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EDUCAÇÃO

Programa MobilizAção lança publicação com principais práticas
O programa MobilizAção lançou publicação que reúne o conhecimento
adquirido pelas escolas participantes do programa e descreve as melhores
práticas desenvolvidas para aproximar famílias da vida escolar de seus
filhos. O caderno descreve 15 práticas de escolas municipais de João
Monlevade (MG) e Cariacica (ES), cidades participantes do programa.
As iniciativas desenvolvidas foram descritas pelas próprias escolas e
apresentadas sob o ponto de vista de diretores, professores e equipe
pedagógica. Além das práticas, a publicação descreve as metodologias
aplicadas em cada cidade.
Para Leonardo Gloor, Diretor-superintendente da Fundação, a publicação
vai ao encontro dos objetivos do programa. “A possibilidade de diálogo
entre as práticas e a divulgação de iniciativas bem sucedidas, fomenta a
adoção de estratégias de mobilização por outras escolas”, afirma.

Publicação do MobilizAção reúne iniciativas de sucesso
na aproximação entre família, escola e comunidade.
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C U LT U R A

Circuito Cultural Belgo Bekaert teve público de mais de 13 mil pessoas em
2014
Em 2014, mais de 13 mil pessoas assistiram aos espetáculos do Circuito Cultural Belgo
Bekaert, programa que oferece uma agenda cultural regular em Feira de Santana (BA) e
em Osasco (SP). Ao todo, 56 apresentações de teatro foram realizadas de maio a
novembro, com uma média de público de 250 pessoas.
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As apresentações do Circuito Cultural
Belgo Bekaert tiveram uma média de
público de 250 pessoas.

Em Osasco, cidade que recebeu o programa pela primeira vez, mais de sete mil pessoas
prestigiaram os espetáculos, apontando uma boa aceitação do público e garantindo sua
continuidade para 2015. Já Feira de Santana recebeu a quarta temporada do Circuito, já
consagrado como parte do calendário da cidade. A novidade em 2014 foi à regularidade
das apresentações que ocorreram sempre no Teatro CDL.
“Os números apontam que o programa tem contribuído fortemente para a formação de
público em ambas comunidades. O Circuito é marca de espetáculos gratuitos, de
qualidade com programação regular”, afirma Adriana do Carmo, Gerente de Cultura e
Esporte da Fundação.

PROMOÇÃO SOCIAL

Profissionais de suprimentos entregam brinquedos a instituição
No dia 11 de dezembro, os empregados do Entreposto de Iracemápolis
realizaram a entrega dos brinquedos reciclados encontrados em meio à
sucata metálica utilizada como insumo na ArcelorMittal Piracicaba. O
grupo entregou as peças, que incluiam carrinhos e bicicletas, à Fundação
Savério Izzo em uma confraternização realizada na creche, que atende
120 crianças em Iracemápolis.
O olhar sensível à reciclagem despertou na equipe de classificadores de
metálicos a vontade de restaurar os brinquedos que eram frequentemente
encontrados na sucata. As peças recolhidas passaram por um processo
de triagem e limpeza até chegarem nas mãos das crianças.

Empregados de Iracemópolis exibem parte dos
brinquedos doados.

“Foi gratificante participar da entrega de brinquedos da Reciclagem de
Sorrisos, não esperava ver aqueles sorrisos e a alegria nos rostos das
crianças. A entrega também me motivou a continuar o trabalho e a
procurar mais brinquedos” afirma Clóvis de Lara, classificador de
metálicos envolvido no projeto.
A iniciativa Reciclagem de Sorrisos recebeu o reconhecimento de melhor
case 2014 no Encontro de Metálicos.
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