EDIÇÃO 165 - 05 DE OUTUBRO DE 2016

PROMOÇÃO SOCIAL

Participe do Cidadãos do Amanhã 2016
A ArcelorMittal acaba de lançar a edição 2016 do programa Cidadãos do
Amanhã e convida empregados, familiares, pessoas da comunidade,
clientes e fornecedores a contribuírem para o futuro de crianças e
adolescentes.
De acordo com a legislação, as pessoas que fazem declaração de
Imposto de Renda no modelo completo podem destinar até 6% do
imposto devido aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
e/ou a projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. Aquelas que
fazem a declaração no modelo simples ou são isentas podem participar
do programa por meio de doações. Entenda como funciona o mecanismo
da renúncia fiscal:
https://goo.gl/9g4ygm ou https://vimeo.com/185337859
“Graças ao gesto solidário dos participantes, conseguimos proporcionar
um futuro mais promissor a crianças e adolescentes”, afirma Leonardo
Gloor, Diretor Superintendente da Fundação ArcelorMittal.

Em 2016, uma das instituições beneficiadas foi a APAE
Piracicaba (SP).

Desde 1999, mais de R$ 21 milhões foram arrecadados. Em 2015,
aproximadamente 8 mil jovens, atendidos por 52 instituições, foram
beneficiados.
Clique aqui para participar. O prazo final para adesão é 11 de novembro.

C U LT U R A

Diversão em Cena ArcelorMittal oferece programação especial no mês das crianças
Neste mês, em comemoração ao dia das crianças, o Diversão em Cena
ArcelorMittal oferece programação especial em alguns municípios. Em Belo
Horizonte, além das apresentações aos domingos no Teatro Bradesco, haverá
sessões nos dias 12, 17 e 18 em praças e museus com entrada gratuita.
Espetáculos como Romeu e Julieta na Era dos Recicláveis, A Menina que Entra
em Livros e A Fantástica Floresta compõem a programação.

.
O espetáculo “Romeu e Julieta na Era dos
Recicláveis” compõe a programação especial do
Diversão em Cena ArcelorMittal.

Em Piracicaba e Itaúna, as atrações também foram ampliadas. No município
paulista, o espetáculo do próximo domingo, dia 3, terá uma sessão extra. Já em
Itaúna, ao todo, três espetáculos serão apresentados no Teatro SESI Vânia
Campos, nos dias 1º, 8 e 16 de outubro. “O programa é um sucesso na cidade.
Traz espetáculos de altíssima qualidade, abordando temas atuais que despertam
o interesse do público”, comemora Fernanda Alves, assistente de Recursos
Humanos na BMB Itaúna.
A sétima temporada do Diversão em Cena ArcelorMittal já está na reta final.
Desde abril, 129 espetáculos foram apresentados, beneficiando cerca de 44.600
pessoas. Até o final de novembro estão programadas mais 40 apresentações.
Clique aqui para conferir a agenda para outubro e novembro.

EDUCAÇÃO

Projeto Vida + Segura chega a escolas de Piracicaba
Nos próximos meses, alunos da rede municipal de Piracicaba vão
aprender sobre os principais riscos de acidentes domésticos e como
preveni-los. A ação é fruto do projeto Vida + Segura, que acaba de ser
lançado no município, por solicitação da Secretaria Municipal de
Educação. “É admirável que tenhamos um projeto dessa natureza, pois
além de incentivar a capacidade da criança e aprimorar a leitura, também
promove a segurança doméstica”, afirma a secretaria de educação,
Ângela Corrêa.
A princípio, três escolas participarão das atividades. A previsão é que
1.137 alunos, entre seis e dez anos de idade, sejam beneficiados. Além de
estudantes da rede pública, os filhos de empregados da ArcelorMittal
Piracicaba também estão sendo beneficiados, e já receberam o material
educativo voltado para a conscientização sobre os riscos de acidentes em
ambiente doméstico.
O Vida + Segura é desenvolvido em mais 24 municípios. Cerca de 5.000
crianças (alunos da rede pública e filhos de empregados), 400 educadores
e 8.000 empregados estão sendo beneficiados pela iniciativa.

A secretária de educação, educadores e empregados
da ArcelorMittal participaram do lançamento em
Piracicaba.

Fale conosco: fundacao@arcelormittal.com.br
www.famb.org.br
Fundação ArcelorMittal © 2015

