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Aluno da Fundação Aleijadinho conquista vaga
na Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim
No período de 04 a 07 de
abril, foi realizada na cidade do Rio
de Janeiro a seletiva para a formação da equipe da seleção Brasileira
de ginastica de trampolim, que irá
disputar vagas para as olimpíadas
da Juventude 2014, Pan-americano de 2015 e Olimpíadas de 2016.
Breno Lucas de Paula
Souza, aluno/ginasta do Projeto
Esporte e Cidadania/Fundação
Aleijadinho conquistou uma vaga
para a Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim.
Esta conquista foi possível graças ao emprenho de toda
a equipe do Esporte e Cidadania/
Fundação Aleijadinho. Este resultado traz mais responsabilidade para nosso aluno/ginasta, pois terá de
se dedicar ainda mais aos treinos com muita disciplina e seriedade, além
de se preocupar, com maior qualidade de vida. Ele passará também a
receber recursos mensalmente da Confederação Brasileira de Ginástica,

para investir na sua carreira como
ginasta. O Projeto tem capacidade
de atender 150 crianças e jovens
de Ouro Preto e distritos com a
preocupação de formar futuros cidadãos do bem.
A Fundação está muito feliz
em ver o resultado de mais de 10
anos de trabalho. De acordo com o
técnico de Ginastica Estácio Fonseca da Costa “quando o trabalho
é feito com seriedade, persistência
e profissionalismo os objetivos são
alcançados”.
A partir de agora aumenta a responsabilidade do Projeto e toda
comunidade ouro-pretana, para
garantir que o atleta atinja suas
metas. Essa conquista é o resultado de muita luta. Agradecemos a todos
os funcionários, diretores, conselheiros, Prefeitura, parceiros, amigos e
admiradores da Fundação Aleijadinho.
Parabéns pela grande conquista, Breno!

OUTROS DESTAQUES

03

Fundação Aleijadinho busca novas oportunidades para crescimento

04

Projeto aprovado pela Samarco
traz melhorias ao Esporte e Cidadania

Cursos Fundação em Expansão: uma
parceria de benefícios

Acreditar que o mundo pode
se tornar um lugar melhor. Mais que
isso, acreditar e realizar! Desta forma, a
Fundação Aleijadinho busca incentivar
o potencial dos jovens através de seus
programas de oportunidades de crescimento. Fomentar cursos e cuidar do futuro dos jovens, seja através do ensino
profissionalizante, seja por meio dos
esportes.
Com este pensamento, a
Fundação Aleijadinho tem o prazer de
ter parceiros que compartilham do mesmo ideal de um mundo melhor, empresas que não só incentivam as atividades
da casa, como também se tornam peças
fundamentais para o desenvolvimento
das mesmas.

Equipe Fundação Aleijadinho

O Fundação em Expansão é um projeto da Fundação Aleijadinho que acontece
em parceria com as escolas e
entidades de Ouro Preto.
Patrocinado por recursos enviados a instituição
pelo Fundo para a Infância
e Adolescência (FIA), leva
aos alunos a oportunidade de
aprendizado em novas áreas
como artesanato e informática.
Ao levar os cursos às
escolas, o objetivo é facilitar o
acesso dos alunos a esse tipo
de formação e transformá-las
em multiplicadoras do aprendizado adquirido. Os alunos,
diretores e funcionários das

escolas participantes
agradecem
a Fundação
Aleijadinho
nesta
terceira edição
do
projeto,
destacando a
seriedade
e
responsabilidade da entidade.
“O Projeto realizado
em parceria com a Fundação
Aleijadinho foi muito além de
ensinar aos alunos a produção
de peças de Mosaico e Pátina.
Um aspecto importante que
não deve deixar de ser citado
refere-se à relevância social
que o projeto proporcionou,
uma vez que seus resultados
poderão contribuir consideravelmente para a melhoria
no processo ensino-aprendizagem.
Os alunos perceberam o quanto é importante
a responsabilidade, a união e a
amizade. Aprenderam a res-

peitar regras sem passividade,
a ouvir, expor suas ideias e
trabalhar em equipe. O trabalho foi muito elogiado por
toda a comunidade escolar, as
peças criadas ficaram lindas e
os alunos estão ansiosos para
a continuação do projeto em
2013.” Disse Karla Marques,
pedagoga da Escola Estadual
de Ouro Preto.
Em 2012 o projeto
atendeu 118 crianças e adolescentes em cursos de artesanato
e informática. As aulas foram
ministradas nas seguintes escolas:

Escola Estadual de Ouro Preto
(Polivalente)
Escola Estadual Marília de
Dirceu
Escola Municipal Professor
Adhalmir Santos Maia
Escola Municipal Izaura Mendes
Escola Municipal Simão Lacerda
Escola Municipal Renê Giannetti.

