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Fundação Aleijadinho comemora 15 anos de
atuação em Ouro Preto
Estimulando o desenvolvimento socioeducacional da comunidade
A Fundação Antônio Francisco Lisboa - O Aleijadinho, juntamente com
seus diretores, funcionários, colaboradores, parceiros e especialmente,
com a comunidade ouro-pretana,
comemorou no dia 19 de março, em
missa solene na Igreja Cristo Rei, os
15 anos de atuação em Ouro Preto.
Durante a celebração, o Padre
Magno, destacou a importância do
trabalho da Fundação para o desenvolvimento da comunidade e
parabenizou a Instituição pelo esforço e perseverança em ajudar ao
próximo. “O trabalho realizado pela
Fundação Aleijadinho reflete o que
aprendemos com os ensinamentos bíblicos, pois somos testados
diariamente a fazer o bem, e as
adversidades encontradas pelo
caminho não podem ser motivos para
desistir. A continuidade do trabalho
da Fundação é essencial para os jovens de Ouro Preto, além de ser uma
clara demonstração de boa vontade
e espírito caridoso”, afirmou.

Em 15 anos, a Fundação Aleijadi
nho colaborou para a promoção do
desenvolvimento socioeducacional
da região, criando e desenvolvendo
projetos, que favorecem, principalmente, crianças e adolescentes, especialmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade
social. Além disso, oferece regularmente, em convênio com o SENAI,
cursos de Aprendizagem Industrial e
Técnicos em Manutenção Mecânica,
Manutenção Elétrica e Conservação
e Restauração de Edificações Civis.
Desde a assinatura do convênio entre a Fundação e o SENAI, são mais
de 6.000 profissionais formados.
Um dos mais expressivos projetos da Fundação Aleijadinho é o
Esporte e Cidadania, que promove a
inclusão social por meio do esporte.
Com o passar do tempo e com a
dedicação aos treinamentos os resultados começaram a aparecer,
mesmo com as precárias condições
de treinamento e difícil acessibili-

dade ao local.
Em 2010, o Esporte e Cidadania
se destacou no Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim por
Idade, realizado na cidade de Metz,
na França, com a atleta Alice Hellen
Gomes.
• Mais sobre sua história
A Fundação foi instituída em
março de 1996 pela juíza da Infância e Juventude, Drª Lúcia de Fátima
Magalhães Albuquerque e Silva com
o objetivo de promover o desenvolvimento socioeducacional da comunidade de Ouro Preto e região, além de
desenvolver e apoiar projetos de esporte, educação, lazer e cultura para
crianças e adolescentes.
É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, em
busca constante de sua autonomia
financeira. Possui título de utilidade
pública municipal e estadual.
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Cursos oferecidos pela
Fundação Aleijadinho
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Momento de agradecimento da Fundação Aleijadinho
pelos 15 anos de trabalho em prol da comunidade ouro-pretana

Lançamento do Projeto
Ecobag/Utilitário 3Rs
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Agenda
Cidadã
• Abril
21 de abril
Dia de Tiradentes
22 de abril
Descobrimento do Brasil
24 de abril
Dia Internacional do Jovem
Trabalhador
• Maio
1º de maio
Dia Mundial do Trabalho
13 de maio
Abolição da Escravatura

Editorial
Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta
ao ciclo produtivo o que jogamos fora. Podemos contribuir muito com esse
processo adquirindo hábitos simples e econômicos, como substituir as sacolas plásticas pelas ecológicas ou, simplesmente, pelas sacolas do bem.
Nesse sentido, um dos nossos projetos, realizado em parceria com a Associação das Senhoras Artesãs (ASA), é o Projeto Ecobag/Utilitário 3Rs - Recuse,
Reutize e Recicle, lançado em 10 de março. Com essa inciativa, pretendemos
sensibilizar a comunidade ouro-pretana sobre a necessidade de preservar
o nosso planeta, pois sabemos que as sacolas plásticas de supermercado
demoram de 200 a 500 anos para se decomporem no meio ambiente. Assim,
a Fundação convida toda a comunidade a conhecer o Projeto e investir nessa
ideia “verde”, que é positiva para o meio ambiente e também para a vida no
planeta terra. A Fundação Aleijadinho acredita que investir na sustentabilidade
é contribuir com a comunidade e com o crescimento do município. Faça você
também a sua parte e adquira nas padarias parceiras a nossa ecobag.
João Bosco da Costa - Presidente da Fundação

Balanço Patrimonial 2010

18 de maio
Dia da Boa Vontade
• Junho
4 de junho
Dia Internacional das Crianças
Vítimas de Violência
17 de junho
Dia do Funcionário Público
Aposentado
25 de junho
Dia Internacional Contra as
Drogas
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Cursos oferecidos pela Fundação Aleijadinho geram
renda e beneficiam comunidade
A Fundação Aleijadinho oferece
este ano, diversos novos cursos voltados principalmente para a geração de
renda, bem estar e inclusão social da
comunidade de Ouro Preto e região.
Ainda nesse primeiro semestre, já
acontecem os cursos de Velas Artesanais, Inclusão Digital e Cidadania
e Aulas de Dança, que atendem todos os públicos, desde crianças à
Melhor Idade.
O curso de Velas Artesanais é
inédito na Fundação. Já o curso de
Inclusão Digital oferece uma noção
básica, inicial e consciente do uso dos
computadores, além de ser uma boa
oportunidade de inclusão no mundo
virtual. Nas aulas de dança, os participantes têm a oportunidade de praticar
uma atividade física, agregar saúde,
bem-estar e conhecimento do próprio

corpo. Além disso, a integração
com um novo grupo e a elevação da autoestima são pontos
destacados nas aulas de dança.
Todos os cursos oferecidos pela
Fundação Aleijadinho são de baixo
custo ou até mesmo gratuitos. As
datas de inscrições e informações
estão sempre atualizadas no site
www.fundacaoaleijadinho.com.br
ou pelo telefone 3551-5100.
Saiba mais sobre o curso de Inclusão Digital e Cidadania
Há três anos, a Fundação oferece
curso de Inclusão Digital e Cidadania
para crianças, jovens e adultos da cidade. As aulas são ministradas pela
professora voluntária Karla Cristina.
Segundo a professora, o trabalho voluntário é um aprendizado

mútuo. “Por ser um projeto que
valoriza o conhecimento, me ajuda a
crescer profissionalmente, pois, como
estudo para lecionar é um momento
de aprendizado para mim também”.
disse Karla.
Já foram atendidos cerca de 200
alunos, que após a conclusão do
curso aprenderam noções básicas
sobre computação.

