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Primeiro trimestre é marcado por intensos trabalhos
na Mecânica Industrial Nunes
Da esquerda
para a direita: proteção da
correia do distribuidor (contrato VSE), estrutura do distribuidor SBPT (contrato Paul
Wurth) e trucks (contrato
ThyssenKrupp). Importantes
contratos mantém ritmo intenso de fabricação da Mecânica
Industrial Nunes.

Frota própria da Nunes ganha
reforço e garante agilidade
Honrar os prazos, adquirir a
confiança dos clientes e tornar a empresa
mais competitiva. Com este pensamento a
Nunes investe sempre em sua frota. São
Kombis, caminhonetes, carros pequenos de
apoio e caminhões, que atendem tanto à
área de fabricação quanto à de montagem.
Agora, entre janeiro e março, foram adquiridos mais três veículos: duas Kombis e
um caminhão 24-250 da Volks (abaixo).
Todos 0Km. A aquisição está dentro do
cronograma de renovação da Nunes, que
prevê a troca dos veículos de três em três
anos em média.
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Constantemente a Nunes comprova sua capacidade em lidar com projetos de
pequeno ou grande porte. O primeiro trimestre de 2009 retrata bem isso. Três grandes
amostradores de poupa foram fabricados para a finlandesa Outotec, empresa referência
mundial em soluções de processos e tecnologias para mineração. O equipamento será
utilizado pela Samarco nos dutos que levam minério de ferro de Mariana (MG) à Vitória
(ES). Do trabalho, bem sucedido, deve surgir um novo contrato (mais 26 amostradores).
Outro grande projeto foi o da Paul Wurth do Brasil, tendo como cliente final a
Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), em Jeceaba (MG). Dois distribuidores SBPT
(total aproximado de 96 toneladas), do sistema de alimentação dos altos-fornos 1 e 2,
serão fabricados até julho. Na fabricação será empregado o que há de mais moderno para
este tipo de equipamento.
Mas não é só. A Metso firmou uma série de pedidos que, somados, chegaram a
100 toneladas. A Vale Soluções em Energia é a mais nova cliente da Nunes. Pág. 3

Profissionalização e inclusão digital
A Mecânica Industrial Nunes doou
três computadores e vários periféricos para
a “Fábrica de Cidadania”, projeto empreendido pela regional mineira da ONG Comitê
para Democratização da Informática (CDI).
Após serem recondicionados por alunos do
curso de montagem e manutenção, os
equipamentos serão encaminhados para
uma das 32 CDIs Comunidade de Minas,
promovendo a inclusão digital e social em
comunidades carentes.
Pág. 2
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Palavra do Presidente

A

Nunes
abriu 2009 com boas
perspectivas. Com criatividade, crença no trabalho e
apoiados em uma marca sólida,
mantivemos um volume substancial de serviços, apesar da
crise que atingiu vários setores
da economia. Também investimos na renovação de parte de
nossa frota.
Um exemplo de nossa
capacidade em superar desafios
está na matéria sobre a produção
da Nunes no primeiro trimestre.
Dá satisfação ver toneladas de
estruturas e equipamentos sendo

Expediente

A Nunes é a marca da confiança

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

despachadas para os mais diferentes lugares, sabendo que levam consigo o desenvolvimento.
Estruturas e equipamentos com
a mais alta tecnologia, que
visam atender aos mais diferentes projetos e expectativas.
Este mérito, entretanto, não é apenas da Nunes, mas
sobretudo de seus clientes, empresas que acreditam e mantém
investimentos importantes; empreendimentos que mantém a
confiança no Brasil e no poder
do trabalho de cada colaborador.
Outra questão importante abordada é a doação, pela

Nunes, de computadores para o
Comitê para Democratização da
Informática. O que para nós caiu
em desuso, revelou-se uma oportunidade de profissionalização e
inclusão digital de jovens. É gratificante enxergar o poder e o
alcance de nossas realizações,
por menores que sejam.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Mecânica Industrial Nunes apoia projeto
de profissionalização e inclusão digital
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Computadores e
periféricos
doados pela
Nunes.

