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PROMOÇÃO SOCIAL

ArcelorMittal divulga resultado do Cidadãos do Amanhã 2015
O projeto Cidadãos do Amanhã arrecadou R$1.549.284,00 em
2015. Ao todo, 5.702 empregados, familiares, clientes,
fornecedores e pessoas da comunidade, além de empresas do
Grupo, contribuíram para a iniciativa, que vai proporcionar o
repasse de R$1.118.114,00 aos Fundos Municipais da Infância
e Adolescência (FIA) e R$431.170,00 ao projeto de esporte do
Minas Tênis Clube.
Nesta edição, o destaque foi o aumento na participação de
empregados da ArcelorMittal BioFlorestas e o salto na
arrecadação obtido na BBA Contagem e na ArcelorMittal
Sistemas.
Outro ponto relevante é o crescimento na adesão de familiares
e pessoas da comunidade, a partir de mobilização das
unidades da empresa.

Em 2015, 44 instituições sociais foram contempladas com recursos
do Cidadãos do Amanhã

Há 17 anos, o Cidadãos do Amanhã estimula empregados e
parceiros a destinarem parte do Imposto de Renda a ações de
atendimento e proteção à criança e ao adolescente, tendo
arrecadado mais de R$ 21 milhões neste período.

PROMOÇÃO SOCIAL

Voluntários participam do Dia V em todo o Brasil
Em comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado, empregados
de diversas unidades da ArcelorMittal se mobilizaram para a realização
de ações sociais em dezembro. Iniciativas de cidadania, saúde, meio
ambiente e entretenimento para crianças e adultos fizeram parte da
programação.
Pela primeira vez, o Escritório de Vendas de São Paulo participou das
atividades. Os 17 voluntários da unidade se reuniram no lar de idosos
Pró + Vida São Sebastião, na Zona Leste de São Paulo. Além de
organizarem um lanche para os beneficiários, a ação contou com
atividades recreativas de dança, música e bingo. A intenção é que as
práticas de voluntariado sejam ampliadas na área Comercial da
empresa.

Voluntários de diversas unidades da
ArcelorMittal se mobilizaram para o Dia
V

Já em Cariacica, os 40 empregados voluntários participaram de ação
de conscientização sobre educação ambiental em um bairro vizinho à
usina, abordando temas como descarte correto de resíduos, uso
sustentável da água e combate ao Aedes aegypti.
Alice Borges, advogada da Gerência Jurídica, fez parte do grupo de 69
voluntários que atuou no Dia V em Belo Horizonte. “Entrei na empresa
há pouco tempo, então é a primeira vez que participo e gostei muito. É
uma ótima oportunidade para ajudar a quem precisa”, destaca.
Ao todo, o Dia V 2015 beneficiou mais de 500 pessoas em nove
cidades.

ESPORTE

Projeto de judô é lançado em São José do Goiabal e Dionísio
Com patrocínio da ArcelorMittal, foi oficialmente lançado o projeto Ajudôu,
que oferece aulas de judô no contraturno escolar para crianças e
adolescentes da rede pública de São José do Goiabal e Dionísio,
municípios com a presença da ArcelorMittal BioFlorestas. Desde
novembro, são ofertadas 200 vagas em cada cidade e as aulas acontecem
em espaços cedidos pelas prefeituras.
O judô tem o objetivo de contribuir para a formação física, mental e moral
dos praticantes. A partir da valorização de aspectos éticos, o projeto
desenvolve em jovens atletas a consciência crítica e a inserção social por
meio do esporte.
Para Edilene Figueiredo, Secretária de Educação de Dionísio, é
surpreendente ver o projeto sendo realizado no município. “Ver 200
crianças em um projeto de judô é uma coisa inédita em uma cidade tão
pequena quanto Dionísio e isso só é possível graças à parceira com a
ArcelorMittal”.

Alunas do projeto Ajudôu na inauguração das aulas em
Dionísio (MG)

O Ajudôu é viabilizado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e
conta com a parceria das Secretarias Municipais de Educação.
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