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ESPORTE

ArcelorMittal conquista prêmio Melhores do Ano, pelo terceiro ano consecutivo
Pelo terceiro ano consecutivo, a ArcelorMittal foi a empresa que mais
investiu em esporte em Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de
Incentivo, sendo agraciada com o prêmio Melhores do Ano. Concedida
pelo Governo do Estado, a premiação foi realizada no dia 13 de
dezembro, e reuniu atletas, técnicos, profissionais de comunicação e
autoridades que mais se destacaram e contribuíram para a visibilidade
do esporte mineiro em 2016.
“É muito gratificante receber mais uma vez esta homenagem. Nós
acreditamos na transformação por meio do esporte e, com a Lei Minas
Esportiva, pretendemos continuar beneficiando milhares de pessoas”,
afirma Adriana do Carmo, Gerente de Cultura e Esporte da Fundação
ArcelorMittal.
A ArcelorMittal foi a empresa pioneira no uso da Lei de Incentivo ao
Esporte em Minas Gerais. Além do apoio a projetos de diversas
modalidades como handebol, natação, vôlei, judô, ginástica, taekwondo,
tênis e futsal, em 2016, a empresa promoveu três fóruns para debater e
discutir as potencialidades e limites do mecanismo, bem como o futuro
do incentivo ao esporte no estado. Até o final do ano, a empresa espera
investir mais de 2,3 milhões, beneficiando aproximadamente 25 mil
pessoas, direta e indiretamente.

Pelo terceiro ano consecutivo a ArcelorMittal recebeu o
prêmio Melhores do Ano. Na foto, a Gerente de Cultura e
Esporte da Fundação ArcelorMittal, Adriana do Carmo, com o
Secretário Estadual de Esporte, Ricardo Sapi.

C U LT U R A

Jovens beneficiados pelo projeto Imagens em Movimento recebem prêmios
no Festival de Cinema Escolar Alvorada
Três curtas-metragens produzidos por meio do projeto Imagens em
Movimento, patrocinado pela ArcelorMittal, foram premiados no Festival de
Cinema Escolar de Alvorada, em Alvorada (RS). Elaborado para fortalecer a
produção audiovisual nas escolas e incentivar a difusão de filmes de criação
coletiva, o festival contou com a inscrição de 110 trabalhos.

.
O curta Aventura no Bosque conquistou o prêmio de
melhor fotografia, na categoria Ensino Fundamental I.

Os curtas Fuga do Orfanato, Anjos da Guarda e Aventura no Bosque https://goo.gl/Po4e5I - ganharam, respectivamente, os prêmios de melhor
direção, melhor filme e fotografia da categoria Ensino Fundamental I. O
Projeto Imagens em Movimento, desenvolvido no primeiro semestre de 2016,
em Sabará, teve como objetivo democratizar o acesso à cultura e preparar
os jovens para produzirem conteúdo audiovisual qualificado, desenvolvendo
suas capacidades críticas e de criação.
“Com a ajuda dos professores fizemos um trabalho incrível. Até conseguimos
ganhar um prêmio! Valeu muito todo nosso esforço”, afirma Alexia Nogueira,
atriz principal de "Anjo da Guarda".
A iniciativa beneficiou 76 crianças e adolescentes, que produziram 12 curtasmetragens e um minidocumentário.

EDUCAÇÃO

Educadores concluem capacitação promovida pelo Programa Ensino de Qualidade (PEQ)
Nesta semana, 21 educadores da rede municipal de Itatiaiuçu (MG)
concluíram a capacitação em gestão educacional avançada, promovida
pelo Programa Ensino de Qualidade (PEQ). A iniciativa, desenvolvida pela
Fundação ArcelorMittal em parceria com a Fundação Pitágoras e a
Prefeitura, auxilia a Secretaria de Educação e as escolas públicas a
aperfeiçoarem seus processos pedagógicos e de gestão escolar para que
proporcionem um ensino mais estimulante e eficiente.
Em Itatiaiuçu, o PEQ é desenvolvido desde 2011. Entre os avanços
percebidos estão a redução da evasão e repetência escolar e a
participação mais efetiva dos alunos e dos pais.
“Foi muito bom ter participado desta formação. Com o PEQ conseguimos
identificar muitos problemas e solucioná-los de forma mais assertiva”,
afirma Cammila Karoline Gomes, professora que recebeu o diploma da
Faculdade Pitágoras, que lhe confere o título de Especialista em Gestão
Avançada em Educação, pós-graduação reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC).

Na última segunda-feira (19), 21 educadores concluíram a
capacitação em gestão educacional avançada.

Esta foi a última formação viabilizada pelo programa. Em vigor desde
1999, o PEQ já foi desdobrado em 15 municípios de atuação da empresa.
Ao todo, cerca de 1200 educadores foram graduados, beneficiando mais
de 136 mil alunos.
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