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PROMOÇÃO SOCIAL

Voluntários participam do Dia V
Fim de ano é um momento que desperta a solidariedade e o cuidado
com o próximo. Comemorado no dia 5 de dezembro, mais uma vez o
tradicional Dia V, Dia Internacional do Voluntariado, foi celebrado com
muita alegria. Em Belo Horizonte, as ações aconteceram na Instituição
Educacional São João Batista, no último sábado. Cerca de 75 voluntários
se dividiram em atividades como pintura, recreação e preparação do
lanche para as crianças. Mais de 300 pessoas foram beneficiadas pelas
melhorias promovidas por empregados, familiares e amigos.
Para Rogério Fonseca, CFO & Head de Riscos e Compliance Aços
Longos Américas Central e do Sul, “é muito importante participar de
ações como essa. A Fundação ArcelorMittal fez um trabalho fantástico
em escolher a creche São João Batista. É gratificante ver a alegria das
crianças”.
“Esta é a primeira vez que participo do Dia V, e gostei muito da iniciativa.
Fizemos ótimas atividades na creche, fiquei satisfeita com os resultados.
Foi um dia de muita alegria”, afirma a analista fiscal, Rita de Cássia
Marques.

Ao todo, 75 voluntários participaram da ação do Dia V, em
Belo Horizonte.

Nas demais unidades do Grupo também há atividades previstas, além
das tradicionais campanhas de natal para arrecadação de presentes que
serão encaminhados a creches e asilos. Ações organizadas pela
ArcelorMittal Juiz de Fora, ArcelorMittal Monlevade, BBA Contagem e
ArcelorMittal BioFlorestas estão previstas para os próximos dias.

EDUCAÇÃO

Em João Monlevade, alunos beneficiados pelo Peas promovem caminhada
de conscientização contra a AIDS
No dia 1º de dezembro é celebrado o Dia Internacional de Luta
Contra a AIDS. De acordo com a Organização das Nações Unidas
(ONU), a doença atinge cerca de 36 milhões de pessoas em todo o
mundo.

.

Em João Monlevade, cerca de 250 alunos foram
envolvidas na campanha contra a AIDS.

Em função da relevância da data, alunos de sete escolas municipais
de João Monlevade, contempladas pelo Programa de Educação
Afetivo-Sexual – Peas, participaram de ações educativas sobre o
tema. A campanha foi composta por rodas de conversa, produção de
trabalhos e caminhada, uma ação já tradicional na cidade. Cerca de
250 jovens foram envolvidos.
“Mais uma vez a campanha da Aids se desenvolveu com muito
sucesso. Atribuo isto à parceria com a ArcelorMittal por meio do
Peas. Várias escolas municipais foram envolvidas no trabalho,
discutindo a prevenção da doença com os alunos”, afirma a
educadora Maria Luiza Soares Maciel.
Além do debate sobre DSTs e AIDS, o programa, que está em mais
sete municípios, promove a discussão de outros temas como a
igualdade de gênero, violências, sexualidade, vulnerabilidade,
afetividade e drogas.

SAÚDE

Empresa viabiliza melhorias na APAE Feira de Santana
A ArcelorMittal é uma das empresas pioneiras no uso do incentivo fiscal
via Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde de Pessoas com
Deficiência (PRONAS). No ano passado, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Saúde, a empresa destinou R$ 647.966,00, montante dividido
igualmente entre os programas.
Dentre as quatro instituições beneficiadas com este aporte, está a APAE
Feira de Santana. Com este recurso, a instituição pôde desenvolver ações
do projeto “Ampliação e melhoria dos serviços assistenciais da APAE Feira
de Santana”, patrocinado pela Belgo Bekaert Arames. No dia 24 de
novembro foi inaugurado o Centro Especializado de Prevenção e
Reabilitação, uma conquista importante para o município, viabilizada com
recursos da empresa. Ao todo, 21 profissionais foram contratados, além da A inauguração do Centro Especializado contou com a
renovação de móveis e equipamentos e a compra de veículo que auxiliará presença do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de
Carvalho, outras autoridades municipais, veículos de
na realização de atividades fora da Associação.
imprensa, colaboradores da APAE e parceiros do projeto.

“É muito difícil encontrarmos empresas que fazem bom uso de incentivos
fiscais e, felizmente, a Belgo Bekaert Arames utiliza-os muito bem. Em
Feira de Santana, conseguimos desenvolver vários projetos graças a
parceria com a empresa. Somos muito gratos à isso”, afirma José Ronaldo
de Carvalho, prefeito de Feira de Santana.
A escolha das instituições contempladas é realizada por um Comitê, a
partir das diretrizes da Política de Investimento na Saúde com recursos de
Incentivos Fiscais.
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