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ESPORTE

Circuito Mineiro de Xadrez Escolar chega à etapa final
No último sábado, foi realizada a etapa final do Circuito Mineiro
de Xadrez Escolar que reuniu quase 300 pessoas em espaço
de promoção cultural e esportiva de Belo Horizonte (MG). O
Circuito foi uma iniciativa da Federação Mineira de Xadrez com
patrocínio da ArcelorMittal e da Belgo Bekaert Arames, por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.
Alunos de Itatiaiuçu, Bela Vista de Minas e Contagem, onde o
projeto desenvolveu uma série de oficinas, participaram da
competição, assim como outros estudantes de ensino
fundamental ou médio interessados pelo esporte.
Daniel Nunes, de 11 anos, conquistou o primeiro lugar no naipe
masculino e ressalta os benefícios de praticar o esporte. “Gosto
muito de xadrez porque desenvolve a atenção, o pensamento e
a reação rápida. Ganhar uma partida e ir aos torneios é muito

Cerca de 300 jovens participaram da etapa final do Circuito Mineiro
de Xadrez Escolar, apoiado pela ArcelorMittal

emocionante”, afirma.
No evento estiveram presentes representantes da BBA
Contagem e Fundação ArcelorMittal e o Gerente Geral de Meio
Ambiente da ArcelorMittal Brasil, Guilherme Abreu, que possui
qualificação pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e
experiência como Presidente da Federação de Xadrez do
Espírito Santo.

EDUCAÇÃO

Tema da redação do ENEM 2015 também é discutido pelo Peas
Neste ano, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o
ENEM, foi “A persistência da violência contra a mulher na sociedade
brasileira”. A prova trouxe à tona um assunto relevante e polêmico, que
ainda é tratado como tabu e sem a devida importância.

Em Carbonita (MG), o encontro com
adolescentes abordou questões de
gênero e sexualidade

O Programa de Educação Afetivo-Sexual (Peas), projeto da Fundação
ArcelorMittal, já debate regularmente a igualdade de gênero e violência
com adolescentes nas comunidades, o que comprova a assertividade
da atuação social da ArcelorMittal.
“Precisamos discutir o que é ser homem e o que é ser mulher de forma
que a gente descubra novas formas de viver e de promover a
igualdade de oportunidades”, pontua Andréa Righi, consultora do
programa. Ela também destaca a importância de debater o assunto
principalmente nos municípios onde as taxas de violência contra a
mulher são altas. “A violência estampada e a falta de compartilhamento
de conhecimento por meio de palestras e outras ações é uma
realidade muito forte nos municípios em que o Peas atua”.
E acrescenta: “Em geral, os jovens estão mais abertos a desconstruir
os papéis sociais e por isso devemos usar essa oportunidade para
falar sobre esses assuntos”.
Clique aqui para visitar a fanpage do programa no Facebook e
acompanhar as novidades.

EDUCAÇÃO

ArcelorMittal realiza ações de estímulo à educação científica
No último mês, um grupo de universitários e professores da Universidade
Federal de Juiz de Fora visitou a ArcelorMittal Juiz de Fora com o objetivo
de imprimir um olhar científico à produção do aço. A iniciativa foi uma das
ações-piloto de estímulo à educação científica realizadas pela Fundação
ArcelorMittal em parceria com as unidades. A ação também integrou as
atividades da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia que acontecem
em todo o país.
“A visita à planta industrial permitiu que todos tivessem uma visão da
aplicação direta da Ciência nos processos tecnológicos e na consequente
produção de materiais de uso cotidiano, possibilitando assim uma
correlação ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”, resumiu Elói
César, Professor da UFJF e coordenador do Centro de Ciências da
Universidade.

Universitários e professores da Universidade Federal de
Juiz de Fora visitam a ArcelorMittal Juiz de Fora

Em Osasco, 104 professores da rede pública participaram de oficinas de
construção de lunetas e caleidoscópios. Ancoradas em conceitos da física
como a ótica e a luz, as oficinas foram viabilizadas pela ArcelorMittal com
o objetivo de melhorar a qualidade de aprendizagem dos alunos, a partir
da qualificação dos educadores.
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