Oportunidade de

Um computador considerado obsoleto para uma profissionalização
e inclusão digital
empresa pode significar uma verdadeira revolução na vida de
para diversos
jovens.
quem tem pouco ou nenhum acesso à informática. Juntar as
faces opostas desta mesma realidade é um dos objetivos do
Comitê para Democratização da Informática (CDI). A Nunes
vê com simpatia iniciativas como esta e doou vários
equipamentos e periféricos para a regional da ONG em Belo
Horizonte.

No final de março a
Nunes doou três computadores
e vários periféricos para a
regional mineira do Comitê para
Democratização da Informática
(CDI). Em breve estes computadores serão recondicionados
por jovens aprendizes - que
assim se especializam em uma
nova profissão - e repassados
gratuitamente para comunidades carentes, num amplo processo de inclusão digital.
O CDI surgiu na cidade
do Rio de Janeiro em 1993.
Através das Escolas de Informática e Cidadania (EIC), que hoje
são chamadas CDIs Comunida-

de, busca aliar tecnologia e promoção da cidadania em comunidades originalmente excluídas
destes processos. Contam com
a participação de colaboradores,
voluntários e parceiros públicos
e privados.
Hoje a ONG possui
regionais em praticamente todos
os estados brasileiros e em mais
oito países. Em Minas são 32
CDIs Comunidade em 11 municípios. A regional mantém cursos
de montagem e manutenção de
computadores (Fábricas de Cidadania), além de cursos de formação de educadores, que por sua
vez atuam multiplicando este

conhecimento nos CDIs Comunidade.
Segundo o coordenador tecnológico do CDI-MG,
Helmuth Adriano de Souza, os
cursos não tratam apenas de
informática, mas agregam outros
conhecimentos que valorizam o
cidadão como, por exemplo,
empreendedorismo, orientação
vocacional, fatores de empregabilidade... “Atuamos promovendo a cidadania”, resume.
Doações de computadores para o CDI-MG podem ser
feitas, em Belo Horizonte, na rua
Garret 628 - Nova Granada. O
telefone é 31 3373-2150.

Jornalista Responsável:
- Marcelo JB Resende
Reg. Prof: 5674/MG
Tel: (0xx31) 9109-8095
Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

Acima: após recondicionados,
alguns computadores viram até
mesmo verdadeiras
manifestações de arte e
criatividade.
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Contratos do primeiro trimestre consolidam
versatilidade da Nunes

1

No detalhe: usinagem para a Paul Wurth do Brasil

O início de 2009 revelou a grande capacidade da
Nunes em atender à demanda, seja em grandes contratos
ou em pedidos avulsos. Vários projetos foram concluídos,
estão em andamento ou motivaram outros pedidos.
Em janeiro foram assinados dois novos contratos. O
primeiro (19/01) envolveu a Polysius/TKFLA - divisão de Projetos da ThyssenKrupp -, tendo
como cliente final a Vale, no Pará. Ao todo serão cerca de 80
toneladas, distribuídas em 52
conjuntos de trucks de 2 rodas
para estrutura de guindaste.
Destes, 13 conjuntos serão concluídos em maio de 2009, sendo
que o restante (39 conjuntos) terá sua fabricação iniciada somente em 2010 (conforme contrato).
O segundo contrato de
janeiro foi com um cliente novo,
a Vale Soluções em Energia
(VSE), empresa voltada para a
pesquisa de fontes alternativas
de energia. Foram fabricadas
(conclusão em março) 16 toneladas de estruturas do Transportador Flexoturn, dentro de um
projeto de reaproveitamento de
gases da fábrica da Albras em
Barcarena (PA).
Ainda em janeiro foi
retomado um contrato assinado
em out/08 com a Outotec, que

2

havia passado por alguns ajustes.
Foram fabricados três grandes
amostradores de poupa de minério para a Samarco, em Mariana (MG), totalizando mais de
cinco toneladas. O trabalho deu
tão certo que uma nova encomenda, de maior vulto (26 amostradores), está acertada para
abril deste ano.
Com a Paul Wurth a
Nunes firmou três contratos em
fevereiro. O objetivo é a fabricação de dois distribuidores SBPT
(sistema de distribuição de carga
de alto-forno). Trata-se de uma
fabricação de grande porte (96
toneladas) e importância, já iniciada e com conclusão prevista
para julho próximo. O cliente final é Vallourec & Sumitomo Tubos
do Brasil (VSB), em Jeceaba (MG).
Não menos importantes foram os vários pedidos fechados com a Metso, abrangendo
fabricação de pequeno e grande
portes (torres de transferência,
suportes, eixos, esticadores,
proteções etc). Entre os clientes
finais estão a CSN e a Belocal.

