda, conforme o desgaste e consequente necessidade de troca.
Esta é apenas uma
parte de um amplo processo, que
inclui ainda todo o material
administrativo (papéis timbrados, envelopes, notas), adesivos
dos veículos, faixas, placas, EPIs
etc. Todos receberão a nova logomarca, dentro do novo projeto
visual da Nunes.

Apoio Comercial:
- 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
Acima: detalhes do novo
uniforme (área administrativa)
da Nunes. Em destaque a
logomarca e a gola em
vermelho, cor da empresa.

Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
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2008 termina com bom volume de serviços para
a Nunes. Gerdau Açominas, Metso, SMS Demag
e Vale são destaques na fabricação

Gerdau Açominas - Ouro Branco - MG

A Nunes começará 2009 com a ampliação de
serviços de fabricação para importantes parceiros. Só para
a Gerdau Açominas, em Ouro Branco, a previsão é de
cerca de 80 ordens de serviço entre dezembro de 2008 e
janeiro de 2009. Outro destaque é o contrato com a
Metso, tendo como cliente final a empresa canadense
Yamana Gold (unidade San Andres, em Honduras). É a
primeira fabricação da Nunes a ser exportada para a
América Central.
A Gerdau Açominas é
um cliente estratégico, com
presença marcante na história da
Nunes. As empresas mantêm
um contrato anual de fornecimento de materiais, com mais
de 190 itens. A cada concorrência
vencida, a Nunes torna-se a fornecedora exclusiva durante o período. Os serviços envolvem usinagem, caldeiraria e fabricação
e reparo de estruturas e equipamentos, atendendo aos setores
de Aciaria, Coqueria, Laminação
etc. A fabricação em janeiro está
prevista em 10 toneladas.
O contrato com a Metso
foi assinado em outubro, visando
atender à unidade San Andres
(extração de ouro) da canadense
Yamana Gold. Serão 73 toneladas de estruturas e equipamentos como torres de transferência,
plataformas e escadas. A primeira entrega se deu no início de
dezembro e a previsão é que o
serviço seja finalizado em fev/

09. Além da fabricação, a Nunes
se esmerou na embalagem e
etiquetagem do material. Tudo
para garantir a integridade durante o longo transporte e facilitar a montagem in loco. Já existem novas cotações da Metso.
Também em outubro
foi assinado o contrato com a
SMS Demag, envolvendo a fabricação de calhas e dutos de despoeiramento. O cliente final é a
Votorantim, unidade de Niquelândia (GO). Serão 40 toneladas,
com entrega em jan/09.
Já com a Vale foi assinado um importante contrato
no final de dezembro, com vigência de um ano. Trata-se de um
volume grande de serviços, abrangendo a fabricação de componentes simples até estruturas
e equipamentos completos de
caldeiraria. Unidades da Vale no
Brasil inteiro serão atendidas. A
primeira encomenda será para
Vitória (ES).

1
Acima e à direita: pinça em
processo de usinagem (1) e polia
(2). Fabricação para a Gerdau
Açominas

2
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À direita:
roldanas
embaladas e
etiquetadas
3
(3). Caixa de
contrapeso
(4). Estrutura
de proteção do carro esticador (5).
Fabricação para a Metso.
Abaixo: calha (8).
Fabricação para a SMS
Demag.

5

À direita e abaixo: apoio
de estruturas para
transportadores de
correia (6) e rodas (7).
Fabricação para a Vale
(unidade de Vitória
- ES).
7
6
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Confraternização na CSA
Colaboradores e convidados
da Mec IN Service (Grupo Nunes) participaram de uma animada festa de confraternização no dia 13 de dezembro. O
churrasco de fim de ano aconteceu no
sítio Rob, em Itaguaí (RJ), alugado especialmente para o evento. O Grupo Nunes
participa das obras da Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA) desde 2007, através de contratos
firmados com a Paul Wurth do Brasil.
À direita: Ricardo Pereira (à esquerda), supervisor da Mec IN
Service na CSA; Dieter Hesse (centro), responsável pela Paul
Wurth na CSA; e Helmut Schuhmacher, responsável pela
qualidade da Paul Wurth na CSA.

