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INSTITUCIONAL

ArcelorMittal e Minas Tênis Clube renovam parceria
A ArcelorMittal e o Minas Tênis Clube renovaram seus convênios nas
áreas de cultura e esporte para 2016. A parceria entre a maior produtora
de aço e o maior clube poliesportivo de Minas Gerais teve início em 2002
e ganha força a cada ano.
A cooperação para o projeto Esporte Cidadão, que visa a inclusão social
e a formação de atletas, foi renovada. O mesmo vale para o Diversão em
Cena ArcelorMittal, projeto que há seis anos traz a Belo Horizonte uma
programação de espetáculos infantis educativos, cujas apresentações
acontecem no palco do Teatro Bradesco, localizado no Centro Cultural do
Minas Tênis Clube, na Unidade I.
A cerimônia de renovação da parceria foi realizada hoje e contou com a
participação do vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia da
Informação da ArcelorMittal América Central e do Sul, Ricardo Garcia, do
diretor superintendente da Fundação ArcelorMittal, Leonardo Gloor, e do
presidente do Minas Tênis Clube, Luiz Gustavo Lage.

Representantes da ArcelorMittal e do Minas Tênis Clube
durante a cerimônia de renovação da parceria

Na ocasião foi formalizado o repasse de R$ 431.170,00 ao clube,
referente à arrecadação do projeto Cidadãos do Amanhã, que mobiliza
empregados, familiares, fornecedores e empresas do grupo ArcelorMittal
a destinarem parcela do Imposto de Renda a projetos aprovados na Lei
do Esporte. O valor é 45% superior ao que foi doado ao clube no ano
anterior e será direcionado ao projeto Formação e Desenvolvimento de
Atletas. Na cerimônia também estiveram presentes José Henrique Paiva
e Humberto Benisson, empregados que destinaram recursos à iniciativa.

EDUCAÇÃO

Projeto Cidadania Digital forma mais de 500 alunos em 2015
Em 2015, o projeto Cidadania Digital formou 586 alunos, entre jovens, adultos,
idosos e pessoas com deficiência. A iniciativa, promovida pela Fundação
ArcelorMittal, unidades industriais, prefeituras e a ONG Comitê para
Democratização da Informática (CDI), contemplou cinco municípios de atuação
da empresa em três estados.

.
Alunas em aula de informática em Cariacica.

O projeto consiste em promover a inclusão social, utilizando a tecnologia da
informação. Além de ferramentas eletrônicas, como planilhas, editores de texto e
gerenciador de banco de dados, os alunos aprendem a elaborar apresentações,
tabular dados e redigir textos, organizando conteúdos gerados por pesquisas e
debates com a comunidade.
Segundo Vanete Rocha, coordenadora da ONG CDI no Espírito Santo, o apoio da
empresa é responsável por 99% da eficácia do projeto. “O retorno dos alunos é
muito bom. Os adultos têm mais oportunidades no mercado de trabalho e as
crianças podem fazer pesquisas e trabalhos para a escola. Todos têm a
oportunidade de acesso que nunca tiveram”, afirmou.
Clique aqui e confira o vídeo com depoimentos dos alunos do projeto em
Cariacica.

C U LT U R A E E S P O RT E

ArcelorMittal engaja outras empresas em ações de investimento social
Em 2016, a Dow Corning e a Miplan Engenharia continuarão a apoiar as
ações promovidas pela ArcelorMittal nas áreas de cultura e esporte.
Orientadas pela Fundação ArcelorMittal, ambas as empresas vêm
utilizando recursos de leis de incentivo para patrocínio à iniciativas na
comunidade.
A Dow Corning é líder global em silicones e possui sede em Santos
Dumont (MG). Junto à ArcelorMittal Juiz de Fora, apoia atividades
diversas na cidade. Além do Armatrux em Cena, projeto de formação
artística e teatral que beneficiou 481 pessoas, o aporte também viabiliza a
realização do projeto Esporte por um Mundo Melhor, que oferece aulas de
vôlei e futsal a 150 alunos. Para Bruno Parreiras, diretor da fábrica da
Dow Corning Silício do Brasil em Minas Gerais, as iniciativas fortalecem o
atendimento às necessidades locais bem como a sustentabilidade das
operações das empresas junto à comunidade. “Há dois anos temos este
acordo de cooperação com resultados cada vez mais expressivos. Para
2016, a Dow Corning realizou aportes significativos nos projetos geridos
pela Fundação ArcelorMittal, enaltecendo o trabalho com crianças e
adolescentes de Santos Dumont”, afirmou.

O Diversão em Cena ArcelorMittal será uma das
iniciativas beneficiadas pela parceria em 2016

A Miplan Engenharia, por sua vez, apoia a realização de programas como
o Diversão em Cena ArcelorMittal e o Acordes, desde 2013. Neste ano,
Belo Horizonte, Sabará, Juiz de Fora, João Monlevade e Itaúna serão
contempladas pela programação cultural fruto desta parceria.
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