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PROMOÇÃO SOCIAL

Projetos de voluntariado são destaque no Performance Excellence Award (PEA) no segmento de Longos
O voluntariado é tema de destaque do Performance Excellence Award
(PEA) - premiação bienal da ArcelorMittal - no segmento de Longos. Três
unidades elegeram projetos nesta temática para concorrerem na etapa
nacional do concurso, na categoria Meio Ambiente e Responsabilidade
Social.
Em Monlevade, a iniciativa escolhida foi Doadores de Vida, ação
vinculada ao projeto Pró-Voluntário. Como o município não conta com
posto próprio para doação de sangue, voluntários da usina programam
coletas periódicas junto à Fundação Hemominas, que se desloca de Belo
Horizonte exclusivamente para esta finalidade. A prática já é tradição na
cidade desde 2006, e anualmente, 200 bolsas de sangue são coletadas.
Em Piracicaba, a ação eleita é o Saber Solidário. A partir de sua
experiência na empresa, voluntários da usina prestam consultoria em
A iniciativa Doadores de Vida, vinculada ao projeto Prótemas de gestão a fim de aprimorar os processos administrativos de uma Voluntário, de João Monlevade, disputa a etapa nacional do
instituição do município.
PEA.
Já a ArcelorMittal Juiz de Fora concorre com o conjunto de ações
promovidas pelo grupo Pró-Voluntário, em prol de crianças,
adolescentes, adultos e idosos. Em 2015, 273 voluntários, entre
empregados, familiares, estagiários e prestadores de serviço
beneficiaram mais de 9 mil pessoas.
O ganhador da etapa nacional será anunciado em breve e representará o
Brasil na etapa mundial do concurso.

ESPORTE

Alunos de projetos apoiados pela ArcelorMittal conquistam campeonatos
Por meio de projetos patrocinados pela ArcelorMittal via Leis de Incentivo ao
Esporte, centenas de jovens têm a chance de se dedicar à prática esportiva,
ganhar maturidade e disciplina e ainda participar de grandes torneios
regionais e nacionais. Nas competições, os atletas em formação ganham
experiência e “bagagem” para desenvolverem sua técnica, suas habilidades
e emoções.
No final do mês passado, o time sub-18 de vôlei feminino do Clube
Mackenzie levou o primeiro lugar do Campeonato Metropolitano 2016, depois
de vencer as equipes de Varginha e do Praia Clube. A parceria entre o clube
e a ArcelorMittal já ocorre há dois anos e acumula bons resultados.
.
Atletas do projeto Pequenos Ginastas Grandes Saltos
celebram a conquista no Torneio Nacional de
Trampolim.

Outra conquista importante é comemorada pelos atletas do projeto
“Pequenos Ginastas Grandes Saltos”. As equipes feminina e masculina
participaram do Torneio Nacional de Trampolim e subiram várias vezes ao
pódio. “O sucesso dessa parceria é motivo de muita satisfação para nós”,
afirma Cristina Aladim, coordenadora do projeto. O índice técnico das
crianças, que estão em fase inicial na modalidade, foi muito elogiado pelos
jurados do torneio.
No ano passado, mais de R$ 4 milhões foram destinados a 19 iniciativas que
promovem a formação em diferentes modalidades esportivas, beneficiando
mais de 7.525 crianças e adolescentes.
comunicação, compliance e jurídica que dão suporte a aplicação dos
incentivos fiscais.

EDUCAÇÃO

Diagnóstico do Programa de Educação Afetivo-Sexual revela racismo como principal
causa de bullying entre adolescentes
Atualmente, muito se fala em bullying e nas formas de combatê-lo,
principalmente entre os jovens, que parecem ser os que mais sofrem suas
consequências. Mas o que motiva os conflitos e a discriminação?
Recentemente, os professores da Escola Municipal Gloria Marques Diniz,
em Contagem, onde é desenvolvido o Programa de Educação Afetivo
Sexual (Peas), descobriram por meio de um estudo com 400 alunos do 7º,
8º e 9º anos, que o racismo era a principal causa do bullying dentro da
escola.
A partir desta constatação, surpreendente até mesmo para a equipe da
escola, foram desenvolvidas diversas iniciativas no intuito de discutir o
assunto com os adolescentes. As atividades incluiram a exibição de vídeos
que retratam situações conhecidas dos alunos, como o episódio de
discriminação contra o então goleiro do Santos, Aranha. No mês em que
O bullying e as diversas formas de violência contra o
se comemora o dia da consciência negra, essas ações lançaram luz sobre adolescente são trabalhadas pelo Programa de
questões que apesar de antigas, infelizmente ainda se mantém atuais.
Educação Afetivo-Sexual. Ação em Contagem focou no
combate ao racismo.

"O resultado da pesquisa trouxe um dado alarmante e impossível de ser
ignorado. A experiência foi muita positiva, inclusive, abriu portas para a
verbalização de alunos e pais sobre situações de bullying motivadas pelo
racismo", comemora Andrea Guimarães, professora da escola, que na
companhia de outros cinco educadores, desenvolveu o trabalho. Sua
colega, a professora Irani, liderou a ação, a partir de ampla pesquisa sobre
discriminação racial.
A escola espera, nos próximos meses, colher frutos da ação e minimizar
os episódios de racismo entre os adolescentes.
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