
Descontração e integração 
marcaram a manhã do dia 4 de 
agosto no Centro de Educação 
Ambiental do Barreiro, onde cerca 
de 60 pessoas se reuniram para 
um café tropical realizado pela 
Vallourec. O objetivo era apresentar 
para representantes da comunidade 
e de escolas vizinhas, integrantes do 
Comunidade Viva e coordenadores 
dos projetos que foram selecionados 
na primeira edição do Edital de Apoio 
a Pequenos Projetos a mudança de 
marca, anunciada em julho, de V & M 
do BRASIL para Vallourec.
Durante sua apresentação, Cássia 
Cristina Silva, coordenadora de 
Integração com a Comunidade e 
Projetos Sociais, explicou o motivo 
pelo qual todas as unidades do 
Grupo passaram agora a adotar uma 
marca única, com alcance mundial. 
“É principalmente para reforçar nossa 

identidade no mercado. Nossos 
projetos e ações continuam a existir, 
contando com a chancela de uma 
Empresa de visibilidade maior, nos 
tornando ainda mais fortes.” 
A diretora da Escola Estadual 
Margarida Brochado, Rosemari 
Conceição Diegues, afirma que o 
evento mostrou que a mudança é 
positiva para todos e que a Empresa 
se importa com a comunidade. 
“Valorizo muito essa proximidade. 
Ao oferecer um dia especial como 
esse, a Vallourec mostra o quanto 
se preocupa com a transparência 
e com o diálogo constante.” Ela 
acredita que o novo nome será 
rapidamente incorporado: “Creio 
que, em pouco tempo, as pessoas 
passarão a se referir à Empresa 
como Vallourec. O nome já existia na 
antiga marca e algumas pessoas já o 
utilizavam”.

Ao final, os presentes fizeram um 
passeio na reserva e conheceram as 
ações ambientais realizadas no local. 
Após o tour, Vilmar Oliveira e Sandra 
Lane, integrantes do Projeto Cantos 
e Contos das Matas do Curupira, 
apresentaram músicas, contos e 
brincadeiras, proporcionando um 
verdadeiro show para todas  
as idades. •

 Participantes do Café Tropical reunidos no encontro

Saiba mais 
 
•  A Vallourec está presente em   
 mais de 20 países;
•  são mais de 23 mil empregados  
 no mundo;
•  no Brasil, a Empresa atua desde  
 1952 e hoje conta com 8 mil  
 empregados.

Vallourec apresenta nova marca 
para comunidade  

Evento reafirmou seu compromisso social para moradores da 
região 
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Nova marca, mesmo 
compromisso 
 
A Vallourec preza a transparência e pelo respeito para atuar 
em parceria com a comunidade. Por isso, nesse momento 
de mudanças, contamos com o apoio de todos para 
ajudar a divulgar nosso novo posicionamento de marca. 
Reafirmamos que o relacionamento com as áreas vizinhas 

Editorial

Andrezza Cristina Henrique da Rocha, 
19 anos, está orgulhosa de sua 
recente conquista. Ela foi reconhecida 
como destaque-geral por seu 
desempenho no curso de aprendizagem 
em Manutenção Mecânica Industrial, 
oferecido por meio da parceria entre a 
Vallourec, o programa Comunidade Viva 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). Moradora do Bairro 
das Indústrias, em Belo Horizonte, ela 
concluiu os estudos em agosto deste 
ano. “Estou buscando meu primeiro 
emprego e com certeza o curso contará 
pontos”, acredita. 
Além de Andrezza, outros 49 jovens 
de Belo Horizonte e Contagem terão 

Parceria de sucesso apresenta 
resultados   

Oferta de cursos de aprendizagem industrial amplia possibilidades 
de jovens e adolescentes

realizado o curso entre 2013 e 2014. 
As turmas são formadas a cada 
semestre por meio de processo 
seletivo que inclui provas, dinâmicas 
e entrevista. No processo mais 
recente, foram 32 selecionados 
entre os 249 inscritos. Desde 2011, 
quando teve início a parceria entre as 
três instituições, 102 jovens já foram 
qualificados ou estão em curso.  
O curso de Manutenção Mecânica 
Industrial é ofertado a jovens e 
adolescentes dos bairros Novo 
das Indústrias/Adalberto Pinheiro, 
Residencial Parque Arrudas e das 
Indústrias, áreas de atuação do 
Comunidade Viva. Os participantes 

