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PROMOÇÃO SOCIAL

No aquecimento para mais uma edição do programa Cidadãos do Amanhã
Em outubro, inicia-se mais uma edição do programa Cidadãos do
Amanhã. Para que os empregados conheçam de perto os resultados
viabilizados pela arrecadação e atuem como multiplicadores entre os
colegas, algumas unidades da ArcelorMittal, em parceria com a
Fundação ArcelorMittal, estão promovendo visitas às instituições
beneficiadas.
Na semana passada, 11 empregados do Escritório Central e AMS
conheceram a ONG Orquestra Jovem das Gerais, em Contagem. “Eu
sempre participei do Cidadãos do Amanhã, e incentivo a todos a
participar também. É uma forma de sabermos que nosso recurso será
bem utilizado. A visita foi muito importante para vermos na prática
quem estamos ajudando”, afirma Sandro Almada, especialista de Meio
Ambiente.
ArcelorMittal Mineração, ArcelorMittal e Belgo Mineira Bekaert Itaúna,
ArcelorMittal Monlevade e Belgo Bekaert Arames Contagem também
promoveram visitas. O período de adesão ao Cidadãos do Amanhã vai
de 3 de outubro a 11 de novembro. Empregados, familiares, clientes,
fornecedores e pessoas da comunidade podem destinar até 6% do
imposto de renda devido aos Fundos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FIA) e/ou a um projeto esportivo aprovado
pela Lei do Esporte. Participe!

Empregados do Escritório Central e AMS visitaram a ONG
Orquestra Jovem das Gerais, em Contagem.

ESPORTE

Projeto esportivo patrocinado pela ArcelorMittal promove 1º Festival de Judô
Desde o ano passado, a ArcelorMittal é patrocinadora do Projeto Ajudôu. A
iniciativa, que oferece aulas de judô como atividade complementar a
alunos entre 7 e 17 anos, beneficia 400 crianças e adolescentes em
Dionísio e em São José do Goiabal (MG).

.
Aproximadamente 400 crianças são beneficiadas com o
Projeto Ajudôu.

No mês passado, em Goiabal, cerca de 150 pessoas, incluindo secretários
municipais, atletas, familiares e professores, participaram do 1º Festival de
Judô, com exibição dos alunos. Realizado em parceria com a prefeitura, o
evento aconteceu na Escola Municipal Manoel Lúcio de Moraes e
encantou a todos. “A ideia de realizar o Festival foi muito positiva. Os pais
estavam orgulhosos com as apresentações”, afirma o Secretário Municipal
de Esporte, Rômulo Perdigão. Festival similar também foi realizado em
Dionísio, no dia 16 de setembro.
Além de democratizar o acesso ao esporte, a iniciativa auxilia na formação
humana dos jovens em situação de vulnerabilidade social. “O Projeto
Ajudôu tem contribuído muito no processo de socialização e aprendizagem
dos alunos. Valores importantes estão sendo reforçados, como respeito,
perseverança, humildade e o autocontrole”, observa Leonor Marques,
supervisora pedagógica da Rede Municipal de São José do Goiabal.

EDUCAÇÃO

Alunos beneficiados pelo projeto Ver e Viver passam por consultas médicas
Alunos beneficiados pelo projeto Ver e Viver em Itaúna, João
Monlevade, Bela Vista de Minas e Cariacica estão sendo
encaminhados para as consultas médicas para diagnóstico de
problemas de visão. A iniciativa é realizada em três etapas. Na
triagem, mais de 800 alunos com dificuldades para enxergar já foram
identificados. Após a avaliação de oftalmologistas, caso haja
necessidade, receberão os óculos.
Além do tratamento ocular, o projeto favorece o aprendizado. Em
Juiz de Fora e Santos Dumont, as consultas já foram concluídas. Ao
todo 141 alunos receberão óculos gratuitos. “O Ver e Viver é ótimo
para nossos alunos. Este ano, mais de 40 óculos serão distribuídos
aqui na escola. Além de solucionar o problema de visão, o projeto
auxilia no desenvolvimento escolar e social das crianças”, afirma
Myrian Quirico, Vice-diretora da Escola Municipal Professor Oscar
Schimidt.

Este ano, cerca de 13 mil crianças serão beneficiadas com o
Ver e Viver.

Outras cinco cidades de atuação da empresa também recebem as
ações do projeto. Ao todo, aproximadamente 13 mil crianças serão
beneficiadas em 2016.
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