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Projeto Ver e Viver promove melhoria do aprendizado com cuidado à saúde
No dia a dia escolar, crianças com problemas de visão, sem tratamento
adequado, enfrentam dificuldades de aprendizado e socialização. O
projeto Ver e Viver, da Fundação ArcelorMittal, têm contribuído para a
melhora do rendimento escolar destes alunos, ao viabilizar o diagnóstico,
o acompanhamento médico e a distribuição de óculos. As avaliações
mostram um aumento de 20% nas notas das crianças que receberam o
tratamento adequado.
Na semana passada, em Contagem, 20 educadores participaram do
treinamento para aplicação do teste inicial nos alunos. Em João
Monlevade e Cariacica, as crianças já estão sendo triadas pelos
professores e a previsão é de que 800 e 1.350 estudantes,
respectivamente, passem pela avaliação. As crianças que apresentarem
problemas serão consultadas por oftalmologistas e, caso haja indicação
médica, receberão óculos gratuitos.

Aluna durante triagem visual em escola de João Monlevade.

“Sabemos que muitos beneficiados não possuem condições de adquirir
óculos, ou até mesmo, nem sabem que possuem um problema de visão.
É maravilhoso proporcionar isso a eles”, observa Luciene Bartoli,
articuladora comunitária da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida,
em Contagem.
Além de Contagem, João Monlevade e Cariacica, outras 14 cidades de
atuação da ArcelorMittal recebem o projeto. Ao todo, aproximadamente
13 mil crianças serão beneficiadas em 2016.
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Comunidades se mobilizam contra o abuso e a exploração sexual de crianças
e adolescentes
Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o
engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e
adolescentes, 18 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apenas no
ano de 2015 foram registradas 19.275 denúncias de violência sexual contra
crianças e adolescentes no Brasil, segundo a Fundação Abrinq.
Recentemente, o estupro coletivo de uma adolescente chocou o país.

.
Alunos de Vespasiano produziram cartazes educativos
contra o abuso de crianças e Adolescentes.

Nos municípios onde a metodologia do Programa de Educação AfetivoSexual (Peas) é desenvolvida foram realizadas diversas ações nesta data
para conscientização sobre o tema. Foram produzidos vídeos e cartazes
com material específico para crianças e adolescentes, a fim de discutir e
esclarecer o assunto.
Em João Monlevade e Carbonita foram organizadas caminhadas, rodas de
conversa e murais. Em Vespasiano, os educadores realizaram oficinas. Já
em Santos Dumont, alunos do 6º ao 9º ano participaram de um concurso de
frases e elaboraram redações sobre o tema.
“A campanha do dia 18 de maio é de extrema importância para o
esclarecimento de dúvidas frequentes relacionadas ao abuso sexual. É
difícil para crianças e adolescentes entenderem que estão sendo abusados,
além de muitos não saberem a quem recorrer nessas situações. Por meio
do material preparado para essas faixas etárias, conseguimos realizar
ações que proporcionam o fortalecimento interno e externo dos jovens,
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Parceria entre a ArcelorMittal e a ONG Skate Solidário é renovada
A parceria entre a ArcelorMittal e a Organização Skate Solidário na
promoção do projeto Andando no Céu da Zona Leste foi estendida por mais
um ano. A renovação do patrocínio foi celebrada em evento realizado no dia
16, no CEU (Centro Educacional Unificado) Aricanduva, na zona leste de
São Paulo (SP). Pelo segundo ano consecutivo, o projeto promoverá aulas
de skate para jovens da comunidade, estimulando o desenvolvimento e a
prática da cidadania.
A iniciativa busca, a partir de uma atividade esportiva saudável, reduzir o
tempo que as crianças e adolescentes ficam expostos às situações de risco,
ampliando a perspectiva de inclusão social. O projeto possui oito núcleos na
região e beneficia cerca de 360 alunos, por meio de aulas semanais.
“O projeto contribui na qualidade de vida e na socialização de crianças e
adolescentes por meio da prática esportiva segura e saudável. Também,
Jovens beneficiados durante o lançamento do projeto
auxilia a formação de melhores cidadãos no desempenho de suas funções no Centro Educacional Unificado Aricanduva
na sociedade, mediante todas as características positivas que o esporte
proporciona: disciplina, respeito ao próximo, autocontrole, equilíbrio e
determinação”, afirma o presidente da Organização Skate Solidário, Marcelo
Índio.
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