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INSTITUCIONAL

Investimento social em discussão nos encontros com o poder público
No primeiro trimestre do ano, a Fundação ArcelorMittal e as
unidades de negócio se dedicam a uma tarefa fundamental
para a eficácia das ações sociais. É neste momento que
empresa e poder público se reúnem para discutir os resultados
do ano anterior e planejar as ações sociais para os meses
seguintes.
“O diálogo entre a empresa, a prefeitura e a comunidade é
fundamental para alinhar as expectativas e promover ações
que façam sentido a todos os envolvidos, gerando resultados
significativos”, destaca o Diretor de RH, SGI e Sustentabilidade
da ArcelorMittal Cariacica, Herik Pires Marques.
Até o momento já foram realizadas reuniões em Bela Vista de
Minas, Carbonita, João Monlevade, Juiz de Fora, Martinho
Campos, Rio Piracicaba, Santos Dumont, Vespasiano (MG),
Piracicaba (SP) e Cariacica (ES).

Em reunião na ArcelorMittal Piracicaba, representantes da empresa, da
Fundação ArcelorMittal e do poder público discutem o investimento
social

“Este é um momento importante para nos organizarmos e
inserirmos estas ações no calendário escolar, abrangendo toda
a rede municipal”, observa Cíntia Leite, chefe de divisão de
ensino da Secretaria Municipal de Educação de Santos
Dumont.
Em 2015, a Fundação e as unidades participaram de 144
encontros com prefeitos, secretários, deputados e outros
representantes do poder público para tratar exclusivamente do
investimento social nas comunidades.

C U LT U R A

ArcelorMittal e Tribunal de Justiça de MG lançam exposição fotográfica
Pelo quarto ano, a parceria entre a ArcelorMittal e o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria da Infância e da
Juventude (COINJ), vai possibilitar que crianças e adolescentes de
instituições de acolhimento assistam aos espetáculos do Diversão
em Cena ArcelorMittal. A iniciativa surgiu a partir da doação de
cortesias em Belo Horizonte no fim de 2012, se tornou uma ação
contínua em 2013 e no ano seguinte foi expandida para os outros
municípios de Minas Gerais onde o projeto acontece. Ao todo, mais
de 2,5 mil crianças já foram beneficiadas.
.

Grupo Engenhos de Teatro na gravação do programa Terra
de Minas

“Este projeto impulsiona a crença que sonhos são realizáveis.
Acredito que o envolvimento com a arte traz à criança a
autoconfiança para o desenvolvimento de suas potencialidades”,
afirmou o Desembargador Wagner Ferreira, Superintendente do
COINJ.
A participação das crianças nos espetáculos do Diversão em Cena
ArcelorMittal e em outras ações culturais, esportivas e sociais estão
registradas na fotografias que compõem a exposição Infância e
Juventude: Novos olhares – Expresso Coinj. O trabalho dos
fotógrafos Marcelo Albert, Osger Machado, Patrícia Melillo, Renata
Caldeira, Soraia Costa e Tatiane Motta fica exposto na sede da
ArcelorMittal, em Belo Horizonte, até o dia 31 de março. A exposição
está aberta ao público para visitação.

ESPORTE

ArcelorMittal e BBA Contagem patrocinam projeto de ginástica de trampolim
A ArcelorMittal e a Belgo Bekaert Arames são as novas
patrocinadoras do projeto Pequenos Ginastas, Grandes Saltos,
iniciativa voltada para a formação de atletas de alta
performance na modalidade ginástica de trampolim. O projeto já
existe em Contagem (MG) há doze anos e, com o novo recurso,
pretende ampliar o atendimento a crianças do município com
idades entre 5 e 10 anos, num total de 300 beneficiários. As
atividades acontecem no contraturno escolar e o foco são
alunos da rede pública de ensino.
No evento de lançamento, Carlin Moura, Prefeito de Contagem,
destacou a importância do incentivo. “Somos gratos a
ArcelorMittal e a Belgo Bekaert Arames que muito têm
contribuído para o desenvolvimento da cidade. Esse projeto é
uma forma de incentivar a iniciação esportiva de forma lúdica e
preparar as crianças para que integrem equipes competitivas”,
disse.

Projeto irá beneficiar 300 crianças em Contagem (MG)

Além da ginástica de trampolim, a empresa patrocina projetos
de diversas outras modalidades como vôlei, basquete, judô e
tênis. A seleção das iniciativas a serem patrocinadas é realizada
pelo Comitê de Cultura e Esporte da ArcelorMittal, que se
ampara nas diretrizes da Política de Investimento Esportivo da
empresa.
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