têm a oportunidade de se profissionalizar 
em uma área com demanda crescente 
no país e ainda podem ser contratados 
como aprendizes pela Vallourec. 
Os benefícios ainda vão além, 
conforme explica a gerente de 
projetos do Comunidade Viva, Vivian 
Ramos: “após o início das aulas, 
oferecemos aos alunos as disciplinas 
de formação humana, matemática e 
português. Durante todo o curso eles 
ainda recebem acompanhamento 
psicopedagógico e familiar”. A gerente 
completa: “a parceria tem sido um 
sucesso. Cada instituição entra com o 
que faz ou que tem de melhor a oferecer 
e, dessa forma, conseguimos formar 
jovens mais completos e preparados 
para o mercado de trabalho.”  

à Empresa continua pautado pelo diálogo constante 
para proporcionar desenvolvimento para todos. Juntos 
tornaremos a nova identidade mais forte. 
Sejam bem-vindos a esta nova etapa da nossa história! 

Como participar
É necessário ter entre 17 e 21 anos, 
cursar o ensino médio e morar 
em um dos seguintes bairros: das 
Indústrias, Adalberto Pinheiro/Novo 
das Indústrias ou Residencial Parque 
Arrudas. O processo seletivo é 
realizado a cada início de semestre e 
o período de inscrições é divulgado 
na região. 
Outras informações pelo telefone  
(31) 3362-4701 ou pessoalmente na 
sede do programa Comunidade Viva, 
em Belo Horizonte.  
Anote o endereço: rua Jornalista 
Wander Moreira, nº 332, Bairro das 
Indústrias. •

 Andrezza Cristina foi destaque-geral no curso de aprendizagem em 
Manutenção Mecânica Industrial
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Jovens talentos, futuros 
profissionais   

Projeto patrocinado pela Vallourec abre oportunidades de 
geração de renda

O Música nas Escolas, patrocinado 
pela Vallourec, continua mostrando 
que é capaz de mudar realidades 
e formar profissionais a partir da 
prática da música instrumental. 
Conforme destaca um dos 
coordenadores do projeto, José 
Roberto Alvarenga, “ao longo da 
trajetória no projeto, boa parte dos 
integrantes decide aliar a paixão pela 
música ao trabalho como músicos 
profissionais”. 
Josué de Paula Siqueira e Joice 
Rafaela Coutinho caminham para isso. 
Há mais de cinco anos eles fazem 
parte do Música nas Escolas, que 
abrange a Orquestra Infanto-Juvenil da 
Escola Estadual Padre João Botelho 
e a Orquestra Jovem Vallourec e 
Comunidade do Barreiro.  
Nos últimos três anos, Josué e Joice 
começaram a tocar em casamentos 
e outros eventos, mostrando que o 
projeto vai além do seu escopo e abre 
portas para a entrada no meio de 
trabalho musical. “A Orquestra é uma 
grande oportunidade. Desde pequeno 
era apaixonado pelo violino, mas não 
tinha condições de fazer aulas. Se não 
fosse o projeto eu não estaria tocando 
atualmente e tendo a possibilidade de 
trabalhar fazendo o que eu mais gosto”, 
conta Josué, de 17 anos, integrante 
da Orquestra Infanto-Juvenil da Escola 
Estadual Padre João Botelho.
Para Joice Rafaela é motivante ser 
chamada para tocar profissionalmente. 

“É um impulso a mais para continuar me dedicando à música. Além do mais, é 
uma fonte de renda muito bem-vinda”, garante a instrumentista de 17 anos, que 
toca viola clássica na Orquestra Jovem Vallourec e Comunidade do Barreiro. 
Agora, ambos planejam prestar vestibular para Música na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Segundo o maestro das Orquestras, Rogério Vieira, 
as aulas de teoria e percepção musical avançada foram incorporadas na carga 
horária do projeto. “Nosso objetivo é profissionalizar o maior número possível 
de jovens. O vestibular é uma grande oportunidade para eles aprofundarem o 
conteúdo”, afirma.   

O projeto
O Música nas Escolas oferece a prática da música instrumental a estudantes 
de escolas públicas localizadas na região de atuação da Vallourec. Desde 2005, 
quando a iniciativa teve início, mais de 400 jovens e adolescentes participaram 
dos cursos de formação e oficinas. 
“Ao longo desses anos, já realizamos cerca de 160 apresentações abertas 

à população de Belo Horizonte e cidades do interior, 
alcançando aproximadamente 40 mil espectadores, entre 
crianças, jovens e adultos”, completa o coordenador José 
Roberto Alvarenga.  •

Com a mudança de marca, a Orquestra passou 
a se chamar Orquestra Jovem Vallourec e 
Comunidade do Barreiro.  

