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SAÚDE

ArcelorMittal viabiliza ações de promoção da saúde nas comunidades
Por meio da Lei Federal de Incentivo à Saúde, a ArcelorMittal destinou,
no final de 2015, R$ 647.966,00 ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON) e ao Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde de Pessoas com Deficiência (PRONAS), sendo esse
valor igualmente dividido entre as duas iniciativas.
Ao todo, quatro instituições foram beneficiadas por este aporte. A APAE,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Feira de Santana
(BA) promoveu recentemente o 1º módulo da capacitação de
atendimento a pessoas com autismo, formação voltada para educadores.
Ao todo, serão oferecidos quatro módulos, com 50 vagas cada um. Este
é o primeiro assunto a ser tratado pelo projeto que, até o final do ano que
vem, proporcionará aos educadores a formação em mais 2 temas.
“Graças ao aporte que recebemos, conseguimos organizar o projeto que
irá capacitar nossos educadores para que lidem melhor com as diversas
situações vividas na APAE. Também será desenvolvida a formação para
a prática da equoterapia e o programa de apoio à inclusão”, afirma
Alexandre Malta, assessor de projetos da APAE, em Feira de Santana
(BA).

Ao todo, 50 professores passaram pela capacitação, em
Feira de Santana (BA).

A ArcelorMittal foi uma das empresas pioneiras no uso do incentivo fiscal
do PRONON e do PRONAS. A escolha das instituições contempladas é
realizada por um Comitê, a partir das diretrizes da Política de
Investimento na Saúde com recursos de incentivos fiscais.
EDUCAÇÃO E LAZER

Projetos da Fundação ArcelorMittal tem programação especial nas férias de julho
Aproveitando o período de férias escolares, o núcleo de Santos Dumont do
projeto Esporte por um Mundo Melhor, patrocinado pela ArcelorMittal,
desenvolveu atividades especiais entre os dias 11 e 16 de julho. Visita à
ArcelorMittal Juiz de Fora, palestras, plantio de mudas e passeio ciclístico pela
cidade fizeram parte da programação, nomeada Semana dos Temas
Transversais. A intenção foi voltar o olhar dos alunos para problemas da
sociedade e, consequentemente, conscientizá-los.

.
Os alunos em visita à ArcelorMittal Juiz de Fora,
durante a Semana dos Temas Transversais.

“Acreditamos que atividades como essas são complementos à educação
formal. Por se tratar de esporte, os alunos possuem uma expectativa grande
em relação ao projeto. Quando conseguimos atrelar isso a outros assuntos
ligados à comunidade, estamos auxiliando na formação humana desses
jovens”, afirma Alexandre Seixas, coordenador pedagógico do projeto.
Outras ações sociais também contam com programação especial de férias.
Recentemente, o Diversão em Cena ArcelorMittal promoveu apresentações
teatrais em espaços públicos em Belo Horizonte. Já em João Monlevade estão
sendo realizadas oficinas do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente e
atividades do projeto Vida + Segura durante a colônia de férias, voltada para
filhos de empregados da ArcelorMittal Monlevade.

C U LT U R A

Alunos do projeto Acordes se preparam para apresentações em grupo
Os alunos da Escola Estadual Clorindo Burnier, em Juiz de Fora, se
preparam para um novo desafio: se apresentar para o público, tocando
repertório clássico, como uma orquestra. O grupo já participa das aulas de
flauta e violino promovidas pelo projeto Acordes desde 2013, mas agora
darão um passo importante, colocando em prática os conceitos e
habilidades que desenvolveram individualmente.
Para Paula Beghelli, professora de flauta, esta iniciativa é um complemento
à formação dos alunos. “Esta é uma oportunidades que eles têm de misturar
os sons, sentir outras vozes. Sem dúvidas, acrescenta muito conhecimento
e proporciona a prática”, afirma. Ao todo, 17 músicos já se preparam para
as apresentações, que devem acontecer no fim do ano.
Além do conhecimento musical, o Acordes gera ganhos de percepção,
disciplina e concentração aos beneficiados. “O projeto proporciona aos
alunos mais interação. Eles aprendem a lidar com a diferença do outro e a
conviver melhor em sala de aula”, completa Paula.

Ensaio da Orquestra na Escola Estadual Clorindo
Burnier, em Juiz de Fora.

Além de Juiz de Fora, o Acordes está presente em mais três municípios de
atuação da ArcelorMittal e Belgo Bekaert Arames. Em João Monlevade, a
orquestra acumula diversas apresentações e o reconhecimento do público
da região.
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