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Ginasta do Esporte e Cidadania é medalha
de prata no Mundial da Inglaterra
Atletas da Fundação Aleijadinho conquistam resultados positivos no
Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim
Ouro Preto foi destaque no
Campeonato Mundial de Ginástica
de Trampolim, realizado na Inglaterra. O ginasta Breno Lucas de Paula
Souza do Projeto Esporte Cidadania/Fundação Aleijadinho conquistou a medalha de prata na categoria 13-14 anos, aparelho duplo mini
trampolim.
Na categoria Elite, no apare
lho Tumbling, os ginastas John
Lenon Augusto Fernandes e Leandro Luiz Rodrigues se classificaram em 26º e 30º lugares,
respectivamente.
Entre os dias 14 e 27 de novembro,
aconteceu na cidade de Birmingham
(Inglaterra) os Campeonatos Mundiais de Ginástica de Trampolim Elite e

Breno Lucas de Paula Souza, segundo melhor
ginasta do mundo no duplo mini trampolim

o Campeonato Mundial de Ginástica
de Trampolim por Idade.
A
Fundação
Aleijadinho
agradece à Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, à Câmara Municipal, à Samarco, à subvenção
do gabinete da vereadora Crovymara Batalha, a todos que contribuíram através do livro de ouro
e doações espontâneas, a toda
equipe da Fundação, alunos e
pais da Ginástica de Trampolim,
pelo incentivo na participação
desses jovens ouro-pretanos
John Lennon, Estácio Fonseca (técnico) e Leandro Rodrigues nesse Campeonato Mundial.

• Breno Lucas de Paula Souza categoria 13-14 anos, aparelho duplo
mini trampolim - medalha de prata.
• Alice Hellem Gomes – categoria 1112 anos, aparelho duplo mini trampolim - 5º lugar.
• Lucas Henrique Sotero do Nascimento – categoria 11-12 anos - 9º
no aparelho Tumbling e 12º no duplo
mini trampolim.
• Lucas Júnio Tobias – categoria 1112 anos - 12º no aparelho Tumbling.
• Thaís A. da Costa Carneiro –
categoria 11-12 anos - 14º no aparelho Tumbling e 18º no duplo mini
trampolim.
•
Kerly
Priscila
Jesus
de
Oliveira – categoria 17-18 anos - 10º
lugar no aparelho Tumbling.
•
Ana
Luiza
Ferreira
–
categoria 17-18 anos - 11º lugar no
aparelho Tumbling.
• Warlisson Júnior de Senna categoria 15-16 anos - 25º lugar
no
aparelho
Tumbling.
• Bruno Henrique de Souza –
categoria 15-16 anos - 22º lugar no
aparelho Tumbling.
• Taynara Gabrielly Delfino –
categoria 15-16 anos - 28º lugar no
aparelho Duplo mini Trampolim.
• Delmar Junio Ferreira Marco
- categoria 15-16 anos - 21º lugar
no aparelho Duplo mini trampolim.

Veja também:
Homenagens no Prêmio Fundação Aleijadinho de

Lançamento do

Responsabilidade Social

Projeto Ecobag/Utilitário 3Rs

Página 2

Página 4

Agenda
Cidadã
• Dezembro
10 de dezembro
Dia Internacional dos Direitos
Humanos
25 de dezembro
Natal
• Janeiro
1º de janeiro
Dia da Confraternização
Universal

Editorial
Mais um ano chegou ao fim e ao olharmos o que foi feito, temos muitas
vitórias a comemorar. Subimos ao pódio pela segunda vez em um Campeo
nato Mundial de Ginástica de Trampolim e nossos atletas do Projeto Esporte Cidadania se superam a cada dia, levando com muito empenho o
nome da Fundação Aleijadinho e de Ouro Preto para o mundo. Os projetos
sociais dos cursos de artesanato e inclusão digital ampliaram seu alcance
dando oportunidade a mais jovens de ter um ofício e um aprendizado. Mas
nossas vitórias só são possíveis em função das importantes parcerias. E o
Prêmio Fundação Aleijadinho de Responsabilidade Social vem coroar essas
conquistas sociais que buscamos junto a nossa comunidade.
Em nome de toda a Fundação, agradeço a todos parceiros pela contribuição, aos funcionários pelo apoio de sempre e aos amigos e família que
estão ao nosso lado para que possamos continuar vencedores.
Um feliz Natal a todos e que 2012 seja ainda melhor!
João Bosco da Costa
Presidente da Fundação

07 de janeiro
Dia da liberdade de culto
30 de janeiro
Dia da Saudade e da Não
Violência
• Fevereiro
11 de fevereiro
Dia Mundial do Enfermo
23 de fevereiro
Dia da Paz Mundial e da
Compreenção
27 de fevereiro
Dia dos Velhinhos

Desejamos que neste Natal, a luz
que guia o mundo possa
também clarear os seus sonhos.
Estamos felizes com nossas conquistas,
pois a cada dia fazemos novas parcerias;
a cada dia aparecem mais pessoas
encantadoras como você.