Opinião de quem já participou...
“Já participei de diversos cursos oferecidos pela Fundação
Aleijadinho, dentre eles, o de decoupagem, mosaico, papietagem e velas artesanais. Adorei todos eles, os professores são ótimos. Tudo que aprendo nos
cursos, eu pratico mais em casa, uso a minha criatividade, crio novos produtos
e vendo. Assim, uso por exemplo a técnica da decoupagem para fazer bolsas e
cestas de café da manhã, decoro com as velas artesanais e com isso, aumento
a qualidade do que eu faço e consigo ganhar um dinheiro extra”, declara Maria
Antônia da Cruz Silva.

Curtas
• 1o Reunião do Conselho
Atendendo às disposições estatutárias, a Fundação
realizou no dia 16 de março sua 1ª Reunião Ordinária
dos Conselhos para apresentação do balanço de 2010
pelo Conselho Diretor, submetendo-o à aprovação do
Conselho Fiscal. Além disso, houve a apresentação das
atividades a serem desenvolvidas em 2011, bem como
o relatório de atividades já desenvolvidas em 2010.
• Colônia de Férias
Cerca de 120 crianças participaram da 4a Colônia
de Férias da Fundação Aleijadinho. Em janeiro, as cri-

anças aproveitaram diversas atividades lúdicas, como
brincadeiras, recreação e prática esportiva, especialmente desenvolvidas para a interação social em um
ambiente de muito aprendizado. Em julho, haverá a
próxima Colônia de Férias da Fundação Aleijadinho.
Aguardem!
• Parceria com a Funacoop
A Funacoop, parceira da Fundação Aleijadinho,
cedeu uma de suas salas para as aulas de dança de
salão,as quais já estão sendo oferecidas á comunidade desde o dia 6 de abril.

Fundação em ação
Lançamento do Projeto Ecobag/Utilitário “3Rs”
No dia 10 de março, foi lançado
em Ouro Preto o Projeto Ecobag/
Utilitário 3Rs – Recuse, Reutilize e
Recicle. Esse projeto foi desenvolvido pela Associação das Senhoras
Artesãs (ASA) em parceria com a
Fundação Aleijadinho, que cedeu o
espaço para as oficinas, além de participar efetivamente na elaboração
do mesmo. O projeto foi aprovado
pelo Programa Ambienta da Novelis
e gerenciado pela Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto (ADOP).
O lançamento aconteceu em duas
padarias de Ouro Preto que apoiam o
projeto: a Padaria Trigobraz, na Bauxita
e a Padaria do Dico, no bairro Rosário.
As ecobags criadas no projeto podem ser compradas ou serão brindes

para os clientes que juntarem 30 cupons, quando recusarem as sacolas
plásticas.
Nessa nova etapa, foram produzidas ecobags com detalhes artesanais
usando uma técnica chamada feltragem de lã à seco. Outra novidade é o
uso de tecido PET (produzido a partir
da reciclagem da garrafa plástica) na

fabricação, além das já conhecidas
bolsas de algodão cru.
O principal objetivo do projeto é
estimular nas pessoas o hábito de
usar as sacolas ecológicas, divulgar o conceito de sustentablidade,
reaproveitamento de materiais, e
consequentemente, dimunir o uso de
sacolas plásticas no comércio. Assim,
o projeto trabalha a consciência ambiental e a geração de renda para a
comunidade. “Esperamos gerar renda
à partir da divulgação e do conhecimento do público sobre o nosso projeto, assim vamos crescer e expandir
a produção”, afirma Úrsula Roeser,
presidente da ASA.

Esporte e Cidadania em busca de patrocínio
Os professores, coordenadores,
pais e responsáveis pelos atletas do
Projeto Fundação Aleijadinho/Esporte
e Cidadania, estão mais uma vez, em
busca de recursos para melhorarem
as condições de treinamento e de
participação dos nossos atletas em
competições.
Nesse momento, uma das maiores
necessidades da equipe, são os unifomes usados em competições oficiais. Os chamados colante e leotardo
- que são uniformes que seguem as
normas da Federação Internacional

de Ginástica -FIG, são obrigatórios
em competições oficiais, e por serem
específicos e de melhor qualidade,
consequentemente são difícieis e
de alto custo para serem adquiridos
pelos atletas - que são em sua totalidade, crianças e jovens carentes de
Ouro Preto.
O projeto Fundação Aleijadinho/
Esporte e Cidadania está à procura de diversos patrocinadores
para aquisição desses uniformes.
Podem ser parceiros e apoiadores do
projetos, pessoas físicas e jurídicas.
Apoio

Todo tipo de ajuda é bem vinda!
Para ser um patrocinador ou
conhecer mais sobre o projeto, entre
em contato com a Fundação Aleijadinho pelo telefone 3551-5100.

Parceria

Para fazer parte do time de apoiadores da Fundação Aleijadinho, entre em contato pelo telefone (31) 3551-5100.

