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C U LT U R A

Orquestra Acordes apresenta trilhas de cinema e emociona o público em BH
Quem não se lembra de uma trilha sonora de filme que marcou sua vida?
Ou de um romance embalado por músicas que emplacaram na telona?
Esse foi o mote principal do espetáculo “Música de Cinema”, apresentado
pela Orquestra Acordes, no dia 26 de julho, no Diversão em Cena
ArcelorMittal, em Belo Horizonte.
Os jovens músicos fazem parte do Acordes, projeto social desenvolvido
pela ArcelorMittal Monlevade e Fundação ArcelorMittal na Escola
Municipal Israel Pinheiro, em João Monlevade (MG). A apresentação, que
faz parte da comemoração do 5º aniversário do projeto, reuniu 470
pessoas no Teatro Bradesco e emocionou crianças, adultos e idosos.
“O espetáculo foi maravilhoso, emocionante e agrada a todas as faixas
etárias. Minha filha, Lira, tem um ano e sete meses e adorou. Tudo de
muito bom gosto”, declarou Adriana Fileto, umas das espectadoras.

A Orquestra Acordes se apresentou para 470 pessoas,
no Teatro Bradesco, em Belo Horizonte.

Assista a um trecho da apresentação e ao making of do espetáculo,
clicando aqui.
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ESPORTE

Judô brasileiro em destaque
O judô é o esporte que mais trouxe medalhas ao Brasil em Jogos
Olímpicos. Com mais de um milhão de praticantes no país e
federações em todos os estados, dados da Confederação Brasileira de
Judô, a modalidade promete ser o carro-chefe das premiações na
próxima edição dos jogos, no Rio de Janeiro, em 2016.
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Em julho, os alunos do Esporte Cidadão
participaram de um campeonato de judô,
em Juiz de Fora.

Além do lado competitivo do esporte, que se ampara na formação de
bons atletas, há também a preocupação com o fortalecimento do físico,
da mente e do espírito de forma integrada, características que
compõem a essência do judô.
Em Juiz de Fora (MG), o projeto Esporte Cidadão, promovido pela
ArcelorMittal Juiz de Fora e Fundação ArcelorMittal, se dedica a formar
atletas nessa modalidade, a partir de metodologia do Minas Tênis
Clube. A iniciativa também representa uma oportunidade de inclusão
social para jovens em situação de vulnerabilidade.
“Além das aulas regulares para 20 adolescentes, realizamos atividades
complementares, como torneios para promover a socialização e a
integração com outros jovens. São experiências positivas que geram
bons resultados para os alunos”, afirma Gilianes Rodrigues, professor
do Esporte Cidadão.
A aprovação do projeto por pais e alunos é de 98%. Além do judô,
também são oferecidas as modalidades futsal e vôlei. O Esporte
Cidadão também é realizado em João Monlevade (MG).

ESPORTE

Alunos do projeto XIS Game mostram manobras radicais no skate
No fim de julho, alunos do projeto XIS Game, patrocinado pela
ArcelorMittal e BBA Contagem, participaram de atividade especial de
férias, no complexo de skate do Parque das Mangabeiras, em Belo
Horizonte.
Do alto dos seis metros de altura da pista estilo half-pipe (em formato de
U), os jovens apresentaram as manobras aprendidas em seis meses de
projeto: slide, footbreak, backside, tail drop, board slide e ollie.
Uma das alunas, Taynara de Aquino, 14 anos, afirma que o skate lhe
ajudou a “superar os medos” e que recomenda o esporte a todas as suas
amigas. “O skate está no gosto do adolescente, pelo fato de que nessa
idade há uma preferência maior pela prática de esportes individuais”,
observa Marcelo Sena Jaques, da ONG Movimenta Brasil, produtora do
projeto.

Os adolescentes praticaram as manobras na pista do
Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte.

XIS Game é realizado no Parque das Amendoeiras, em Contagem, e
atende a 32 adolescentes matriculados e frequentes na rede pública
municipal.
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