Boas Energias para 2012!
É o que nós, da Fundação Aleijadinho,
desejamos a você!
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9º Prêmio Fundação Aleijadinho de
Responsabilidade Social
Empresas, entidades e pessoas
da comunidade ouro-pretana, que
colaboram constantemente para o
desenvolvimento socioeconômico da
região foram homenageadas com a 9ª
edição do Prêmio Fundação Aleijadi
nho de Responsabilidade Social. A ce
rimônia, realizada no Centro de Artes
e Convenções da UFOP contou com
a presença da Drª Lúcia de Fátima Albuquerque, representantes da Novelis,
Prefeitura Municipal, SENAI, IFMG,
UFOP, entidades assistenciais, convidados, dentre outros.
A homenagem especial da noite
foi para o trabalho realizado pelo
PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas; ao reitor da
UFOP, prof. João Luiz Martins e ao prefeito da cidade, Angelo Oswaldo.
Segundo o presidente da Funda-

ção, João Bosco da Costa, o Prêmio é
uma forma de valorizar as pessoas que
contribuem com a sociedade. “É uma
felicidade para a Fundação Aleijadinho
reconhecer os que trabalham para a
comunidade ouro-pretana”, disse.
Para a Drª Lúcia de Fátima Albuquerque, que idealizou a Fundação
Aleijadinho, a instituição é um local
onde os jovens e crianças carentes
podem se capacitar, estudar, praticar
esportes e cada vez mais ficar longe
da criminalidade e das drogas.
O Prêmio Fundação Aleijadinho de
Responsabilidade Social foi distribuído
nas categorias Cidadão, Colaborador,
Empresa/Entidade, Gratidão e Honra.
Uma comissão julgadora, formada por
conselheiros, avaliou e escolheu, dentre os indicados, aqueles que foram
condecorados.

Agraciados 2011
• Categoria Colaborador
Itamar Ribeiro Brandão
Maria Cristina de Araújo
Fernandes
Luiz Otávio Neto
• Categoria Cidadão
Maria das Graças Santos Carvalho
Angélica Santos Silva e
Rebeca Cardoso Gontijo Vieira
Eli Murilo Araújo
• Categoria Empresas/
Entidade
CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente
Novelis do Brasil Ltda
Rádio Itatiaia Ouro Preto
• Categoria Gratidão e Honra
Capítulo DeMolay Confidentes de
Vila Rica
• Homenagem Especial
PROERD
Reitor João Luiz Martins
Prefeito Angelo Oswaldo

Linha de produção de bolsas da ASA sobre Ouro Preto
A Associação de Senhoras Artesãs apresenta a linha de produção de bolsas
especiais em comemoração aos 300 anos de Ouro Preto. Segundo a presidente
da ASA, Úrsula Roeser “a cidade e os seus anjos foram nossa fonte inspiradora, os
fotógrafos que registraram imagens singulares, nossos guias para um novo olhar,
nossas mãos e mentes criaram nossa identidade. A ASA se sente também responsável pelo desenvolvimento social de nosso município e, através da bem sucedida
parceria com a Fundação Aleijadinho, destina parte da venda de seus produtos ao
Projeto Esporte e Cidadania.

Fundação em ação
Projeto Oficina-Escola Artes e Ofícios
Por
meio
da
parceria
entre o SENAI, a FIEMG, a Fundação
Aleijadinho e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto foi desenvolvido
o Projeto Oficina-Escola Arte e Ofícios, que atende cerca de 20 jovens
entre 16 a 23 anos do distrito de São
Bartolomeu.
O Projeto objetiva qualificar os
jovens por meio do ensino práticoteórico, da arte e do ofício de ser
pedreiro e pintor de obras e restauradores.
Coordenados pelo Carlos Alberto Carvalho, os alunos já
desenvolveram esses trabalhos em
10 casas da região. A proposta é
passar o aprendizado de um ofício

para esses jovens, restaurar, conservar e preservar
o patrimônio histórico do
distrito.
Para o aluno Ivan de
Oliveira Costa, o curso foi
uma oportunidade única
para ter sua qualificação
profissional. “O melhor
foi que o curso veio até à
nós, nunca tivemos isso
antes. Agora, pretendo
trabalhar com isso, pois
Alunos do Projeto Oficina Escola em São Bartolomeu
é uma demanda que está
crescendo cada dia mais”,
de novembro. A proposta é que no
afirmou.
O curso é certificado pelo SENAI próximo ano o Projeto atenda jovens
e teve seu encerramento no dia 28 de outros distritos de Ouro Preto.

Projeto Fundação em Expansão atende 230 crianças da cidade
No início do mês de dezembro, aconteceu o encerramento do projeto Fundação em Expansão, com o
apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
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e do Adolescente (CMDCA) e do Fundo da Infância e
da Adolescência (FIA).
Com o objetivo de levar oficinas de artesanato e inclusão digital a escolas e entidades, o projeto facilitou
o acesso de crianças e jovens aos cursos, sem que
houvesse necessidade de deslocamento. A proposta
foi alcançada, transformando os 230 alunos participantes em multiplicadores do aprendizado adquirido.
Os cursos foram oferecidos nas Escolas Municipais
Professor Adalmir dos Santos Maia; Simão Lacerda,
Renê Giannetti, Izaura Mendes, Tomás Antônio Gonzaga, além de atender na sede da Fundação com participação de uma turma do CRAS Alto da Cruz.
Nas escolas e instituições, os participantes receberam das mãos dos monitores e equipe da Fundação
Aleijadinho os certificados de conclusão.
Parceria

Para fazer parte do time de apoiadores da Fundação Aleijadinho, entre em contato pelo telefone (31) 3551-5101.

