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EDUCAÇÃO

Municípios recebem treinamentos do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2016
Diversos municípios já estão recebendo os treinamentos para a 25ª edição
do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente, que tem como tema Energia e
ciência: em busca de soluções sustentáveis. Nesta etapa, as escolas
recebem material educativo e os professores passam por uma formação
voltada para o novo modelo do Prêmio, que tem como foco o
desenvolvimento de projetos com o olhar das ciências.
Na região da ArcelorMittal Sabará, que envolve os municípios de Sabará e
Taquaraçu de Minas, 29 escolas participaram da orientação. Regina Silva,
Vice-diretora da E.M. Vereador Geraldo Alves Feitoza, ficou satisfeita com
as novidades deste ano. "O tema energia e ciência caminha em parceria
com a evolução tecnológica e a sustentabilidade e a metodologia permite
que as crianças construam o conhecimento por meio da criação", afirma.
Neste ano, a ArcelorMittal Tubarão irá participar do projeto pela primeira
vez. No município de Serra, no Espírito Santo, cinco escolas irão participar
do treinamento no próximo dia 05 de maio. “A Secretaria Municipal de
Educação está recebendo o projeto com muito entusiasmo, principalmente
dentro do cenário econômico que faz com que ocorra uma diminuição de
apoios aos projetos da área”, afirma Vera Lúcia Barnabé, coordenadora do
projeto na unidade.

Professores da rede pública de João Monlevade (MG)
participam de treinamento.

Ao todo, cerca de 640 escolas são convidadas a participar desta edição do
Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente nos 38 municípios em que a
iniciativa acontece.

CULTURA

Diversão em Cena ArcelorMittal inicia sua sétima temporada
A sétima edição do Diversão em Cena ArcelorMittal foi lançada no começo
deste mês. Com os ingressos esgotados em todas as estreias, os espetáculos
emocionaram as plateias nas cinco cidades onde o projeto já foi iniciado. No
dia 03, com o musical interativo A Rainha da Neve, Piracicaba recebeu a
primeira sessão do ano.
Já em Sabará, o espetáculo Osquindô Circus deu início ao programa. Os
personagens que fazem referência ao universo musical dos circos se
apresentaram no último dia 09, no Teatro Municipal. Ao todo, 34 espetáculos
infantis serão apresentados em todos os sábados de abril a novembro na
cidade.
.
Plateia cheia no espetáculo de lançamento da
temporada do Diversão em Cena ArcelorMittal em
Belo Horizonte (MG)

Juiz de Fora e Belo Horizonte receberam, respectivamente, os espetáculos
Peter Pan Pocket Show e Toquinho no mundo da criança, no dia 10. Músico de
sucesso, Toquinho conquistou e encantou pais e filhos com seu show,
apresentando clássicos da música infantil.
A última estreia aconteceu em João Monlevade. Com duas sessões, uma
destinada a alunos de escolas públicas e a outra aberta à comunidade, o
espetáculo Peter Pan Pocket Show fez a alegria da criançada. A Secretária
Municipal de Educação, Helena Perdigão, destacou o sucesso da iniciativa.
“Uma educação completa tem que proporcionar também o enriquecimento
cultural e o Diversão em Cena ArcelorMittal contribui muito para sanar a lacuna
desse tipo de ação no município. Além disso, poder trazer cerca de 600 alunos
da rede pública a cada espetáculo é admirável e fundamental”.
A novidade deste ano é que Itaúna também receberá o projeto, com estreia
para o próximo mês.

INSTITUCIONAL

Fundação ArcelorMittal é homenageada em Sabará (MG)
No último mês, a Fundação ArcelorMittal foi homenageada em
Sabará (MG) pelo Rotary Club da cidade, organização não
governamental que tem como propósito unir empresas e profissionais
em torno de serviços humanitários. O reconhecimento faz parte da
agenda do Rotary de reconhecer personalidades ou organizações
locais que promovam melhorias efetivas na comunidade.
“A Fundação ArcelorMittal foi escolhida não somente pelos diversos
projetos sociais que realiza em Sabará, mas também pelo extenso
histórico de envolvimento com o município”, afirma Celso Pyramo,
ex-presidente e atual sócio do Rotary Club de Sabará na Comissão
de Prestação de Serviços à Comunidade.
No município, a ArcelorMittal Sabará, por meio da Fundação, investe
em diversos programas nas áreas de educação, cultura, esporte e
promoção social e também mantém o Centro Cultural da Fundação
ArcelorMittal, espaço que tem objetivo de contribuir para a formação
e produção cultural local.
Representantes do Rotary Club de Sabará e da Fundação
ArcelorMittal no evento de entrega da homenagem
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