EDIÇÃO 154 – 03 DE MAIO DE 2016

EDUCAÇÃO

ArcelorMittal premia os primeiros vencedores do projeto Vida + Segura
Na semana passada, a ArcelorMittal realizou as primeiras premiações de seu
mais novo projeto, o Vida + Segura. A iniciativa, cujo conteúdo e metodologia
foram desenvolvidos pela Fundação ArcelorMittal, se baseia na criação de
uma cultura de prevenção de acidentes domésticos, estendendo o cuidado
com a segurança para as comunidades. Sendo este tema um assunto de
grande relevância para o Grupo, as premiações ocorreram no Dia Mundial de
Saúde e Segurança, 28 de abril, no Escritório Central, em Belo Horizonte, e
na ArcelorMittal Tubarão.
O público-alvo foram as famílias, em especial os filhos de empregados de 6 a
10 anos. Cerca de 5.800 kits com materiais educativos e lúdicos foram
entregues em ambas as unidades, sendo que em BH, a participação foi
extensiva à ArcelorMittal Sistemas e CDB/ EVBH. A partir da discussão em
casa, com muita criatividade, as famílias desenvolveram um produto sobre o
tema segurança doméstica. “A iniciativa é excelente. O material que
recebemos é ótimo e muito interativo. A proposta da criação do vídeo foi
muito boa também, meus filhos amaram!” afirmou o vencedor de Belo
Horizonte, Daniel Frade, da Gerência de Desenvolvimento de Processos
Logísticos.

Vencedores do Projeto Vida + Segura, em Belo Horizonte

O Vida + Segura também está em desenvolvimento em escolas públicas de
Juiz de Fora e João Monlevade, atingindo um amplo público formado por
alunos, famílias e educadores. O Dia Mundial de Saúde e Segurança
também marcou o lançamento do projeto nas demais unidades do Grupo,
que desdobrarão as atividades com filhos de empregados, a exemplo de
Belo Horizonte e Tubarão.
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Peas inicia a formação de educadores do Ensino Fundamental I
Não é novidade pra ninguém que as crianças estão cada vez mais precoces e
ligadas no mundo dos adultos. Os educadores, que lidam diariamente com essa
geração em sala de aula e têm o papel de orientá-la, já perceberam a
antecipação de questionamentos e também de atitudes, especialmente no que
se refere à sexualidade.

.
Ao todo, 25 educadoras participaram da capacitação
no interior de Minas Gerais.

Diante da solicitação dos próprios profissionais de educação, saúde e
assistência social, a Fundação ArcelorMittal elaborou metodologia própria para o
desdobramento do Programa de Educação Afetivo-Sexual (Peas) com alunos do
Ensino Fundamental I, ou seja, na faixa etária de 6 a 10 anos. Até então, o
programa era direcionado para a formação de adolescentes a partir de 11 anos.
O objetivo, no entanto, continua o mesmo: conscientizar e promover um
comportamento social mais seguro, por meio da discussão de temas
relacionados à sexualidade, afetividade, gênero, autoestima, comunicação e
violência.
De 25 a 27 de abril, 25 educadoras das redes municipais de João Monlevade,
Rio Piracicaba e Bela Vista de Minas (MG) foram capacitadas na nova
metodologia. “Com o PEAS nós trabalhamos diversos assuntos, muitas vezes
polêmicos, e de difícil entendimento. Para isso, precisamos ter propriedade, e
isso adquirimos através da capacitação que o PEAS traz para nós. A formação é
de extrema importância, pois além de crianças, lidamos também com suas
famílias”, observa Maria Luiza, professora do 5º ano da Escola Municipal Bento
Augusto, de Bela Vista de Minas.
Após a capacitação, antes de se iniciarem as atividades com os alunos, os
educadores levarão o assunto aos pais. É explicado como será a abordagem em
sala de aula e a importância do tema para o desenvolvimento das crianças. A
formação de educadores na mesma metodologia também será realizada em
Carbonita (MG), a partir deste mês.

ESPORTE

Evento celebra a renovação da parceria entre a ArcelorMittal e o Clube
Mackenzie
Este é o segundo ano da parceria entre a ArcelorMittal e o clube Mackenzie
na realização do projeto Mackenzie voltado para o futuro, que promove a
formação de atletas na categoria de base da natação, basquete e vôlei, em
Minas Gerais. A renovação do patrocínio foi celebrada em evento na sede
do Clube, em Belo Horizonte, na semana passada. A ArcelorMittal apoia o
projeto por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Ao todo, 165
atletas são beneficiados.
A iniciativa visa fortalecer as modalidades olímpicas do clube. Para isso,
oferece aos atletas, por meio de treinamentos, acompanhamento
fisioterápico e materiais esportivos de qualidade, a oportunidade de
formarem equipes mais competitivas. Um exemplo disso é a Copa
ArcelorMittal, torneio especialmente criado para celebrar a parceria entre as
duas organizações, e que possibilita aos atletas mais experiência no
esporte e em competições de alto nível. A Copa está em sua 2ª edição e
contou com a participação de outras equipes da capital mineira.
Para Nilton Sales Raimundo, Gerente Geral Corporativo de Finanças e
Controladoria da Belgo Bekaert Arames e membro do Comitê de Cultura e
Esporte da ArcelorMittal, “é importante o investimento na formação de
crianças e adolescentes de hoje para que o Brasil venha se destacar na
categoria profissional amanhã. Além disso, os projetos da área esportiva,
atualmente, têm um forte impacto na vida das pessoas a longo prazo, o que
reforça nosso objetivo de auxiliar a formação de base”.

Atletas do Mackenzie comemoram renovação da parceria.
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