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Saúde e Segurança do Trabalho
Na semana dos dias 13 a 17 de dezembro de 2021

aconteceram em todas as unidades a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho -

SIPAT, seguem algumas fotos:

Nas
unidades de

Santa
Bárbara e

Catas Altas
foram

realizadas
gincanas

com
arrecadações
de alimentos

para
doações.

Valemix - Governador ValadaresValemix - João Monlevade

Fontes: Arquivos internos, 2021.
Pedreira Um Valemix - Santa Bárbara

Pedreira Um Valemix Micon - Catas Altas
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Próximo ao Natal de

2021 aconteceram  as
entregas de presentes
para as crianças das 

 comunidades das
unidades de Timóteo,

Catas Altas, Santa
Bárbara e João

Monlevade.

Como brinde foi
distribuído na

semana da
SIPAT a garrafa
térmica para

todos os
colaboradores

do grupo.

Fontes: Arquivos internos, Timóteo, 2021.

Dia 03 de Janeiro de

2022 todos os

colaboradores do grupo

receberam um kit de

boas vindas para

iniciarem um ano com

novos incentivos.

Valemix - Governador Valadares
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CONFRATERNIZAÇÕES

Valemix - Ouro Branco Valemassa - Ouro Branco

Valemix - Santana do Paraíso

Pedreira Um Valemix - Santa Bárbara

Algumas fotos das

confraternizações realizadas em

dezembro de 2021.

Pedreira Um - Timóteo
Fontes: Arquivos internos, 2021.
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Fundação Vovô João Azevedo

Fonte: Arquivo interno, 2021.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
    O ano de 2021 foi marcado por mudanças na realização dos projetos da
Fundação, que devido a Pandemia do novo coronavírus, foi necessário
descrever em seu Plano de Trabalho, ações que fossem desenvolvidas de
forma remota. Os projetos desenvolvidos, contou com a realização de
capacitações na área de tecnologia Digital com os treinamentos de
Informática, Excel avançado e Marketing Digital. 
     Para a aluna Lorraine Teixeira, foi através do curso que participou na
Fundação que conseguiu emprego.

 

 “ Sou muito grata a vocês, porque através do
curso remoto que eu fiz, essa semana consegui
um emprego em uma empresa muito boa. Um
dos testes para entrar na empresa, era o teste

de conhecimento em Excel e graças ao curso
que eu fiz na fundação eu consegui a vaga”.

Afirma a aluna.

     Os demais projetos desenvolvidos como o artesanato e cultura; contou
com a participação de diversas artesãs que a cada dia vem ampliando a
diversidade e qualidade de seus produtos, melhorando seu atendimento a
ganhando o mercado.
     Segundo a artesã Neuza Bernadina, a Fundação contribui muito com o
desenvolvimento da comunidade melhorando a qualidade de vida das
pessoas, com o aprendizado e socialização; tirando-os do sedentarismo,
depressão e contribuindo com o aumento da renda familiar. 
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Fonte: Arquivo interno, 2021.

    A artesã Luciele Narciso, que retornou de Portugal com muita garra e
nova bagagem na área do artesanato, abriu seu novo empreendimento de
artesanato que contou com o apoio e assessoria de profissionais da
Fundação para alavancar o processo; e está muito otimista com a nova fase
da carreira como artesã.

 
 “A reabertura da minha loja está sendo um
novo recomeço, uma nova oportunidade, e a

Fundação na sua pessoa, está sendo um
suporte para mim em tudo, em termo

técnicos, moral, as ideias e críticas,
conselhos; tudo tem me ajudado. A

Fundação tem ajudado no meu crescimento
financeiro e como pessoa. Me tornei uma

pessoa melhor depois que fui para Fundação
e meu crescimento está cada dia mais.

Eu acredito no projeto, na união que a Fundação tem com os artesãos, eu acho o
máximo; tanto para vida da gente como financeiro, crescimento como pessoa.... A
gente faz amizade, troca ideias, aprende a trabalhar no coletivo, a ajudar umas às
outras. Graças a Deus depois que entrei para Fundação é que fui aprendendo; e se
hoje eu consigo me expressar e consigo passar as minhas experiências é graças a

ajuda da Fundação. A Fundação tem um papel fundamental na vida das artesãs do
vale do aço ”. Afirma a artesã.

Fonte: Arquivo interno, 2021.
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Fonte: Arquivo interno, 2021.

  A Artesã Nilza Gonçalves que hoje é uma das proprietárias loja de
artesanato MARIKÊ (que fica localizada no centro de Timóteo), afirma que
foi através da Fundação que ela despertou para a área do artesanato e
empreendedorismo e aprendeu muito! 
   Os projetos apoiados através de incentivo fiscais também trouxeram para
o ano de 2021, muita alegria e descontração nas comunidades onde foram
realizadas as atividades e contou com a participação de um público
expressivo de crianças das escolas e comunidade em geral através da
apreciação das apresentações de rua com o tema “Nossos Versos até
Você”.

 

MEIO AMBIENTE 

Em Dezembro de 2021 foram realizadas mais
palestras para o Programa de Educação

Ambiental - PEA das seguintes unidades, com os
temas de impactos/aspectos ambientais e

resíduos sólidos.
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Fontes: Arquivos internos, 2021.

Pedreira Um - Timóteo

Valemassa - Ouro Branco Valemix - Ouro Branco

Valemix - João Monlevade

Pedreira Um Valemix - 
Santa Bárbara
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Audiência Pública 
Micon - Catas Altas

Fonte: Arquivos internos, 2022.

Foi realizado dia 03
Janeiro de 2022 o

plantio de mudas no
empreendimento da

Valemix de João
Monlevade para o

Programa de
Educação Ambiental

- PEA.

Dia 14 de Dezembro de 2021
foi realizada no Ginásio

Lindolfo em Catas Altas a
Audiência Pública para o

processo de licenciamento
ambiental da Pedreira Um
Valemix Micon, contando

com a participação da
comunidade.

Fonte: Arquivo interno, 2021.


