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Sicetel premia projeto 		
		 de iniciativa social
Ao completar 79 anos de existência a entidade premia
empresas por projetos de alcance na sociedade.

O
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Sindicato Nacional
da Indústria de Trefilação e Laminação
de Metais Ferrosos
(Sicetel) realizou na
noite do dia 27 de
setembro a cerimônia de entrega
da 1ª edição do Prêmio Destaque
Sicetel 2013 – Iniciativa Social. Durante a cerimônia, o presidente da
entidade, Daniele Pestelli, falou
sobre a história do Sicetel, que na
ocasião completou 79 anos, sendo
um dos mais antigos sindicatos do
Brasil. Ele também homenageou
dois empreendedores do parque
siderúrgico nacional: Benjamin
Steinbruch, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e
Jorge Gerdau, presidente do Grupo
Gerdau. Ambos foram presenteados com um retrato pintado pelo
artista plástico Carmelo Gentil Filho,
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Vencedor do prêmio e
o presidente da Sicetel,
Daniele Pestelli

Concorrentes ao prêmio

que expôs algumas de suas obras
durante o evento.
Os homenageados foram enfáticos em afirmar que o setor passa
por um momento difícil e que é
preciso que haja união para enfrentar a crise. Para Jorge Gerdau,
a responsabilidade pela falta de

competitividade no setor
é do governo. Benjamim
Steinbruch também fez
críticas ao governo, ressaltando que o Brasil tem um
enorme potencial de crescimento, mas caminha a
passos muito lentos e precisa que as reformas políticas sejam feitas o mais
rápido possível.
Após os discursos dos
homenageados, o presidente do Sicetel divulgou
que o vencedor da 1ª edição do Prêmio Destaque Sicetel
2013 – Iniciativa Social foi o Projeto
Reciclagem Inclusiva Gerdau, da
Gerdau Aços Brasil. O Sicetel e a Gerdau reverteram o valor da premiação, de R$ 10.000,00, para a AACD –
Associação de Assistência à Criança
Deficiente, em reconhecimento à
excelência da sua contribuição para
o amparo, o bem-estar e a reabilitação de crianças e adolescentes. Na
ocasião, o cheque foi entregue por
Daniele Pestelli a Regina Helena Scripilliti Velloso, presidente da AACD, e
a João Octaviano Machado Neto, superintendente geral da entidade.
Ao final do evento, as pessoas
presentes receberam um exemplar
do livro “Empresas Válidas”, autografado pelo autor, Nélio Arantes.
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