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PROMOÇÃO SOCIAL

Recursos do projeto Cidadãos do Amanhã promovem melhorias
As 52 instituições sociais contempladas pelo projeto Cidadãos do
Amanhã já estão promovendo diversas ações com os recursos
arrecadados em 2015. Ao todo, 7.948 crianças e adolescentes serão
beneficiados pela realização de atividades educativas, culturais e
profissionalizantes, e atendimento em saúde.
Na Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santos Dumont, APASSD, o recurso viabilizou a contratação de profissionais especializados em
fonoaudiologia e a promoção de curso de libras. “Antes do projeto, as
crianças e os adolescentes não tinham acompanhamento
fonoaudiológico, fundamental para o desenvolvimento. Percebemos
grandes melhorias escolares, comunicativas e sociais dos beneficiados”,
afirma a coordenadora da APAS, Sueli Maria de Carvalho.
O total arrecadado pelo projeto Cidadãos do Amanhã em 2015 foi de R$
1.549.284,00, por meio da contribuição de empregados, familiares,
clientes, fornecedores e pessoas da comunidade. Esse valor foi
repassado aos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente e a
um projeto de esporte, aprovado na Lei Federal.

Jovem da APAS-SD recebe acompanhamento fonoaudiológico

Clique aqui e veja como os recursos foram aplicados em cada município.
MEIO AMBIENTE

Unidades da ArcelorMittal celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente
Unidades da ArcelorMittal se mobilizaram para a comemoração do Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Para marcar a data,
instituída pela ONU para a preservação dos recursos naturais, foram
promovidas ações voltadas para a conscientização de empregados e
comunidade.

.
Empregados da ArcelorMittal Serra Azul participaram da
plantação de um pomar nas dependências da unidade.

Em João Monlevade, a peça “Sofia, a árvore que fala e conta seus
segredos” foi apresentada para a comunidade escolar, e um stand foi
montado em praça pública para expor as ações ambientais da usina,
juntamente com órgãos públicos. Já em Itatiaiuçu, a programação contou
com distribuição de mudas de condimentos para os empregados, visita
escolar à mina de Serra Azul e a plantação de um pomar nas
dependências da unidade. Na Mina do Andrade foi realizado um Diálogo
Semanal de Meio Ambiente Especial e, no final do mês, alunos da rede
municipal serão recebidos para uma visita guiada.
As unidades de Piracicaba, Juiz de Fora e Cariacica também realizaram
atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente,
destacando a preservação dos recursos naturais e a coleta seletiva.
Ações como essas reforçam a preocupação que a ArcelorMittal tem com o
meio ambiente. “Neste ano, procuramos abordar a importância da flora e a
presença do verde até em pequenos espaços. O desenvolvimento de
boas práticas ambientais na empresa e na sociedade deixa de ser
trabalho extra e passa a fazer parte da nossa própria cultura
organizacional”, afirma Kellen Medeiros, analista de Meio Ambiente da
ArcelorMittal Mineração.

C U LT U R A

Acordes na passagem da Tocha Olímpica em Feira de Santana
No mês passado, alunos do projeto Acordes participaram do evento
de passagem da Tocha Olímpica em Feira de Santana. Ao todo, 16
flautistas apresentaram quatro músicas em uma estrutura montada na
Praça João Pedreira, próxima à Prefeitura. O evento foi um sucesso e
a performance dos alunos recebeu elogios dos organizadores, do
Comitê Olímpico e da Secretária Municipal de Educação, Vera
Bastos.
“A passagem da Tocha Olímpica por Feira de Santana foi um
momento histórico. Os alunos sentiram-se privilegiados por
participarem desse evento. Em oportunidades como essa eles podem
mostrar o que estão aprendendo e passam a dar mais valor ao que
está sendo ensinado”, afirma Renilda Borges, diretora da Escola
Municipal Valdemira Alves Brito.
O projeto Acordes oferece aulas de música a alunos da rede pública,
proporcionando ganhos de percepção, disciplina e concentração. Em
Feira de Santana, as aulas foram transferidas da Escola Municipal
Ana Brandoa para a Belgo Bekaert Arames, onde os alunos terão
mais espaço e conforto. A unidade também abriu 48 vagas no projeto
para filhos de empregados se dedicarem à inicialização musical.

Ao todo, 16 flautistas participaram do evento em Feira de
Santana

O Acordes também é realizado em João Monlevade, Juiz de Fora
(MG) e Cariacica (ES).
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