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C U LT U R A

ArcelorMittal é uma das empresas que mais investiu em cultura em Minas Gerais em 2015
Em 2015, a ArcelorMittal foi uma das empresas que mais investiu em
cultura por meio da Lei Estadual de Cultura de Minas Gerais. Até o fim do
ano, a empresa aplicará mais de quatro milhões de reais em projetos
culturais no estado, o que a coloca em sexto lugar no balanço divulgado
pela Secretaria Estadual de Cultura.
Além disso, se considerado o investimento total em 2015, que inclui
também outras leis de incentivo à cultura, como a federal, estadual de
São Paulo e municipal de Belo Horizonte, a ArcelorMittal realizou um
aporte quase 20% maior do que no ano passado.
Grande parte deste investimento é destinada ao Diversão em Cena
ArcelorMittal, projeto com programação cultural regular voltada para o
público infantil em cinco cidades. A temporada 2015 acaba de ser
concluída com recorde de público. Ao todo, 56.105 pessoas assistiram
aos espetáculos, o que representa um aumento de mais de 12% em
relação à temporada anterior.

Com público de mais de 56 mil pessoas, o Diversão em
Cena ArcelorMittal teve recorde de audiência em 2015

ESPORTE

Esportes podem ajudar no desenvolvimento emocional e social dos jovens
Além de contribuir para o desenvolvimento de habilidade técnicas, a prática esportiva
pode ajudar crianças e adolescentes a amadurecerem emocionalmente e exercitarem
novas formas de sociabilização em um momento importante da vida. Como explica
Raimundo Gomes Formiga, treinador do projeto Esporte Cidadão em João Monlevade,
“é importante trabalhar essas características com os jovens, principalmente por estarem
em uma fase de desenvolvimento e formação da personalidade”.

Alunos de futsal do projeto Esporte Cidadão
. (MG)
em Juiz de Fora

No projeto, o treinador vem adotando estratégias específicas para desenvolver a
maturidade dos alunos. “Além das palestras educativas que são frequentes,
aumentamos a responsabilidades de alguns deles dando tarefas fora da quadra, como
auxiliar na organização do grupo no ônibus e no começo das atividades”.
Já Alexandre Seixas, coordenador do núcleo do projeto em Juiz de Fora, destaca a
possibilidade de trabalhar essas características dentro da quadra. “Em esportes
coletivos, é essencial ter interação e fazer um bom trabalho em equipe. Diariamente,
percebemos que os mais tímidos começam a desenvolver novos vínculos com os
colegas o que aumenta o sentimento de pertencimento desses jovens”.
O Esporte Cidadão oferece aulas de judô, vôlei e futsal para alunos de escolas públicas
em João Monlevade, Juiz de Fora e Santos Dumont.

C U LT U R A

Comitê de Cultura e Esporte da ArcelorMittal se reúne e define investimentos para 2016
Nesta semana, o Comitê de Cultura e Esporte da ArcelorMittal se reuniu
pela última vez no ano para avaliar projetos aprovados na Lei Federal de
Incentivo à Cultura. Na ocasião, o grupo aprovou a destinação de 1,2 milhão
de reais a nove iniciativas.
Em 2015, o Comitê se reuniu seis vezes para definir a destinação dos
investimentos em cultura e esporte. Até o fim do ano, a estimativa é de que
aproximadamente 10,5 milhões de reais sejam aplicados em mais de 30
ações nas regiões de atuação da ArcelorMittal.
“A reunião foi extremamente positiva no sentido de definir ações que
demonstrem a contribuição da empresa para a sociedade”, afirma Nilton
Sales, Gerente Geral Corporativo de Finanças e Controladoria da BBA
Contagem e membro do Comitê.
O grupo é composto por representantes de diferentes áreas da empresa,
como financeira, tributária, jurídica e comunicação, entre outras. Eles se
reúnem bimestralmente para avaliar e selecionar os projetos à luz das
Políticas de Investimento Cultural e Esportivo.

Comitê de Cultura e Esporte da ArcelorMittal em sua
última reunião do ano
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