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Projeto Vida + Segura é destaque no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças
No Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças, 30 de
agosto, o projeto Vida + Segura, da Fundação ArcelorMittal, teve ampla
exposição na mídia por promover a conscientização sobre os riscos no
ambiente doméstico.
Infelizmente, as estatísticas mostram que esse tipo de acidente é cada
vez mais comum. Segundo dados do Hospital João XXIII, o principal
pronto-socorro de Belo Horizonte, de 1º de janeiro a 20 de agosto deste
ano, 7.890 crianças de 0 a 12 anos chegaram à urgência e à emergência
com algum trauma. O número é 8% superior ao mesmo período do ano
passado. Dentre as principais causas estão queda, ingestão de corpo
estranho e intoxicação.
Confira a reportagem do Jornal O Tempo http://www.otempo.com.br/cidades/mais-crian%C3%A7as-chegam-aohps-1.1363143
e da TV Alterosa - http://icone.s3-sa-east1.amazonaws.com/002meses/161101-arcelor-160901-

Ao todo, o projeto está beneficiando cerca de 9.500 crianças.

Com atividades voltadas para filhos de empregados e alunos da rede
pública de alguns municípios de atuação do Grupo, o projeto tem colhido
bons resultados. “O Vida + Segura está beneficiando cerca de 9.500
crianças. Recebemos vários relatos de professores, diretores, alunos e
empregados valorizando a importância de trabalhar esse assunto",
afirma Marcos Bueno, analista de projetos da Fundação ArcelorMittal.
Clique aqui e veja algumas dicas para prevenção de acidentes
domésticos.
INSTITUCIONAL

Fundação ArcelorMittal apresenta resultados de investimentos em cultura e
esporte no 1º semestre de 2016
No mês passado, a Fundação ArcelorMittal apresentou os resultados dos
investimentos em cultura e esporte referentes ao primeiro semestre de 2016, em
evento realizado no auditório do Escritório Central. Por meio de Leis de Incentivo,
mais de R$ 5 milhões foram repassados a 34 projetos. Ao todo, mais de 51 mil
pessoas estão sendo beneficiadas.

.
Em João Monlevade, os alunos terão aulas de
handebol duas vezes por semana.

No evento, atletas do projeto Pequenos Ginastas, Grandes Saltos, realizado em
Contagem desde o inicio de 2016, fizeram uma apresentação na qual mostraram
movimentos aprendidos durante as aulas. Além dessa iniciativa no campo do
esporte, outras 16 atividades também estão em execução. No dia 2 de setembro, foi
realizada uma reunião extraordinária do Comitê de Cultura e Esporte para
aprovação de mais seis projetos, que compreendem a aplicação, até o início de
2017, de mais 1,5 milhão de reais em recursos que serão repassados por meio da
Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais, Lei Minas Esportiva.
Programas culturais como o Diversão em Cena ArcelorMittal, Circuito Cultural Belgo
Bekaert, Acordes e BioFlorestas em Cena também apresentaram resultados
positivos. “Apesar das dificuldades econômicas e do cenário desafiador, estamos
satisfeitos com os resultados alcançados no primeiro semestre. Conseguimos
ampliar a praça de alguns programas e inovar em outros”, afirma Adriana do Carmo,
Gerente de Cultura e Esporte da Fundação ArcelorMittal.
O evento foi prestigiado por empregados das áreas tributária, financeira,
comunicação, compliance e jurídica que dão suporte a aplicação dos incentivos
fiscais.

PROMOÇÃO SOCIAL

Em Cariacica, projeto Digna Idade completa 11 anos
Este ano, o projeto Digna Idade, promovido pela ArcelorMittal Cariacica
em parceria com a Prefeitura Municipal, completa 11 anos de existência. A
iniciativa, que promove semanalmente oficinas de artesanato, dinâmicas
de grupo, aulas de ioga, orientações sobre saúde e atividades de lazer,
beneficia anualmente cerca de 40 idosos.
No mês passado, para celebrar a data, os voluntários da ArcelorMittal
Cariacica promoveram uma visita ao Zoo Park da Montanha, jardim
zoológico do município Marechal Floriano. Ao todo, 38 beneficiários
participaram do passeio, que foi um sucesso. “A viagem foi muito boa. O
lugar é lindo, e todos tiveram muito cuidado com a gente. Nós amamos”,
afirma Leci Araújo, participante do Digna Idade há dez anos.
O projeto, que está vinculado ao programa Pro-Voluntário da Fundação
ArcelorMittal, surgiu quando um grupo de empregados da usina detectou a
carência de atividades para a terceira idade nos bairros do entorno da
unidade. Desde então, o projeto vem contribuindo para a melhora da
saúde e bem-estar dos beneficiados. “O Digna Idade sem dúvidas
contribui para o aumento de nossa autoestima. As atividades que
desenvolvemos lá fazem muito bem para nossa vida”, completa Leci.

Ao todo, 38 idosos participaram do passeio ao jardim
zoológico.
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