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PROMOÇÃO SOCIAL

Mobilização para o Cidadãos do Amanhã
A fim de estimular as contribuições ao projeto Cidadãos do
Amanhã, algumas unidades vêm buscando formas alternativas
para atrair a atenção dos empregados. Na ArcelorMittal
Mineração, pela primeira vez, um grupo de empregados irá
visitar três instituições beneficiadas em edições anteriores em
Bela Vista de Minas. A intenção é que eles conheçam de perto
os benefícios viabilizados pela arrecadação e atuem como
multiplicadores entre os colegas.
Já a ArcelorMittal Cariacica realiza uma mobilização com os
empregados na saída do refeitório da usina durante o horário
de almoço. A ação deste ano resultou na adesão de 73
pessoas.
Na semana passada, o Cidadãos do Amanhã também foi
reconhecido em Moção de Aplausos oferecida à ArcelorMittal

ArcelorMittal Piracicaba recebe Moção de Aplausos oferecida pela
Câmara de Vereadores da cidade, em função da realização do
Cidadãos do Amanhã.

Piracicaba pela Câmara de Vereadores do município. A ação
enalteceu o investimento social realizado pela empresa e os
avanços viabilizados com recursos arrecadados por meio do
programa.
Ainda dá tempo de participar! O prazo final para contribuição é
13 de novembro. Clique aqui para contribuir e saber mais sobre
o programa.

EDUCAÇÃO

ArcelorMittal engajada no estímulo à educação científica
Por meio do investimento em projetos de STEM – sigla que abrange a
ciência, tecnologia, engenharia e matemática – a ArcelorMittal
pretende contribuir para o a formação de engenheiros do amanhã, uma
das diretrizes da empresa para o desenvolvimento sustentável.
A Fundação ArcelorMittal se prepara para reestruturar alguns projetos
de acordo com esse novo direcionamento e introduzir novas ações que
estimulem a educação científica nas escolas públicas a partir de 2016.
Um dos projetos que terá maior foco em
ciências será o Prêmio ArcelorMittal de
Meio Ambiente

Na semana passada, no Dia da Ciência e Tecnologia, o jornal O
Estado de Minas publicou artigo do Diretor Superintendente da
Fundação, Leonardo Gloor, sobre a importância da educação científica
no Brasil. No texto, Leonardo destaca os benefícios da prática e aponta
caminhos para a divulgação da ciência no país.
Clique aqui para ler o artigo completo.

ESPORTE

Fundação ArcelorMittal visita projetos de esporte patrocinados em São Paulo
Neste mês, a analista de projetos da Fundação ArcelorMittal Elisa Gomes
visitou três projetos de esporte apoiados pela empresa no estado de São
Paulo para acompanhar de perto as ações que beneficiam mais de 2.300
beneficiários na região. Os projetos visitados foram o Educando com o XV
e Quem Ama Cuida, que oferecem aulas de futebol em Piracicaba e
Osasco e o Cultivando São Paulo, que oferece aulas de taekwondo em
quatro municípios.
O investimento em esporte tem foco na inclusão de crianças e
adolescentes, na democratização de diversas modalidades esportivas e na
melhoria do desempenho escolar dos beneficiários.

A Liga de Futebol Amador de Osasco é um dos projetos
apoiados em São Paulo

“De seis em seis meses, os alunos trazem o boletim para vermos como
está o desempenho escolar de cada um. Se preciso, a gente conversa
com os pais para mudar a situação e a maioria acaba melhorando as
notas”, afirma Paulo Damas, Coordenador da Liga de Futebol Amador de
Osasco.
Clique aqui para ver o vídeo da visita aos projetos.
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