
EMPREENDER SOCIAL: PRATICANDO O
VOLUNTARIADO NO DIA V

Betinna Almeida de  TASSIS (UnilesteMG)

Objetivo: O Empreender Social, em sua 5º edição, tem por objetivo promover o acesso
da comudade à cultura, arte, gastronomia, serviços sociais, lazer e educação. Pratica-se
o empreendedorismo social em sua forma mais ampla e eficaz, realizando ações em
evento sócio-cultural. Metodologia: No ano de 2010, o projeto agrega valor ao Dia V,
cumprindo função estratégica de promoção e organização da responsabilidade social e
do voluntariado em Minas Gerais, criando um fato de repercussão nacional. A
metodologia de organização do evento se efetiva com envolvimento e articulação de
diferentes setores sociais, em rede cooperativa, somando esforços do UnilesteMG,
Comitê de Cidadania da FIEMG, Associação Comercial, Câmara de Dirigentes
Lojistas e Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, além de Ong\\\'s, empresas e
entidades locais. Resultados: Neste dia de demonstração do espírito de cidadania,
solidariedade e integração com diferentes sujeitos sociais, são focados os Objetivos do
Milênio, criados pela ONU em 2000,  que devem ser atingidos pelos países até o ano
de 2015, por meio de ações concretas dos governos e da sociedade para reduzir a fome,
a pobreza, o desrespeito ao meio ambiente, a dificuldade de acesso à educação, o
alastramento de doenças contagiosas, entre outros graves problemas.
Revela-se uma nova postura na gestão dos negócios e ações, das empresas, públicas e
privadas, ONGs e outras, comprometidas com a ética e desenvolvimento sustentável, o
que traz impactos positivos para todos os seus públicos.
A responsabilidade social empresarial é um diferencial competitivo, traz a fidelização
de funcionários e clientes e a melhoria da qualidade de vida das comunidades. O
conhecimento gerado é a mola propulsora da credibilidade e do compromisso social
com a região do Vale do Aço, um Vale da promissão e do progresso.

 Conclusão: O Dia V inaugura uma ação capaz de se estender por um ano inteiro e de
transformar muitas vidas. Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento  para
causas de interesse social e comunitário e com isso melhorar a qualidade de vida da
comunidade.
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