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SAÚDE

ArcelorMittal destina recursos para projetos de saúde
No final de 2015, a ArcelorMittal destinou R$ 647.966, em
incentivos fiscais de Imposto de Renda, a projetos de apoio à
pessoas com deficiência e tratamento oncológico. Este é o
aporte mais alto realizado pela empresa em ações do PRONON
(Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e do
PRONAS (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência), desde o primeiro repasse, em 2013.
Em 2016, quatro instituições utilizarão recursos disponibilizados
pela ArcelorMittal: Associação de Pais e Amigos Excepcionais
(APAE) de Feira de Santana (BA); Fundação Dom Bosco e
Instituto Mário Penna, em Belo Horizonte (MG) e Associação
Evangélica Beneficente Espírito Santense, em Vila Velha (ES).
Alexandre Malta, assessor de projetos da APAE de Feira de
Santana, ressalta a relevância do investimento. “A destinação

A APAE de Feira de Santana é uma das quatro instituições
beneficiadas com o aporte da ArcelorMittal via Lei Federal de
Incentivo à Saúde

do recurso é de extrema importância, pois conseguiremos
ampliar o atendimento integral à pessoa com deficiência. Além
da ampliação e melhoria nos serviços prestados pela APAE, o
projeto prevê a capacitação dos profissionais que trabalham na
instituição”, afirma.
A ArcelorMittal foi uma das empresas pioneiras no uso do
incentivo fiscal do PRONON e do PRONAS. A escolha das
instituições contempladas é realizada por um Comitê, a partir
das diretrizes da Política de Investimento na Saúde com
recursos de incentivos fiscais.
C U LT U R A

Alunos do projeto Acordes são aprovados no vestibular para música
A aptidão musical e a familiaridade com instrumentos e partituras
renderam bons frutos a Felipe Soares e Lidiane Silva, alunos do
projeto Acordes, em João Monlevade, que recentemente foram
aprovados no vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais
para o curso de Música. "No Acordes, eu tive o meu primeiro contato
com um instrumento musical e a vontade de seguir carreira vem
crescendo desde que eu entrei no projeto", afirma Lidiane.

No ano passado, a Orquestra Acordes
participou do Diversão em Cena
ArcelorMittal com o espetáculo Música
de Cinema

O Acordes, projeto desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal e
unidades industriais, contempla o ensino de música erudita em escolas
públicas, contribuindo para o desenvolvimento cultural e para a
melhoria no desempenho escolar de centenas de alunos. Felipe está
certo que, sem o treinamento e o estímulo propiciados pelo projeto,
não conseguiria passar no vestibular. "Para estudar música na
universidade é preciso ter tido pelo menos uma experiência básica com
algum instrumento musical e isso me foi possibilitado graças ao
Acordes”, afirma.
Em João Monlevade também foi formada a Orquestra Acordes, grupo
que realiza apresentações musicais na cidade e que em 2015
participou do Diversão em Cena ArcelorMittal no Teatro Bradesco em
Belo Horizonte. Além do município, o projeto também acontece em Juiz
de Fora (MG), Cariacica (ES) e Feira de Santana (BA).

C U LT U R A

Centro Cultural da Fundação ArcelorMittal fecha ano com balanço positivo
Em 2015, o Centro Cultural da Fundação ArcelorMittal em Sabará (MG)
beneficiou 3.037 pessoas por meio de 80 eventos. Com o objetivo de
contribuir para a formação cultural e para a produção de conhecimento do
município, o espaço vem oferecendo uma série de oficinas abertas à
população. No ano, 300 horas de atividades de formação em teatro,
música, produção e gestão cultural foram ofertadas.
Em dezembro foi finalizado o último workshop do ano. Realizada pela O
Trem Companhia de Teatro, a Oficina de Atores abordou elementos do
processo criativo, exercícios físicos, jogos teatrais e jogos de percepção
relacionados à atuação. A oficina também resultou em uma apresentação
de natal como mostra de resultado do processo.
"Em 2015, o espaço comemorou um ano de reinauguração. Neste período,
conseguimos engajar a comunidade sabarense nas atividades e fortalecer
nosso papel como fomentadores da cultura no município", afirma Adriana
do Carmo, Gerente de Cultura e Esporte da Fundação ArcelorMittal.

A mostra de resultados da Oficina de Atores fechou a
programação do Centro Cultural em 2015
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