 Maestro Rogério Vieira e Josué de Paula (à esquerda): aulas com foco na 
profissionalização

 Música nas Escolas: caminho para Joice Rafaela se tornar 
profissional 
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Curtas 

Um presente 
para BH 
 

Com a reinauguração 
do Cine Theatro 
Brasil Vallourec, após 
restauração feita pela 
Empresa, a população  
ganha um completo 
centro cultural que 
reúne cinema, teatro, 
cafeteria, galerias  
de arte e salão   

 multiuso. O novo   
espaço abriu suas  
portas em 9 de outubro 

com a exposição da mais importante obra do pintor 
brasileiro Candido Portinari: os monumentais painéis 
Guerra e Paz, que podem ser vistos por lá até 24 de 
novembro. O Cine Theatro Brasil Vallourec fica na Praça 
Sete, região central da cidade. A entrada é gratuita. •

 A fachada principal do edifício 
foi reconstituída seguindo a 
construção original

Canal de comunicação  
 
Visando à transparência e a melhoria contínua, a 
Vallourec disponibiliza o Registro de Comunicação 
de Partes Interessadas, um canal de comunicação 
para ouvir o seu público de relacionamento. A partir 
deste documento, empregados, prestadores de serviço, 
fornecedores, clientes, comunidade, sindicato, acionistas, 
entre outros, podem encaminhar sugestões, dúvidas e 
reclamações relacionadas à Empresa e suas práticas. 
Todos os registros recebidos são encaminhados aos 
setores responsáveis, de acordo com a área de atuação 
(meio ambiente, qualidade, saúde, segurança do trabalho, 
responsabilidade social e energia). 
O documento está disponível no site da Vallourec  
(www.vallourec.com/br), no link Partes Interessadas,  
ou nas portarias da Usina. •

Concurso de redação 
ambiental  
 

No mês de junho, o Programa de Educação Ambiental 
(PEA) da Vallourec promoveu um concurso de 
redação com o tema “Água”, em comemoração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de 
junho. Participaram estudantes entre 10 e 12 anos 
das escolas integrantes do G+. As redações foram 
avaliadas por uma comissão julgadora, que elegeu as 
três melhores e divulgou o resultado em julho. A aluna 
Giovana Couto Nogueira, da Escola Estadual Duque 
de Caxias, ficou em 
primeiro lugar e foi 
premiada com uma 
bicicleta. Fernanda 
Siqueira, da Escola 
Estadual Diogo de 
Vasconcelos, foi a 
segunda colocada e  
recebeu uma mochila, 
mesmo prêmio do 
terceiro colocado, 
Pedro Henrique Arito, 
da Escola Municipal 
Virgílio de Melo Franco. 
Em setembro os três 
vencedores visitaram 
o Viveiro de Mudas da 
Vallourec em Brumadinho, 
junto com os colegas de 
turma e professores. •

Vallourec promove Dia V  
 
Cerca de 30 empregados da Vallourec dedicaram a 
manhã do dia 25 de agosto à solidariedade. O grupo 
participou de mais uma edição do tradicional Dia V, 
promovido pela Fundação Sidertube, em parceria com a 
Vallourec. A iniciativa foi realizada na mesma data do Dia 
do Voluntariado, celebrado anualmente em vários países. 
Desta vez, os voluntários se reuniram na Sociedade de 
São Vicente de Paulo, no bairro das Indústrias, na região 
do Barreiro. Lá, eles fizeram uma pequena reforma, 
renovando a pintura das paredes e grades. Além disso, 
ajudaram a organizar melhor o espaço da sede, aplicando a 
metodologia do 5S na organização das doações recebidas. 
O Dia V ainda incluiu a “Manhã Cultural”, com café 
coletivo, contação de histórias e apresentação de palestra 
sobre relacionamento familiar. As atividades culturais foram 
voltadas para as famílias atendidas pela instituição. •

 Giovana posa com Sabina, 
mascote do meio ambiente, ao 
lado da bicicleta que ganhou no 
concurso
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 Empregados da Vallourec juntos, fazendo a diferença


