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EDIÇÃO 135 – 13 DE JULHO DE 2015

PROMOÇÃO SOCIAL

Voluntários realizam campanhas do agasalho em várias unidades
Com a chegada do inverno, os comitês do Pró-Voluntário da ArcelorMittal
estão promovendo campanhas de arrecadação de roupas, calçados,
edredons e outros itens para ajudar a enfrentar o frio. A Belgo Bekaert
Arames, em Osasco (SP), se inspirou na ação “Amor no Cabide”, um
movimento que está sendo disseminado no país cuja proposta é “doar
amor através de agasalhos”. Algumas das peças doadas pelos
empregados foram dispostas em cabides nas portarias da unidade, o que
contribuiu para que mais pessoas aderissem à campanha. A ação vai até o
dia 15 de julho.
Na ArcelorMittal Cariacica, a iniciativa recebeu o nome de Termômetro
Solidário. A meta inicial era arrecadar 300 itens, o dobro do ano passado.
Com a mobilização dos empregados, 540 peças foram arrecadadas e
doadas a duas instituições locais. Uma das instituições é a Semeart,
abrigo municipal para pessoas em situação de rua. “Apesar de nos
mantermos com recursos da prefeitura, não temos orçamento para

Voluntárias da ArcelorMittal Cariacica realizam entrega
de agasalhos na Semeart

comprar agasalhos e, por isso, as doações são muito importantes”, afirma
Marilza Barbosa, coordenadora da instituição.
Já a ArcelorMittal Monlevade realizou a 14ª edição da campanha e deu
continuidade à tradição de mobilizar não só o público interno, mas também
as escolas do município. As instituições participaram de uma competição
de arrecadação de peças de inverno, resultando na doação de mais de
6.500 itens.
Além das três unidades, a BMB em Vespasiano e Itaúna, BBA Contagem,
ArcelorMittal São Paulo, Piracicaba e BioFlorestas também realizam
campanhas do agasalho neste período. Clique aqui para ver as fotos das
campanhas nas unidades.
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Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente discute a crise hídrica
Diante do cenário atual de escassez dos recursos hídricos, a discussão
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Filha de empregado em oficina do
Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente,
em Contagem (MG)

sobre a utilização da água no dia-a-dia torna-se fundamental. Com o
tema “Beber, nadar e pescar: uma reflexão sobre a água na nossa
vida”, o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2015 leva esse debate
a mais de 600 escolas públicas do país. Suportados pelo material
didático do programa e pelo conhecimento adquirido na capacitação
sobre o tema, os educadores estão concluindo as atividades com seus
alunos em sala de aula. Em agosto, após as férias escolares, será
iniciada e elaboração dos desenhos e redações para o concurso.
Neste ano, o material educativo foi estruturado em forma de jogo, de
modo a tornar o aprendizado lúdico e experimental. A inovação tem
agradado aos alunos, como explica a Secretária Municipal de Dionísio,
Edilene Figueiredo. “Trabalho com o Prêmio ArcelorMittal de Meio
Ambiente desde o seu início, como professora. Hoje, enquanto
Secretária de Educação, continuo liderando as atividades no município.
Gostei demais do material didático deste ano. Foi o melhor de todos,
superou as expectativas, muito mais atrativo, mais fácil de trabalhar
com os alunos....tem jogos, brincadeiras, e, hoje, temos que descobrir
formas de chamar à atenção das crianças e jovens”, afirma.
As atividades com os filhos de empregados também já foram iniciadas.
A Belgo Bekaert Arames, em Contagem (MG), realizou oficina para
elaboração dos desenhos e redações no dia 11 de julho.
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Clique aqui para acessar o hotsite da edição 2015 do Prêmio e saber
mais sobre o projeto e o tema deste ano.

EDUCAÇÃO

Seminário do MobilizAção reúne parceiros e discute melhorias na educação
No príncipio de julho, Cariacica (ES) e João Monlevade (MG) receberam o
Seminário do projeto MobilizAção. Na cidade capixaba, o encontro
convidou educadores e comunidade escolar a debaterem os desafios de
se promover uma educação integral de qualidade com a participação da
sociedade. Já em João Monlevade, o tema que norteou as discussões foi
“Família, Escola, Comunidade juntos no enfrentamento dos conflitos
atuais”.
Ministrados pelo Grupo Teia, da Universidade Federal de Minas Gerais, os
seminários foram momentos importantes para a reflexão sobre os temas
trabalhados pelo MobilizAção, uma iniciativa da ArcelorMittal em curso
desde 2011 nas duas cidades. “Discutimos a participação da família e da
comunidade na vida escolar dos jovens, um momento muito rico, de muita
contribuição e reflexão. João Monlevade é um município privilegiado por
ter a Fundação como parceira e seus vários projetos, como o
MobilizAção”, afirmou Helena Perdigão, Secretária Municipal Educação de
João Monlevade.

Participantes do Seminário em João Monlevade recebem
a publicação que descreve as práticas desenvolvidas
pelas escolas integrantes do MobilizAção

Durante o Seminário também foi lançada a revista do projeto, 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. Além das práticas, a publicação também
detalha a metodologia de trabalho nos municípios. Clique aqui para ler a
revista.
O programa é desenvolvido pela ArcelorMittal em parceria com as
Secretarias Municipais de Educação, com o apoio do Ministério da
Educação.
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