ESSE É PRATA DA CASA!
Nome: Pedro Sabino
Idade: 55 anos
Profissão: Caldeireiro da Mecânica
Pedro se formou em mecânica pelo SENAI há
40 anos. Saiu da instituição após sua formatura
diretamente para seu primeiro emprego, onde trabalhou até se aposentar e agora ele recomeça de
onde parou, trabalhando na Fundação Aleijadinho.
“Gosto muito de trabalhar aqui, gosto do que
faço. Trabalhar com o que a gente gosta é sempre muito bom, e a equipe aqui é muito unida, de
chefe a subordinado. Aqui temos muita liberdade”.

Fundação Aleijadinho busca novas
oportunidades para crescimento
Em busca de novas parcerias a
Fundação Aleijadinho, recebeu em sua sede,
no dia 25 de março, uma equipe da Samarco
Mineração. Ela foi recepcionada pelo Diretor
Financeiro, Sr. Flávio Fernandes Franco e toda
a equipe do administrativo da Fundação. Esta
comitiva assistiu ao vídeo institucional e a uma
apresentação das atividades desenvolvidas e o
potencial de serviços da caldeiraria da mecânica, logo após os membros desta comitiva foram
conhecer a caldeiraria da entidade.
No dia 05 de abril a Fundação Aleijadinho recebeu o deputado estadual João Vitor Xavier junto com o vereador Alysson Gugu,
que conheceram os projetos e o Galpão de
Treinamentos do Projeto Esporte e Cidadania.

A Fundação Aleijadinho teve o
seguinte depoimento do deputado: “Tive o
prazer de conhecer a Fundação Aleijadinho
a convite do vereador Alysson Gugu e fiquei
impressionado com todo o trabalho que é feito
tanto na parte esportiva, quanto na parte educacional e de qualificação profissional. É um
exemplo de instituição, de entidade e de trabalho pelo terceiro setor. São entidades como a
Fundação Aleijadinho que fazem o Brasil progredir. Merece toda a ajuda, todo o apoio, por
parte de qualquer cidadão e homem público”.
Aos 18 dias do mês de março o Prefeito Dr. José Leandro Filho, fez uma visita ao
Galpão de Treinamentos do Projeto Esporte e
Cidadania/Fundação Aleijadinho, junto com os

vereadores Thiago Mapa e Luiz Gonzaga.
O prefeito conversou com os alunos/
ginastas, funcionários e diretoria. A conversa
com os alunos/ginastas teve como foco a valorização da atividade física orientada como fator
de qualidade de vida e educação, contribuindo
na formação do indivíduo. Como forma de
agradecimento alguns alunos fizeram demonstrações de alguns movimentos acrobáticos
nos seguintes aparelhos: Tumbling, Duplo
Mini Trampolim e Trampolim onde o aluno/
ginasta Breno Lucas de Paula Souza, integrante
da Seleção Nacional, ciclo 2013/2016, finalizou as apresentações com um desempenho
de gala. Nesse mesmo dia em nossa sede, recebemos a visita dos Senhores Márcio Gomides
Silva Júnior (Secretário Adjunto de Administração) e Vamberto Ramos (Coordenador de
Patrimônio) representantes da Prefeitura de
Mariana em busca de novas parcerias.

Fundação Aleijadinho comemora
anos com missa especial

17

No dia 21 do mês de março a Fundação Aleijadinho comemorou 17 anos de história. Para
lembrar esta data tão especial foi celebrada uma missa na sede da instituição, na sala de projetos, no
último dia 20 do mesmo mês.
No evento estiveram presentes os amigos e funcionários da Fundação. O celebrante foi o
Padre Magno Murta, que lembrou aos presentes com suas belas palavras a importância que as fundações e associações têm para a sociedade, destacando os bons resultados que os trabalhos da Instituição
trazem para a comunidade.

