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EDUCAÇÃO

Fundação divulga resultado final do Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente
No ano em que completa 25 anos, o Prêmio ArcelorMittal de Meio
Ambiente trouxe um novo desafio à comunidade escolar e aos filhos de
empregados, por meio da promoção do conhecimento científico. O
resultado desta edição confirma o sucesso do novo formato desenvolvido
em 2016, baseado na elaboração de projetos a partir do olhar da ciência.
Ao todo, foram envolvidas mais de 76 mil pessoas, entre professores,
alunos e filhos de empregados. Dos 394 projetos recebidos, 18 serão
premiados na etapa nacional. Os vencedores foram escolhidos por uma
comissão julgadora composta por integrantes da diretoria da
ArcelorMittal, profissionais da educação, parceiros e ONGs. As crianças
e os jovens premiados desenvolveram experimentos utilizando as
energias solar, mecânica, elétrica e dos alimentos.
Clique aqui e conheça os vencedores.
Nesta edição, o Prêmio incentivou a realização de atividades
investigativas, visando o estímulo à curiosidade e à formação de
cidadãos mais críticos, questionadores e aptos a buscar respostas e
soluções. Segundo os educadores das escolas participantes, o novo
formato contribuiu para uma educação de qualidade, em que muitos
alunos passaram a participar mais das aulas, gerando um aumento
significativo no rendimento escolar.

Os vencedores da categoria Cientista Jovem II, da Escola
Municipal Germin Loureiro, em João Monlevade,
transformaram a energia mecânica das pedaladas em
energia elétrica.

Para Edimilson do Valle, professor da Escola Municipal Irmã Marlene
Fernandes de Melo, em São Paulo, “independente do resultado deste
concurso, valeu à pena participar, pois a escola aparentemente é outra
depois da implantação do projeto”.

PROMOÇÃO

SOCIAL

Últimos dias para participar do Cidadãos do Amanhã
A campanha 2016 do programa Cidadãos do Amanhã segue até o
dia 11 de novembro e todos estão convidados a participar.
Empregados, familiares, clientes, fornecedores e pessoas da
comunidade podem destinar até 6% do imposto de renda devido aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou a projeto
aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. Aqueles que não fazem a
declaração no modelo completo, ou são isentos podem participar
por meio de doações.

.

No ano passado, o Centro Infantil Crianças de Jesus,
em Sabará, foi uma das instituições beneficiadas.

Para Isaque Nagata, Gerente Geral de Crédito e Cobrança,
participar do Cidadãos do Amanhã é muito simples e rápido. “É um
programa que nos dá a segurança de que o recurso será bem
utilizado, já que é direcionado a instituições que fazem trabalhos
importantes para a sociedade”, afirma.
No ano passado, foi arrecadado R$ 1,5 milhão, beneficiando 52
instituições e aproximadamente 8.000 jovens. Faça a sua parte e
contribua para o futuro de crianças e adolescentes.

INSTITUCIONAL

Patrocínio a projetos culturais também considerará ações de meio ambiente
No dia 20 de outubro, o Comitê de Cultura e Esporte da ArcelorMittal se
reuniu para deliberar acerca do novo critério de patrocínio de projetos, a
constar na Política do Investimento Cultural da ArcelorMittal.
Alinhada à política de sustentabilidade do Grupo, a nova diretriz, “Meio
Ambiente – Benefícios Socioambientais”, é resultado da sinergia entre a
Gerência de Meio Ambiente e a Fundação ArcelorMittal. O objetivo é
contribuir para a conscientização de empreendedores culturais sobre o
tema e confirmar a sustentabilidade como valor da empresa perante à
sociedade.
Para Guilherme Correia Abreu, Gerente Geral de Meio Ambiente, “este é o
resultado do trabalho de integração entre as áreas. Conseguimos
encontrar na cultura uma forma de divulgar questões ambientais e reforçar
O novo critério é resultado da sinergia entre a
a interface entre a Fundação ArcelorMittal e a Gerência de Meio
Fundação ArcelorMittal e a Gerência de Meio Ambiente.
Ambiente”, afirma.
Na foto, o Diretor Superintendente da Fundação,
O critério foi aprovado por unanimidade e já consta na Política, que pode
ser acessada neste link.

Leonardo Gloor, e o Gerente Geral de Meio Ambiente,
Guilherme Abreu.
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