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SAÚDE

ArcelorMittal destina recursos a projeto de saúde via Lei Federal de Incentivo
Por meio da Lei Federal de Incentivo à Saúde, a ArcelorMittal destinou,
no final de 2016, R$ 282.622,00 ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON). Desde 2013, o Grupo faz o repasse a
projetos de apoio a pessoas com deficiência e em tratamento oncológico.
O Hospital Mário Penna foi a instituição beneficiada no ano passado, e
aplicará o recurso em 2017 em um projeto de pesquisa relacionado ao
tratamento do câncer de colo uterino, ovário e mama. “O apoio da
ArcelorMittal é importantíssimo para nossa instituição. Por meio dele
conseguimos viabilizar a modernização de equipamentos e desenvolver
pesquisas”, afirma o coordenador de marketing do Hospital, Rodrigo
Paoliello.
A ArcelorMittal foi uma das empresas pioneiras no uso do incentivo fiscal
do PRONON e do PRONAS - Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência. Em 2016, excepcionalmente, nenhum
Com o recurso, o Hospital Mário Penna poderá investir no
aporte foi destinado ao PRONAS, devido à falta de projetos compatíveis projeto de pesquisa relacionado ao tratamento de vários tipos
com as políticas da empresa.
de câncer. Na foto, o laboratório de Anatomia Patológica.
A escolha das instituições contempladas é realizada por um Comitê
interno, a partir das diretrizes da Política de Investimento na Saúde com
recursos de incentivos fiscais.

INSTITUCIONAL

Beneficiários de projetos patrocinados pela ArcelorMittal visitam unidades
A partir de uma pesquisa realizada com beneficiários de projetos
patrocinados pela ArcelorMittal, foi constatado que muitos desconheciam o
negócio da empresa. Visando a aproximação entre esses jovens e a
organização, em 2015, criou-se o programa de visitas às unidades.
Em 2016, 345 beneficiários participaram da ação. Ao decorrer do ano,
atletas dos projetos do Minas Tênis Clube, Clube Tropical, Skate Solidário,
Liga de Osasco, Mackenzie e Olympico, assim como jovens assistidos
pelos projetos culturais Imagens em Movimento, Acordes e Orquestra
Jovem das Gerais, puderam conhecer um pouco mais sobre o Grupo
ArcelorMittal.
.
Em 2016, atletas do Clube Olympico visitaram a usina da
ArcelorMittal, em Sabará.

Desde 2015, cerca de 700 jovens já tiveram a oportunidade de visitar
alguma unidade da empresa. “É muito importante entender de onde vem a
oportunidade que eu e toda a turma temos de aprender instrumentos
musicais”, afirma Liéverson Oliveira, aluno de violino do Projeto Acordes.
Para este ano, a previsão é que alunos de outros projetos como o de
Taekwondo, Futsal e do programa BioFlorestas em Cena participem da
iniciativa.

EDUCAÇÃO

Alunos do projeto Cidadania Digital recebem diploma
No mês passado, 41 alunos de Cariacica (ES) se formaram no projeto
Cidadania Digital. A iniciativa, desenvolvida pela Fundação ArcelorMittal,
em parceria com o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica e a ONG
Recode, promove a inclusão social, utilizando a tecnologia da informação.
Em 2016, 264 crianças, adolescentes, jovens e idosos receberam o
diploma do curso no município capixaba e em Santos Dumont (MG).
Dentre as atividades propostas, os alunos aprenderam a utilizar
ferramentas eletrônicas, como planilhas, editores de texto e gerenciador
de banco de dados. Por meio de pesquisas e debates com a comunidade,
eles puderam elaborar apresentações, tabular dados e redigir textos, a
partir de demandas locais.
“Alguns alunos tiveram o primeiro contato com computadores por meio do
Cidadania Digital. Sem dúvida, o projeto contribuiu para que muitos
conseguissem se inserir no mercado de trabalho, após a conclusão do
curso”, afirma Vanete Rocha, coordenadora da ONG Recode, em
Cariacica.

Ao todo, 41 alunos se formaram no projeto Cidadania
Digital, em Cariacica (ES).
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