Missa de Fim de Ano

A Mecânica Industrial
Nunes realizou em sua fábrica, no dia
16 de dezembro (15:30 h), a missa
de fim de ano. O evento já virou
tradição. Acontece há onze anos,
sempre com a presença maciça dos
colaboradores. O Pe. Vicente Jacob,
da igreja do Divino Espírito Santo
(bairro Siderurgia), responsável pela
cerimônia ao longo desses anos, tornou-se um amigo de todos.

À esquerda: colaboradores da Nunes, além de comparecerem
em peso à cerimônia, ainda participam ativamente da
celebração.
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A alegria do circo marcou presença na
Festa de Fim de Ano da Nunes

Aniversariantes de outubro, novembro e dezembro
A cada ano uma temática diferente. Esta é a
forma encontrada pela Nunes para brindar e celebrar
mais um ano com seus colaboradores. E alegria não pode
faltar nestes momentos. Pensando nisso o tema deste
ano foi mais do que propício.

Outubro

_ 13/11 - Welton Erasmo Vieira

_ 01/10 - Antônio Lazarino

_ 14/11 - Edirlei Martir Moreira

_ 02/10 - Ivacir Tadeu Damasceno
_ 03/10 - José Vicente da Silva
_ 06/10 - Jorge Avelino da Silva

todos. A interação entre os convidados era evidente, o que
reforça o sentimento de equipe
da família Nunes.
Na pista de dança os
palhaços aumentaram a descontração, enquanto o cowboy se
esmerava em suas manobras
com o laço. Para completar houve ainda a apresentação de um
show de mágica.
Ao final foi servido o
jantar, sob responsabilidade do
buffet Grand Stylle, comandado
por Sonaly Baeta.
A Mecânica Industrial
Nunes mais uma vez agradece a
todos os seus colaboradores por
mais um ano de muita luta e conquistas.

- Patrício Ribeiro de Castro

_ 08/10 - José Gilson de Morais Maia

_ 17/11 - João Paulo do N. Balbino

_ 09/10 - Marcus Vinícius da Silva Jr.

_ 18/11 - Antônio Sérgio de Assis

_ 13/10 - Alfredo Campos Jr.

Logo na chegada os
convidados eram recebidos por
palhaços e um cowboy. No salão,
um grande pano estendido sobre
as mesas lembrava uma lona de
circo. Este foi o clima encontrado
pelos colaboradores da Nunes e
seus familiares na tradicional
festa de fim de ano da empresa.
O evento foi realizado no dia 6
de dezembro, no Palladium Iate
Clube, em Ouro Branco.
Todo o cuidado na organização reflete o carinho e o
reconhecimento que a Nunes
credita a cada colaborador. A
festa foi animada pela banda
Girus, que contemplou os mais
diferentes ritmos (forró, axé,
rock...), de forma a agradar a

- José Cleber Cassino
_ 16/11 - Neilton Aparecido de Oliveira

_ 14/10 - Carlais Lobo da Rocha

- Divanjevaldo da C. dos Santos
_ 19/11 - Marcelo Geraldo Dutra

- Hunaideson Fábio Marcelino

_ 20/11 - Eric Arlindo Ventura

- Raimundo Nonato de Souza

_ 22/11 - Gibson Breder Vieira da Silva

_ 15/10 - Deusdete Ferreira Nery Jr.
- Levindo Bittencourt
_ 17/10 - Cristiano Lopes Madalena
- Fábio Inácio do Vale
_ 18/10 - José Freitas de Oliveira
- Nilton Ribeiro Dias
_ 19/10 - Josimar Antônio de Rezende
_ 20/10 - Marcius Vinicius G. Paula
- Rafael Jesulino Silva
_ 21/10 - Jossemar Aparecido de Alcântra
- Renato Walverde Soares

