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CAMPEONATO MENTES DE 
AÇO ESTIMULA A PRÁTICA 
DE XADREZ ON-LINE 

DECLARANDO AS DOAÇÕES DO 
CIDADÃOS DO AMANHÃ 

O prazo para a entrega do 
Imposto de Renda foi prorrogado 
até o final deste mês. Por isso, 
caso ainda não tenha feito o seu, 
está na hora! Quem participou do 
Cidadãos do Amanhã, em 2019, 
deve se atentar ao preencher os 
campos para obter os descontos. 
Confira as instruções ao lado.

 

l Com o comprovante em mãos, acesse o sis-
tema da Receita Federal e clique na aba “Doações 
Efetuadas”. Atenção: a opção “Doações Diretamente 
na Declaração” não deve ser usada para as contribui-
ções do Cidadãos do Amanhã.  

l Na aba correta, clique em “Novo”, selecione o 
código 40 para as doações ao Fundo da Infância 
e da Adolescência e/ou o código 43 de Incentivo 
ao Desporto. Preencha os dados da destinação de 
acordo com o recibo emitido, informando nome, 
CNPJ e valor. 

Mesmo durante o enfrentamento da pandemia, 
a Fundação ArcelorMittal continua promovendo 
algumas ações com a ajuda da tecnologia. Neste 
mês, apaixonados por xadrez puderam participar do 
Torneio Mentes de Aço e mostraram suas habilida-
des de estratégia e raciocínio, fundamentais neste 
jogo. Participaram jogadores de níveis iniciante, avan-
çado e adultos e, ao final do campeonato, os meda-
lhistas das categorias ganharam um ano de licença 
para o programa ChessTutor I de xadrez on-line. 

 
Mayke Anselmo, de 16 anos, morador de Rio 

Piracicaba/MG, foi um dos vencedores da categoria 
avançado. Praticante há cerca de três anos, ele acre-
dita que o jogo ajuda no seu desempenho escolar. 
“O xadrez exige concentração e foco, competências 
que tenho aplicado nos meus estudos”, conta. Entre 
os iniciantes, Augusto de Souza, também de 16 anos 
e morador de Santos Dumont/MG, conquistou o 
segundo lugar. Amante de competições, ele ficou 
empolgado com o torneio virtual.  “Com a quarentena 
não está tendo muito campeonato. Por isso, assim que 
soube da iniciativa, corri para me inscrever no site”, 
relembra.   



APOIO EM TEMPOS DIFÍCEIS 

O programa Forma e Transforma, 
que tem como objetivo fortalecer 
o trabalho de artistas locais e 
apoiar às manifestações cultu-
rais das localidades em que 
a ArcelorMittal e a Belgo 
Bekaert Arames estão inse-
ridas, está de volta. Com as 
orientações de isolamento 
social, o trabalho de mui-
tos artistas ficou impos-
sibilitado. Por esta razão, 
a iniciativa retorna com 
mais uma edição do Prêmio 
Cultura e Desenvolvimento 
Local – ação que apoia 
microprojetos promovidos por 
grupos e coletivos culturais de 
diversos municípios.  

Durante o mês de junho, agen-
tes e coletivos culturais de Feira 
de Santana (BA) se inscreveram no 

edital de seleção de projetos. Os grupos sele-
cionados receberão consultoria e recur-

sos financeiros para o desenvolvimen-
to dos projetos. Devido ao contexto 

atual, as ações deverão ser reali-
zadas  no ambiente virtual. 

De acordo com Tamylla 
Rosa, responsável pela comu-
nicação da Belgo Bekaert em 
Feira de Santana, “esta nova 
edição é uma oportunidade 
de contemplar um núme-
ro maior de grupos e artis-

tas locais, especialmente no 
momento em que a situação 

sanitária do país impede que eles 
tenham condições de se apresen-

tar e gerar renda com seu traba-
lho”. Além de Feira de Santana, a ação 

atenderá os municípios das regiões da 
ArcelorMittal BioFlorestas. Fique atento 
às redes sociais para mais informações. 

EDUCANDO À DISTÂNCIA   

Sabemos que a batalha contra o Coronavírus tem 
exigido mudanças em nossas rotinas e comportamen-
tos. No setor da educação, por exemplo, o contato 
entre professor e aluno, em alguns municípios, passou a 
ser virtual em função do fechamento das escolas. E foi 
pensando em ajudar os profissionais da área a enfrentar 
este novo cenário que a Prefeitura de Itaúna está pro-
movendo uma série de encontros on-line voltados para 
a comunidade escolar. No mês passado, em parceria com 
a Fundação ArcelorMittal, foi realizada a live “Estratégias 
para estimular o pensamento criativo".  

 
O bate-papo virtual foi conduzido pela educadora 

Manu Bezerra, consultora do projeto de formação de 
professores da Fundação, Vai! Aprendizagem que 
Transforma, e teve a participação de cerca de 1.200 
pessoas. Na ocasião, ela apresentou algumas ferra-
mentas que podem ser utilizadas no ambiente virtual 
enquanto as aulas presenciais não forem retomadas.  

O Secretário de Educação de Itaúna, Weslei Lopes, 
participou da transmissão e elogiou as contribuições 
da convidada. “As provocações foram muito pontuais, 
acertadas e inspiradoras”, disse. “Quanto maior o prepa-

ro dos professores, melhor o rendimento dos alunos. É 
por isso que esta iniciativa é tão benéfica, já que ajuda os 
profissionais a ampliarem os seus conhecimentos”, com-
pletou o Secretário.  

O encontro contou com a participação de 
1.200 educadores

EXPEDIENTE 
Informativo da Fundação ArcelorMittal I Coordenação:  Marina Marques Santos
Produção editorial e diagramação: Press Comunicação

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS:

@fundacaoarcelormittal


