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C U LT U R A

Circuito Cultural Belgo Bekaert está de volta
As sessões de teatro infantojuvenil do Circuito Cultural Belgo Bekaert
estão de volta em Osasco (SP), Feira de Santana (BA) e Contagem
(MG). O programa, promovido pela Belgo Bekaert Arames e
ArcelorMittal, oferece agenda cultural regular e contribui para a
formação de público nas três cidades. Como nas edições anteriores,
as estreias da temporada foram um sucesso. Osasco recebeu a
divertida peça Viralatas O Musical, enquanto Contagem e Feira de
Santana foram palco do espetáculo Os Três Porquinhos. Com os
teatros lotados, o programa, mais uma vez, tem proporcionado às
famílias um momento de muita diversão, arte e cultura.
“Com muita honra e muito prazer nós recebemos esse projeto. Além
das crianças, nós, adultos, brincamos e nos divertimos muito com as
peças. É muito gratificante ver o que o Circuito traz para nosso
município”, afirma Elizabeth Alves de Souza, Secretária de Cultura de
Osasco.

A estreia em Osasco, no dia 15, lotou o Teatro Municipal
Glória Giglio

Nesta temporada, as apresentações acontecerão duas vezes ao mês
em Osasco e Feira de Santana, e uma vez, em Contagem. Além da
agenda regular nos teatros, há também programação prevista para
escolas municipais, praças e parques públicos.
Para 2016, a novidade reservada para o segundo semestre é a
ampliação do programa para a cidade de Vespasiano, em parceria
com a BMB Belgo Mineira Bekaert. Confira a programação no site
http://www.circuitoculturalbelgobekaert.com/.
PROMOÇÃO SOCIAL

Unidades da ArcelorMittal realizam ações voluntárias
Em diversas unidades do Grupo, as ações voluntárias previstas para este ano
já estão em andamento. Em Juiz de Fora, os voluntários da usina se
anteciparam e já concluíram a Campanha do Cobertor em abril, com 1060
peças arrecadadas, além de uma ajuda financeira para compra de mais
unidades. Cerca de 30 entidades do município serão beneficiadas.

.
Em Monlevade, campanhas para doação de sangue
são tradição na unidade.

Iniciativa semelhante será desenvolvida pelo comitê de voluntários da
ArcelorMittal Monlevade, que reunirá agasalhos e roupas nos próximos meses.
Mas, antes, a mobilização será para a doação de sangue, em mais uma
campanha em parceria com o Hemominas. A ação está prevista para o dia 4 de
junho. “Este ano teremos quatro datas para coleta de sangue, o que vai gerar
resultados ainda melhores”, observa Joaquim Costa, coordenador do PróVoluntário em Monlevade. Em 2015 foram coletadas 135 bolsas, que
beneficiaram cerca de 500 pessoas.
Já em Piracicaba, a novidade é a retomada do projeto Saber Solidário,
implantado pela primeira vez em 2012. Por meio desta iniciativa, voluntários da
empresa apoiam e orientam entidades sociais em processos administrativos e
de gestão, utilizando seus conhecimentos profissionais.
As ações voluntárias promovidas pela ArcelorMittal acontecem ao longo de
todo o ano e envolvem empregados, familiares e comunidade. Em 2015, cerca
de 27 mil pessoas foram beneficiadas.

C U LT U R A

Projeto Imagens em Movimento apresenta o universo do cinema a alunos de Sabará
Desde o mês passado, 70 estudantes de quatro escolas municipais de
Sabará estão conhecendo mais a fundo o universo do cinema e das
produções audiovisuais, por meio de um projeto patrocinado pela
ArcelorMittal. Imagens em Movimento é o nome da iniciativa conduzida
pela produtora Quatro Folhas Audiovisuais, que também foi
responsável pela produção dos documentários do EntreCenas dentro
do programa BioFlorestas em Cena, em 2014.
As oficinas buscam democratizar o acesso à cultura e preparar os
jovens para produzirem conteúdo audiovisual qualificado,
desenvolvendo suas capacidades críticas e de criação. Ao todo, serão
produzidos oito longas-metragens e um minidocumentário como fruto
dessa formação. Marcando a conclusão do projeto, os trabalhos serão
apresentados em uma mostra no dia 25 de junho, no Centro Cultural
da Fundação ArcelorMittal, em Sabará. O espaço, inclusive, é palco de
oficinas e apresentações como esta, desde 2014, ano de sua
reabertura. Mais de 3 mil pessoas já foram beneficiadas.
“Eu achei o projeto muito interessante. Estou aprendendo a mexer com
câmeras e a fazer filmes. Espero aprender muito mais sobre cinema e
produzir outros vídeos", afirma Júlia Magalhães Ribeiro, aluna de nove
anos da Escola Municipal Padre Sebastião Tirino, em Sabará.

Crianças e adolescentes aprendem, com o Imagens em
Movimento, a manusear equipamentos cinematográficos

EDUCAÇÃO

ArcelorMittal Tubarão promove confraternização dos participantes do projeto
Vida + Segura
As paródias produzidas para o concurso do projeto Vida + Segura, na
ArcelorMittal Tubarão, foram apresentadas em evento de confraternização
entre os participantes, na semana passada. Os empregados Deivison
Quadro, Ricardo Ribeiro dos Santos e Mayara Camilly fizeram uma
performance ao vivo das músicas inscritas na competição.

.

No evento, empregados debateram o tema segurança
fora da empresa.

O objetivo da iniciativa foi promover a interação entre empregados e
familiares para, juntos, debaterem o tema segurança fora da empresa. O
evento contou com a participação do Diretor Superintendente da Fundação
ArcelorMittal, Leonardo Gloor; do gerente de Saúde da unidade, Bruno Borba;
e do Gerente de Segurança do Trabalho, Marcos Fernandes. “A unidade foi
além da premiação das três melhores paródias. Ela reconheceu e valorizou
todos os participantes, o que favorece o envolvimento em iniciativas futuras”,
observa Leonardo Gloor.
Clique aqui e confira o livreto com as letras das paródias do concurso.
Clique aqui e confira as três canções vencedoras.
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