Fundação divulga balanço patrimonial de 2012

ELETRO
CHAVES

Projeto aprovado pela Samarco traz melhorias ao galpão
de treinamentos do Esporte e Cidadania
Para que os ginastas do projeto Esporte e Cidadania/Fundação Aleijadinho
possam ter um centro de treinamento mais
bem equipado o galpão onde os jovens treinam passa por melhorias.
Foram realizados vários serviços,
incluindo pintura das paredes, limpeza dos
pisos, reforma das instalações elétricas, instalação de chuveiros nos banheiros/vestiários,
impermeabilização do fosso de acrobacias,
levantamento do piso do trampolim do fosso, construção de laje e tablado na lateral do
trampolim e a reforma de quatro colchões
gordos e dois de lançamento, além do acabamento de segurança na caixa do fosso e a

Esporte e Cidadania: projetando
conquistas

O projeto da Fundação Aleijadinho,
Esporte e Cidadania, beneficia diretamente 150
alunos/cidadãos, traz para elas a vivência do esporte, os ensinamentos da competição saudável
e também a oportunidade de conhecer novos
países e culturas através dos campeonatos que
freqüentam.
Em novembro de 2012 a instituição
realizou, em parceria com Confederação Brasileira de Ginástica, o Campeonato Brasileiro e o
Torneio Nacional de Ginástica de Trampolim.
O evento aconteceu em Ouro Preto e teve a
presença de delegações de todo país.

Esporte e Cidadania conquista
medalhas no México
Disputado entre o fim de novembro e
o início de Dezembro de 2012, o Campeonato
Panamericano de Ginástica de Trampolim e
Tumbling aconteceu na cidade de Querétaro,
no México. Como uma das representantes do
Brasil na competição, a equipe Esporte e Cidadania/Fundação Aleijadinho saiu vitoriosa,
das sete modalidades das quais participou, os
jovens atletas subiram ao pódio cinco vezes.
Segundo o técnico Estácio Fonseca,
os meninos foram elogiados e despertaram a
curiosidade dos demais participantes pelo bom
desempenho na competição: “Os nossos atletas
fizeram sucesso! Foram elogiados por todos e
isto é ótimo, porque a nossa entidade passa a
ser reconhecida no mundo da ginástica, ganhando respeito e reconhecimento”.
O Esporte e Cidadania ganhou duas
medalhas de Ouro, três de Prata e uma de
Bronze no Campeonato Panamericano.
A Fundação Aleijadinho parabeniza
toda a equipe do Esporte e Cidadania por mais
esta conquista e agradece a todos que contribuíram para a realização deste sonho, tão
importante para a Fundação e para os atletas.

colocação dos flocos de espumas.
As obras citadas acima foram possíveis devido a uma verba de um projeto contemplado e aprovado pela Samarco Mineração
S.A., empresa parceira da Fundação Aleijadinho que está contribuindo para que os ginastas
tenham um ambiente mais acolhedor e mais
bem equipado para seus treinamentos.
“As obras no galpão, as do fosso em
especial, irão proporcionar aos nossos alunos
a oportunidade de aprender movimentos com
alto grau de dificuldade, ou seja, movimentos
mais complexos, não deixando de lado a segurança”, disse Silvano Agnaldo, Coordenador de
Esportes da Fundação Aleijadinho.

Fundação Aleijadinho promove
cursos de aperfeiçoamento em
diversas áreas

No dia 1º de abril iniciou o Projeto
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional na
sede da Fundação, ofertando os seguintes
Cursos: Estética Facial, Depilação, Gestão de
Pessoas, Informática, Corte Masculino, Cabeleireiro Introdutório, Elétrica Residencial,
Manicure, Pedicure e Unhas Decoradas.
De acordo com a Coordenadora de
Projetos Fabíola Marques, “esses cursos são
muito importantes para qualificar as pessoas
para o mercado de trabalho e também tirálas da ociosidade adquirindo um novo ofício”. Os cursos contam com a participação de
170 alunos.