2
Acima e à esquerda:
rolos de transporte de
correia (2) e proteção
da correia do distribuidor (3) para a VSE.
Cliente final - Albras
(PA).

3

4

À esquerda e no topo
da página: amostrador de poupa de minério (1 e 4). Contrato com a Outotec.
Cliente final Samarco (MG).

5
Acima e à direita: trucks de
2 rodas para estrutura de
guindaste (5 e 6). Contrato
com a ThyssenKrupp.
Cliente final - Vale (PA).
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À esquerda e no canto
inferior direito: base de
acionamento (7) e
cremalheira (10).
Contrato com a Metso.
Cliente final - CSN.
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À direita: torre de transferência (8).
Contrato com a Metso.
Cliente final - Yamana Gold (Honduras).

8
À direita: estrutura
do distribuidor
SBPT (9). Contrato
com a Paul Wurth
do Brasil. Cliente
final - VSB (MG).
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Nunes: investimentos constantes na
renovação da frota

Com frota própria, a Nunes garante a eficiência
de sua logística tanto na área de fabricação quanto na
de prestação de serviços de montagem. Neste ano já
foram adquiridos mais três veículos 0Km.
Tão importante quanto
a qualidade de produtos e serviços é a presteza no atendimento e na entrega. Isto se
reflete na capacidade de honrar
compromissos. E para a Nunes
que, junto com a Mec IN Service,
tem um volume grande de serviços e busca constantemente
ampliar seu alcance, logística é
fundamental.
A frota está em processo contínuo de renovação. Entre
janeiro e março deste ano foram
adquiridos duas Kombis e um caminhão 24-250 da Volks (truck
de 3 eixos, com capacidade para
14,5 toneladas).
Além disso, todos os
veículos passam por revisões periódicas: os caminhões nas autorizadas (a cada 10.000Km) e os

demais na oficina da própria Nunes (a cada seis meses).
Segundo o gerente de
Logística e Transporte da Nunes,
William Nunes, investir na frota
não significa apenas diminuição
de custos e maior competitividade. “Agilidade no nosso ramo é
essencial, pois nossos clientes
trabalham com equipamentos e
processos de alto valor agregado, ou seja, todos os projetos envolvem recursos importantes e
têm que seguir o cronograma
planejado”, ressalta. Uma frota
própria auxilia neste objetivo.
Aproximadamente
90% do frete demandado pela
Nunes é assumido pela própria
empresa. Somente para Belo
Horizonte saem caminhões
quase todos os dias.

Nota de montagem
No dia 18 de março a
Mecânica Industrial Nunes concluiu
com sucesso o contrato assinado em
julho de 2008 com a unidade Mina
Fábrica (Congonhas - MG), da Vale.
O objetivo principal foi o rebaixamento
do transportador de correia RB03,
localizado na usina de Pelotização. 23
colaboradores da Nunes estiveram
envolvidos na montagem eletromecânica, instalação, comissionamento
(teste) e start up do equipamento. O
serviço envolveu também a
fabricação e montagem do chute de
descarga, base do acionamento do
transportador, guia de material e
estruturas diversas para atendimento
da norma de segurança NR22
(corrimãos, escadas, pisos...). Ao todo
foram 18 toneladas de fabricação e
quase 20 toneladas de montagem.
De cima para baixo: vista externa da
estrutura do transportador; vista superior
da montagem de toda a plataforma, bases
e sistema de acionamento; e escada de
acesso para nova base montada, passarela
e guarda-corpo.

Gerente de Logística e
Transporte da Nunes,
William Nunes: “agilidade
no nosso ramo é essencial”. À direita: caminhão
0Km Volks 24-250,
adquirido recentemente
pela Nunes.

