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ESPORTE

ArcelorMittal patrocina projeto do Olympico Club
Na última semana, o Olympico Club, de Belo Horizonte,
realizou o evento de lançamento do seu mais recente
projeto de formação de atletas. Patrocinada pela
ArcelorMittal, a iniciativa vai ampliar a capacitação nas
modalidades vôlei, basquete, futsal e natação a 296 jovens.
Foram destinados cerca de R$240 mil, via Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte, ao projeto, que também visa à
inclusão social e melhoria do desempenho escolar dos
beneficiários.
No evento de lançamento do projeto, Thiago Santana,
Diretor de Gestão de Lei de Incentivo ao Esporte da
Secretaria de Esportes de Minas Gerais, destacou a
importância da ação. “Este tipo de parceria, entre a iniciativa
privada e a pública, é capaz de transformar a vida de muitos
jovens que querem construir uma carreira no esporte”, disse.
A ArcelorMittal foi representada por Adriano Firmo, Gerente
de Gestão de Caixa.

Atletas, representantes do Olympico, da ArcelorMittal e da Secretaria
de Esportes de Minas Gerais no evento de lançamento do projeto

O incentivo ao Olympico é mais uma ação da ArcelorMittal
para a formação de atletas, a exemplo do patrocínio a outros
clubes tradicionais de Minas Gerais, como o Tropical Tênis
Clube, em Itaúna, o Mackenzie e o Minas Tênis Clube, em
Belo Horizonte. No ano passado, a empresa recebeu o
prêmio Melhores do Ano, concedido pelo Governo de Minas
Gerais, como a empresa que mais destinou recursos por
meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte ao longo de
2014 e 2015.

C U LT U R A

Grupo formado pelo BioFlorestas em Cena é destaque na TV Globo
No ano passado, mais de 24 mil pessoas foram beneficiadas pelas
ações do BioFlorestas em Cena. Por meio de oficinas e
apresentações, o projeto visa contribuir para o desenvolvimento
comunitário por meio da arte e da cultura, nas regiões de atuação da
ArcelorMittal BioFlorestas. A iniciativa se baseia no resgate das
tradições e histórias locais, a partir da sensibilização da comunidade
e da formação de grupos de teatro amador.

.

Grupo Engenhos de Teatro na gravação do programa Terra
de Minas

A condução dos trabalhos resultou na criação de 16 grupos de teatro,
que se destacaram em 2015. Um bom exemplo é o protagonismo do
Grupo Coração de Ferro, em São Pedro dos Ferro, que reabriu o
Cine Jacarandá, antigo cinema da cidade, que se encontrava
desativado.
Mais recentemente, a experiência do Grupo Engenhos de Teatro
ganhou visibilidade no programa Terra de Minas, da TV Globo. A
reportagem destacou como o grupo criado em Engenho do Ribeiro,
distrito de Bom Despacho (MG) tem contribuído para a preservação
da cultura local.

EDUCAÇÃO

Formação do Programa Ensino de Qualidade em Itatiaiuçu (MG)
Na semana passada, Itatiaiuçu (MG) recebeu o primeiro
encontro do Programa Ensino de Qualidade (PEQ) de 2016. As
escolas públicas do município estão sendo beneficiadas com a
capacitação do projeto, a fim de aprimorar os processos
pedagógicos e de gestão escolar para que proporcionem um
ensino mais eficiente e de qualidade. A implantação do PEQ
em Itatiaiuçu foi iniciada em 2011 e, desde 2014, a capacitação
se baseia em uma metodologia mais avançada de excelência
em gestão.
Em parceria com Fundação Pitágoras, o conteúdo é repassado
ao município em três encontros anuais. Os próximos acontecem
em maio e agosto, quando o programa será concluído na
cidade. Ao todo, 22 educadores e 1.113 alunos serão
beneficiados com a iniciativa.
Desde 2011, o PEQ vem promovendo mudanças no sistema
educacional de Itatiaiuçu

Para Eliane Souza, Secretária de Educação, o momento das
capacitações é muito importante. “O desenvolvimento do
programa foi ótimo e percebo as mudanças na própria
Secretaria e nas escolas. As mudanças às vezes incomodam,
mas o resultado é muito bom e os instrumentos ajudam a ver
esses resultados”, afirma.
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