- Michel de Souza Castelo Branco
_ 23/11 - Cecília Maria S. dos Anjos
- Ramon Apolinário Araújo
- Ulisses Henrique F. Alves
_ 24/11 - José Cornélio da Silva Jr.
- Wellerson Araújo Campos
_ 26/11 - Ana Carolina de Sousa Silva
- Nélio Ferreira Campos
- Nilton César Godinho
_ 27/11 - Wesley Eduardo Gomes da Silva
_ 28/11 - Elias Nogueira dos Santos

_ 23/10 - Gilney Júnior da Silva
_ 24/10 - Altamir Eustáquio de Lima
- Antônio Cláudio Lopes Jr.
_ 25/10 - Alexis Hamilton dos Santos
- André Júnio Dias dos Santos
- Geraldo Afonso Evaristo Costa
_ 26/10 - Welligton Santana Clementino
_ 28/10 - Kleider Gomes Faria
- Roberto Francisco da Silva
- Robson Fernandes do Carmo
_ 29/10 - Francisco Carlos Pinto
_ 30/10 - Rogério Vicente Viana
- Ronei Barbosa de Paula
- William Leonardo de Faria

Dezembro
_ 02/12 - Disleny Aparecida Dias
- Elisângela F. de Sousa Corrêa
- Fabrício Alvim dos Reis
- Helvécio Lourenço
_ 05/12 - Antônio Reginaldo Ribeiro
- Eliane de Ávila Resende
- José Pedro Fernandes
_ 07/12 - Daniel de Freitas A. Teixeira
- Renê Dutra de Oliveira
_ 08/12 - Gilson Lopes Cancella
- Paulo da Conceição Araújo
_ 11/12 - Marco Antônio Gervásio
_ 12/12 - Elson José de Matos

Novembro
_ 01/11 - Antônio Carlos da Costa
- Carlos dos Santos Martins
- William Douglas Santos Nunes
_ 02/11 - Fabiano de Souza
- Ivo Sebastião de Paula
- Wanderlei de Morais Maximiano
_ 03/11 - José Onofre Germano do Martins
- Salvador Cardoso
_ 04/11 - José Mariano do Nascimento
- Lúcio Marcus Mendes
_ 06/11 - Eliana Lopes da Silva
- Geraldo José de Faria

- Felipe Rodrigo Pinto Souza
_ 14/12 - Geraldo Lopes da Rocha
- Robson Paulo do Nascimento
_ 16/12 - Wendell Diego Assis Rosa
_ 17/12 - Abel Floriano de Souza
- Antônio Eustáquio de Andrade
_ 18/12 - Artaxerxes Silva
_ 19/12 - Leandro Silva dos Santos
_ 20/12 - Pablo Henrique Resende Souza
- Sid Cleiton Andrade Fernandes
_ 21/12 - Fábio Tomé Pereira
_ 22/12 - Ellen Nazareth de S. Carvalho
- Maria Imaculada O. de Assis

_ 07/11 - Antônio Luiz Leal Gonçalves

_ 23/12 - Edmar Neves Moreira

_ 08/11 - Cláudio Moacir de Resende

_ 24/12 - Luiz Freitas de Andrade

- Rogério Conrado dos Santos
_ 09/11 - José Geraldo Gomes
_ 10/11 - André Gonzaga de Melo
- Jefferson William S. Rodrigues
- Lázaro Anacleto da Cruz
_ 11/11 - Adriano Márcio da Silva
_ 12/11 - Irany Ferber dos Reis
- Renato Gabriel Henriques

_ 25/12 - Fábio Ferreira Falconi
_ 27/12 - João Evangelista Nunes
- Luciano Evangelho de Miranda
_ 29/12 - Arquimedes AP. da Costa Pito
- Kléber Santos Costa
- Tarcízio de Paula Pinto
_ 30/12 - Diego Ivo Silva e Souza
_ 31/12 - Agostinho Alves Pereira