Aniversariantes de janeiro, fevereiro e março
Janeiro
_ 01/01 - Fabiano Baptistelli Machado

_ 06/02 - Kamilla Rodrigues Barros

_ 03/01 - Roquehudson Barbosa

_ 10/02 - Regian de Oliveira Paula

_ 04/01 - Ademir Vicente Rosa

_ 14/02 - José Eustáquio de Souza

_ 05/01 - Fabiano Moreira

_ 15/02 - Nilson de Oliveira
- Roselito Duarte

- Hélio Rodrigues de Oliveira
_ 06/01 - Antônio Luiz Lisboa

_ 16/02 - José Wilson F. do Amaral Júnior

- Elói Neves Lacerda

_ 18/02 - Gláucio Duarte dos Santos

- Júlio César Silva Santos

_ 19/02 - Thiago Luiz Espinha da Silveira

- Marina Reis Rocha

_ 20/02 - João Henrique dos Santos

_ 07/01 - Scheila Cristina M. Gomes
_ 08/01 - Ivan Lúcio de Oliveira

- Paulo Nemésio de São José
_ 21/02 - Genadir Batista da Silva

- Felipe Parreira Martins
- Rubens Falconi Filho

- Luciano dos Santos Félix
_ 23/02 - Eder Santos Nunes

_ 10/01 - Jonnathan Lopes Pinheiro
- Roberto Carlos Pereira Santos
_ 12/01 - Adão Prudêncio da Silva
- Eustáquio de Souza

- Leandro Barcelo Costa
_ 24/02 - Cláudio Pereira Mendes
_ 25/02 - Alysson de Oliveira Vaz
_ 26/02 - Paulo César F. Guimarães Júnior

- Sebastião Pereira Pinheiro
_ 13/01 - José Pereira Pinheiro

Março

_ 15/01 - Adilson Tadeu Vieira

_ 03/03 - Briner Júnio Cardoso Firme

- Bruno Alcântara de M. Pedroso
- Vicente de Paula Pena Teixeira
_ 17/01 - Arlesson William Vieira
- Cleder Júlio da Silva

- Jurema Gonçalves Teixeira
_ 04/03 - Angelo Magno Costa Canuto
- Warlei Rodrigues da Silva
- Westerley Cácio de Souza

_ 18/01 - Nelson Gonçalves Coelho

_ 05/03 - Jean Carlos Rezende Lobo

_ 20/01 - Edivaldo S. do Nascimento

_ 06/03 - Adail Cordeiro Barbosa

- Sebastião Soares de Carvalho
_ 22/01 - José Geraldo Filho
- Márcio da Silva Magalhães
_ 24/01 - Adely Pires de Abreu Júnior
- Antônio Afonso de Paula Filho
_ 26/01 - Gilson Muniz Barbosa
- Luiz Carlos da Silva Filho

- Evanildo Pereira de Azevedo
- Sérgio de Souza Teixeira
_ 07/03 - Gutemberg Estanislau Soares
_ 08/03 - Rivamar Arlindo Lúcio
_ 12/03 - Erik Gustavo Silva
_ 14/03 - André Luiz Bacharel
_ 14/03 - Paulo Roberto M. Andrade de Sá

_ 27/01 - Rogério Eduardo da Silva

_ 16/03 - José Gomes de Oliveira

_ 28/01 - Josimar Tadeu Martins

_ 19/03 - Ramon Palmieri Lobo

_ 29/01 - Almir Ramiro Dias

_ 21/03 - Carlos Matozinhos de Rezende

- Josiane de F. S. de Oliveira
_ 31/01 - Félix Johann Pisarik
- Paulo Henrique G. Marques

_ 23/03 - Nei Antônio da Silva
- Nelson Bonzoumet Mapa
_ 24/03 - José Gabriel da Silva
_ 25/03 - Cleidson Bitencourt de Miranda

Fevereiro

_ 26/03 - José Celso Mapa

_ 02/02 - Gilson Ferreira Fernandes

_ 28/03 - Cleiton Oliveira Barros

_ 04/02 - Alexandre Marcelo da Silva

_ 29/03 - Antônio Geraldo do Nascimento

_ 05/02 - Edgar Gomes Mapa
- Magno Magalhães

- Fabrício César Pinto Souza
_ 30/03 - Antônio Carlos da Silva

