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EDUCAÇÃO

Vencedores nacionais do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente 2015 são
reconhecidos
Em 2015, o Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente convidou a
comunidade escolar a refletir sobre o uso consciente da água,
por meio do tema Beber, nadar e pescar: uma reflexão sobre a
água na nossa vida. Os vencedores da etapa corporativa, cujo
julgamento aconteceu em outubro, estão sendo premiados em
cerimônias locais, diferentemente dos anos anteriores em que a
premiação final acontecia em Belo Horizonte, sede do escritório
administrativo da ArcelorMittal.
Letícia Eulálio, Analista de Projetos da Fundação ArcelorMittal,
destaca os benefícios deste novo formato. “Foi uma ótima
oportunidade para valorizarmos os vencedores nacionais em
suas cidades e inovarmos considerando o cenário econômico
atual”, afirma.

Jéssica Cerqueira foi destaque em Feira de Santana (BA) por ter
vencido a etapa corporativa do Prêmio ArcelorMittal de Meio
Ambiente.

Para Lívia Caldeira, de João Monlevade e vencedora na
categoria desenho – 3º ao 5º anos/filho de empregado, a
cerimônia foi um momento para comemorar a conquista em
família. “Estou muito feliz porque não estava acreditando que ia
ganhar o prêmio e também porque eu tive um momento único
com a minha família”.
A vencedora Jéssica Cerqueira, na categoria redação – 8º e 9º
anos/comunidade escolar, também foi surpreendida pelo
anúncio do prêmio nacional na cerimônia realizada na cidade
onde mora, Feira de Santana, e foi aplaudida de pé. Já em Bela
Vista de Minas, os estudantes do Centro Educacional Luz
Sublime se reuniram na escola para comemorar a premiação
do aluno Rafael Costa.
Até início de dezembro, todos os vencedores da etapa nacional
serão premiados. Em 2016, o Prêmio ArcelorMittal de Meio
Ambiente será reformulado e trará outras novidades, como o
foco na educação científica. Mais informações nas próximas
edições.
ESPORTE

ArcelorMittal e clube Mackenzie completam um ano de parceria
Neste mês, a parceria entre a ArcelorMittal e o clube Mackenzie
completa um ano. O projeto Mackenzie voltado para o futuro,
patrocinado pela ArcelorMittal via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte,
beneficia 165 jovens nas modalidades natação, basquete e voleibol.

O projeto Mackenzie voltado para o
futuro beneficia jovens nas modalidades
vôlei, natação e basquete

Além do treinamento, os atletas têm acesso a acompanhamento
fisioterápico e materiais esportivos de qualidade. Tudo isso foi
determinante para a formação de equipes competitivas. Os atletas das
três modalidades participaram de 20 competições em âmbito
municipal, estadual e nacional, e o resultado favorável colocou o clube
entre os oito melhores do país.
“O programa ampliou as possibilidades para que jovens se
descobrissem no esporte”, afirma Adriana do Carmo, Gerente de
Cultura e Esporte da Fundação ArcelorMittal. “Nomes de destaque do
esporte nacional já foram revelados pelo Mackenzie e o clube tem se
esforçado para se manter nesse caminho”, acrescenta.
A ArcelorMittal renovou o patrocínio do projeto Mackenzie voltado para
o futuro por mais um ano.

C U LT U R A

Alunos do projeto Acordes visitam a ArcelorMittal Juiz de Fora
Na semana passada, alunos da Escola Municipal Theodoro Frederico
Mussel, onde é desenvolvido o projeto Acordes, visitaram a ArcelorMittal
Juiz de Fora. Os 20 estudantes assistiram a uma apresentação sobre a
empresa e fizeram um tour pela unidade. A iniciativa faz parte de uma
série de visitas que busca aproximar os beneficiários dos projetos de
cultura e esporte à ArcelorMittal.
Liéverson Oliveira, aluno de violino, conta que adorou conhecer de perto a
empresa responsável por financiar os seus estudos em música. “É muito
importante entender de onde vem a oportunidade que eu e toda a turma
temos de aprender instrumentos musicais”, afirma.
No dia 24, será a vez de outra escola de Juiz de Fora realizar o tour. Em
João Monlevade, iniciativa similar também foi realizada em agosto, com a
presença de 100 alunos.

Os 20 estudantes do projeto Acordes fazem um tour pela
ArcelorMittal Juiz de Fora

Os alunos do Acordes em várias cidades também já se preparam para se
apresentar em cantatas de Natal, no mês de dezembro. Além disso,
alguns estudantes de João Monlevade seguem a rotina de estudos para,
em breve, prestar vestibular para música.
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