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PAUSA PARA 
DERROTAR A 
COVID-19 

Devido à grave situação que o mundo vive hoje, con-
forme orientações da Organização Mundial da Saúde e 
do Ministério da Saúde, desde março, suspendemos a 
realização presencial de todos nossos projetos de educa-
ção, cultura, promoção social e esporte.

Ainda não há uma data para que as iniciativas voltem 
à ativa. Afinal, o mais importante neste momento é pre-
servar a saúde de todos. Portanto, até que a situação se 
normalize, as atividades estão paralisadas.

O trabalho continua para que, assim que a situação 
se normalize, as atividades  sejam retomadas. Enquanto 
isso, algumas ações estão sendo promovidas virtual-
mente (confira mais no verso). Seguimos juntos fazendo 
nossa parte para vencer esta pandemia. 

#ZeroCoronavírus #ComeçaComigoContinuaConosco

COMO FREAR O AVANÇO DA DOENÇA 

Nunca é demais reforçar as medidas preventivas para 
frear a propagação do Coronavírus, que ocorre pelo ar ou 
por contato pessoal com secreções contaminadas, como 
gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro. 

Assim, é fundamental evitar aglome-
rações e tocar o rosto. 

A higiene das mãos também é essen-
cial:  lave-as bem com água e sabão por 
pelo menos 20 segundos e use álcool 
em gel quando não for possível lavá-las.  

O grupo de risco são as pessoas com mais de 60 anos 
e/ou com doenças crônicas, mas o Coronavírus pode 
acometer pacientes de todas as idades, uma que vez que 
é facilmente transmitido. Seja responsável! Suas atitudes 
impactam outras pessoas. 

Confira mais informações em nossos perfis 
nas redes sociais ou em nosso site.

 /fundacaoarcelormittal 

www.famb.org.br

Cuidado em casa

Em tempos de isolamento 
social, os cuidados em casa 
devem ser redobrados, prin-
cipalmente com as crian-
ças. Fiquem atentos aos riscos encontrados no 
ambiente doméstico como queimaduras, escorre-
gões, choque, intoxicação e afogamento. 
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AJUDA EM DOBRO CONTRA O CORONAVÍRUS

Durante a pandemia, muitas instituições estão pas-
sando por dificuldades em função da escassez de recur-
sos para comprar cestas básicas, materiais de higiene e 
equipamentos de proteção. Assim, buscando contribuir 
com essas entidades, a Fundação ArcelorMittal lançou 
uma campanha de doações entre empregados, familiares 
e comunidade. 

Para cada real doado, a ArcelorMittal irá doar o 
mesmo valor. São cerca de 35 instituições contempladas, 
espalhadas por várias cidades do país onde estamos pre-
sentes. Os participantes podem escolher para onde os 
recursos vão ser destinados.

“Precisamos combater o Coronavírus para que ele 
não faça mais vítimas e nem se alastre. Isso passa por 
ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que preci-
sam de cuidados básicos de prevenção. O lado humano 
não deve nunca ser deixado de lado, especialmente em 
tempos como esse, que exigem comprometimento e 
participação de todos”, destaca Leonardo Gloor, Diretor-
Superintendente da Fundação ArcelorMittal.

Durante o distanciamento social, as pessoas estão passando mais tempo em casa. Consequentemente, esse novo 
cenário criou novas formas de entretenimento. E foi pensando nisso que alguns dos projetos da Fundação ArcelorMittal 
foram remodelados para levar, virtualmente, conteúdo de qualidade a crianças, jovens e familiares. 

CULTURA E ENTRETENIMENTO PARA TODA A FAMÍLIA

Não fique de fora! 

No site da Fundação 
ArcelorMittal (QR Code ao 
lado), você encontra a lista de 
instituições beneficiadas e os 
dados bancários para efetuar 
sua transação. 

Quando realizada, 
envie o comprovante 
para marcos.bueno@
arcelormittal.com.br. 
Se você pode, ajude 
quem precisa! 

O Diversão em Cena, por exemplo, está trans-
mitindo ao vivo e on-line, das casas dos artis-
tas, às 16h de domingo, algum espetáculo pelo 
Instagram, facebook @diversaoemcena e pelo canal 
do Youtube da Fundação ArcelorMittal. Estão sendo 
exibidas peças que privilegiam a contação de his-
tórias, favorecendo a interatividade com o público.

As oficinas Maker também foram adequadas à nova 
realidade. Promovendo a “cultura maker”, que incentiva 
os alunos a colocarem a mão na massa, foram grava-
dos quatro episódios para orientar 
crianças e jovens a fazer experi-
mentos, montar brinquedos com 
materiais encontrados em casa e, 
principalmente, exercer a criativi-
dade. Ficou curioso? Acesse o con-
teúdo no QR Code ao lado.

Você e sua família 
não podem ficar 
de fora. Sigam 

os perfis do 
Diversão em Cena e 
venham se divertir 

conosco!


