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William, da escola Municipal 
Geraldo Marino Vieira, de Ouro 
Branco, que adota o Sistema de 
Gestão Integrado com apoio da 
Gerdau Açominas
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Léo Drumond/Nitro

Sala de aula da Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, na zona rural 
de Ouro Branco, que também adota Sistema de Gestão Integrado

Meio ambiente

O Germinar - Programa de Educação Ambiental 
da Gerdau Açominas conjuga educação ambiental e 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais 
desde 1990, quando foi criado. Por meio do programa, 
várias ações educativas são destinadas a alunos e 
educadores das escolas da região. Apenas em 2007, 
12.299 alunos foram recebidos em visitas técnicas ao 
Biocentro Germinar, 818 educadores participaram de 
cursos e oficinas.

Em junho, a Gerdau Açominas inaugurou a 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Luis 
Carlos Jurovsky Tamassia que tem por objetivo a 
conservação da biodiversidade, com vegetação do 
cerrado e da mata atlântica, nos 1.247 hectares ao 
pé da Serra do Ouro Branco. Além disso, o processo 
siderúrgico da Gerdau Açominas reaproveita 95% das 
águas e 96% dos co-produtos (subprodutos e resíduos 
do processo reciclados internamente ou vendidos 
como matérias-primas para outras indústrias). Todo o 
projeto de Expansão considera novas tecnologias que 
permitem a manutenção e melhoria desses índices.

Eduardo Rocha/RR

Vista da Serra do Ouro Branco do Biocentro, sede do Germinar. No fundo, 
vista parcial da RPPN

Educação

O investimento em educação é a grande bandeira do Instituto Gerdau. 
“Queremos formar cidadãos completos, conscientes de seu papel e direitos”, 
destaca Omar. O diretor executivo do Instituto Gerdau, José Martins, completa: 
“Somente com uma educação de qualidade, podemos garantir que os indivíduos 
da sociedade tenham igualdade de oportunidades e possam exercer a sua 
liberdade com responsabilidade, permitindo o desenvolvimento sustentável e a 
formação de capital social”.

Atualmente, o principal projeto de educação da Gerdau Açominas é o 
Sistema de Gestão Integrado (SGI), que busca alto desempenho escolar e em 
gestão educacional. Ele já envolve 23.933 alunos nas cidades de Ouro Branco, 
Congonhas, Lafaiete e Itabirito. Isso significa que escolas municipais e secretarias 
de educação dessas cidades adotaram a metodologia formulada pela Fundação 
Pitágoras e implantada em parceria com a Gerdau Açominas. O SGI é uma 
ação efetiva e contribui para o alcance das metas do compromisso Todos pela 
Educação, projeto que tem o objetivo de mobilizar a população para reivindicar 
uma melhoria do ensino no Brasil, de forma que crianças e jovens tenham acesso 
a uma educação de qualidade até 2022. 

Nova iniciativa

O Projeto Pescar, a ser implantado pela Gerdau Açominas neste ano, é 
resultado da sinergia com o Instituto. Na Gerdau Riograndense e na Gerdau 
Cosigua ele já é praticado. Adolescentes que pertencem a famílias de baixa renda 
serão convidados a participar de palestras e oficinas que estimulam o exercício 
da cidadania, reflexões sobre a vida profissional, dentre outros. 

É assim que funciona
Conheça as ações desenvolvidas pela Empresa na área de responsabilidade social
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Acervo Prefeitura de Itabirito

Cultura e Patrimônio

Os investimentos em projetos culturais da Gerdau 
Açominas estão amparados pelas Leis Estadual e Federal 
de Incentivo à Cultura, que permitem que parte do 
imposto devido pela Empresa seja destinado a projetos 
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura ou 
Secretaria Estadual de Cultura. “Além de atender a essa 
formalidade, buscamos apoiar projetos que trabalhem a 
inclusão social”, afirma Omar.

Na longa lista de projetos estão, por exemplo, o 
apoio à Escola de Música de São Brás do Suaçuí, à Semana 
Santa em Congonhas, à Casa de Música de Ouro Branco, 
ao Inverno Cultural de São João del-Rei e ao Fórum das 
Letras em Ouro Preto.

A atuação da Gerdau Açominas também está 
orientada para a preservação do patrimônio cultural. 
A história da região em que a Empresa está inserida é 
marcada principalmente pelo Ciclo do Ouro, quando 
foram erguidos relevantes patrimônios.  

Exemplo dessa atuação é o museu a céu aberto, 
inaugurado no dia 14 de junho em Itabirito, município do 
Quadrilátero Ferrífero cuja história remonta às primeiras 
explorações de ouro em Minas e que guarda importantes 
reservas de minério de ferro. Sete imóveis e duas ruas 
do centro histórico da cidade foram recuperados com o 
apoio da Gerdau Açominas.

Voluntariado

Com a criação do Comitê do Instituto 
Gerdau (CIG) na Empresa, o Programa Voluntário 
Gerdau ganha força. “Todos os colaboradores 
podem se cadastrar. Sabemos que há muitos que 
ainda podem se juntar a nós”, afirma Mauro José 
dos Santos, um dos coordenadores do Programa 
Voluntário Gerdau e também membro do CIG 
Operacional.

Segundo ele, no Programa cabe todo tipo 
de disponibilidade. “Precisamos de gente que se 
envolva em um projeto, mas também precisamos 
de gente para pintar uma escola no final de 
semana”, exemplifica. No momento em que se 
cadastra, o colaborador já indica suas habilidades 
e o tempo disponível. 

Um dos princípios do Programa é a 
transferência de conhecimento como base da 
contribuição para o trabalho voluntário. Por isso, 
quanto mais gente participa, maior é o ‘banco de 
conhecimento’ e maiores os benefícios das ações 
propostas com a comunidade. O desafio do CIG, 
além de aumentar o número de colaboradores 
envolvidos, é propor novas ações voluntárias que 
tenham continuidade durante o ano. 

Olimpíada do bem

A Olimpíada Voluntário Gerdau é um dos 
pontos altos de mobilização. Desde 2006, o 
Instituto Gerdau promove uma sadia competição 
entre seus colaboradores que se engajam em 
ações voluntárias nas comunidades. 

Trata-se de uma gincana social, em que 
equipes formadas por colaboradores realizam 
tarefas para beneficiar as comunidades, onde a 
Gerdau está inserida.

Neste ano, com o tema Consumo Consciente, 
59 equipes foram formadas na Gerdau Açominas, 
somando mais de mil voluntários. Três tarefas 
de conscientização para o consumo atingiram, 
principalmente, alunos das escolas do Alto 
Paraopeba, envolvendo 6.900 pessoas. 

Patrimônio histórico de Itabirito, reformado com o apoio da Gerdau Açominas

responsabilidade social


