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INSTITUCIONAL

Unidades da ArcelorMittal apresentam resultados sociais à comunidade
Os resultados dos projetos sociais em 2015 e o planejamento de ações
para este ano estão sendo apresentados às comunidades em eventos
organizados pelas unidades industriais. Recentemente, a ArcelorMittal
Piracicaba e ArcelorMittal Monlevade reuniram autoridades,
representantes de instituições parceiras e beneficiários para a prestação
de contas de suas ações de responsabilidade social.
No ano de 2015, em Piracicaba, cerca de 40 mil pessoas foram
beneficiadas por meio dos programas e projetos desenvolvidos pela
ArcelorMittal. O evento foi uma ótima oportunidade de mostrar à
comunidade a contribuição da empresa na redução das desigualdades e
na transformação da realidade de crianças, jovens e adultos.
Em Monlevade, a solenidade contou com a presença do prefeito, Teófilo
Torres, e de outras 180 pessoas. Na ocasião, a unidade fez o repasse
simbólico dos recursos arrecadados pelo programa Cidadãos do Amanhã
às entidades beneficiadas. Também foram apresentadas outras
iniciativas da empresa que impactam positivamente a comunidade, como
o projeto Vida + Segura, implantado recentemente nas escolas
municipais. “Este momento reforça ainda mais a ligação entre a empresa
e a comunidade, e ajuda na consolidação de um relacionamento que se
mostra cada dia mais maduro e produtivo”, afirma o especialista em
relações institucionais e trabalhistas da ArcelorMittal Monlevade, João
Carlos de Oliveira Guimarães.

O Diretor de Negócio da ArcelorMittal Monlevade, Marco
Antônio Bosco, durante a solenidade.

Nesta semana, a ArcelorMittal BioFlorestas promove, pela primeira vez,
evento semelhante em duas regionais. No segundo semestre, será a vez
da ArcelorMittal Juiz de Fora apresentar seus resultados.
ESPORTE

ArcelorMittal e Minas Tênis Clube celebram conquista em torneio internacional
Desde 2009, a ArcelorMittal mantém parceria de apoio ao esporte com o Minas
Tênis Clube. Ao decorrer dos anos, mais de seis mil atletas das modalidades
vôlei, futsal, natação, basquete, ginástica, tênis e judô já foram beneficiados.
Uma das iniciativas patrocinadas pelo Grupo, via lei de incentivo ao esporte, é o
projeto “Formação e Desenvolvimento de Atletas para o Alto Rendimento no
Voleibol Feminino – Competições”. A parceria, firmada em janeiro de 2015, foi
estendida até julho deste ano. Neste mês, a equipe sub-21 do Minas Náutico
Clube participou do campeonato internacional AAU Girls’ Junior National
Volleyball Championships, em Orlando, nos Estados Unidos, onde conquistou o
2º lugar da chave internacional.
.

O treinamento das jovens atletas contempla a prática diária do esporte e a

A equipe conquistou o 2º lugar da chave internacional
participação em outras competições, em âmbito estadual e municipal. Iniciativas
da competição.

como esta permitem uma formação esportiva mais completa, e auxiliam no
desenvolvimento do voleibol em Minas Gerais. “A experiência foi muito boa.
Tivemos a oportunidade de jogar com pessoas de outros países e conhecer
outras formas de jogar. Foi muito válido tudo que vivemos aqui”, afirma a central
da equipe, Kaoane Loch, de 18 anos.

C U LT U R A

Curtas do projeto Imagens em Movimento são apresentados em Sabará
Nos dias 24 e 25 de junho, foi realizada a mostra de resultados do projeto
Imagens em Movimento, no Centro Cultural Fundação ArcelorMittal, em
Sabará. Na ocasião foram apresentados curtas-metragens produzidos por
alunos da rede municipal durante as oficinas de cinema e produção
audiovisual do projeto, que tem o patrocínio da ArcelorMittal.
Ao todo, 12 curtas foram exibidos ao público de aproximadamente 160
pessoas, distribuído nos dois dias. Também foram apresentadas as
produções audiovisuais dos estudantes do Rio de Janeiro e Paris, cidades
também contempladas pelo projeto.
Durante a formação, os alunos conheceram e exercitaram todo o processo
de elaboração de um filme, desde o roteiro até a edição. “Nunca tinha
pensado em atuar e achei muito legal. Eu não sabia que me identificava
com isso”, observa Tamires Diovana, de 14 anos.
“Como educador eu entendo que é uma oportunidade de despertar em
nossas crianças e adolescentes a curiosidade por algo que é um fator
motivador. Creio que eles amadureceram muito com essa experiência”,
afirma o professor Antônio Carlos, representante da Escola Municipal
Marieta Dias e da Escola Estadual Dona Bilu Figueiredo.

Cerca de 160 pessoas assistiram aos trabalhos
apresentados no Centro Cultural Fundação ArcelorMittal.

Clique nos links abaixo para visualizar alguns dos trabalhos:
Https://vimeo.com/169583266
https://vimeo.com/169593756
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