
    

 

 
Unidade Niquelândia da Votorantim Metais leva solidariedade à comunidade da zona 

rural  
Escola Municipal Quirino Pereira dos Santos é contemplada por reforma realizada por meio do Dia V 

 
 

José Alcir Rabelo se dispôs a levantar cedo em pleno sábado e se deslocar até a zona rural para 

participar de uma ação voluntária. Junto com outros colegas de trabalho, ele participou do Dia V, 

campanha da Unidade Niquelândia da Votorantim Metais promovida em alusão ao Dia Nacional do 

Voluntariado, comemorado no dia 28 de agosto.  

 

Na edição deste ano, realizada no dia 13 de setembro, mais de 40 empregados da Unidade se 

envolveram na reforma da Escola Municipal Quirino Pereira dos Santos, localizada no Povoado da 

Baunilha, a 28 quilômetros de Niquelândia. José Alcir fez questão de ser um dos colaboradores e 

ajudou a pintar a fachada e área interna da instituição de ensino. “O Dia V é para lembrar que 

podemos ser mais humanos e solidários com as pessoas. Quem veio à escola fazer os reparos agiu 

com o coração, pensando na comunidade local”, afirmou.   

 

Além da pintura, a escola recebeu reparos elétricos e doação de material para construção de novos 

sanitários. Diversas outras entidades e instituições já foram beneficiadas pela iniciativa da Unidade 

Niquelândia, que anualmente promove a campanha. “Todos os anos beneficiamos uma instituição 

diferente porque queremos levar solidariedade ao máximo de pessoas que precisam de amparo. 

Como as comunidades da zona rural também merecem ser lembradas, optamos desta vez ajudar a 

Escola Municipal Quirino Pereira dos Santos. Acredito que as benfeitorias que fizemos vão 

proporcionar mais conforto e dignidade, contribuindo para a melhora do ensino e do aprendizado”, 

disse o gerente-geral da Unidade Niquelândia da Votorantim Metais, José Maximino Ferron.  

 

Fundada na década de 1970, a Escola Municipal Quirino Pereira dos Santos atende 67 alunos do 1º 

ao 9º do ensino fundamental. A diretora da instituição de ensino, Luisa Ribeiro dos Anjos Gomes, 

disse que desde 2003 a escola não recebe reparos e, por isso, o Dia V foi aguardado com ansiedade. 

“A escola conta com a ajuda do poder público, mas o auxílio da iniciativa privada também é bem-

vindo. Todos ficaram contentes com essa melhoria e se dispuseram a contribuir também”, afirmou.  

 

O Dia V faz parte do Programa de Voluntariado da Votorantim Metais, que o realiza desde 2008, 

com o objetivo de estimular o exercício da cidadania entre os empregados. Em 2014, o Programa 



    

está sendo realizado em sete Unidades no Brasil e no Peru. Institucionalmente, o Programa conta 

com a participação de mais de 200 empregados da empresa e beneficia mais de cinco mil pessoas 

anualmente. 

 

Sobre a Votorantim Metais  

A Votorantim Metais é uma empresa do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados 

empresariais da América Latina. A companhia possui dezessete unidades: onze no Brasil, quatro nos 

Estados Unidos, uma na China e uma no Peru. A empresa é a maior fabricante de níquel eletrolítico 

da América Latina, líder no mercado brasileiro de alumínio e uma das cinco maiores produtoras de 

zinco do mundo.  

 

Informações para a imprensa: 

Oficina de Comunicação – (62) 3225-4899  

Sirlene Milhomem – (62) 8176-0297 

Rosana Terra – (62) 8207-5297 


