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Fundação Aleijadinho recebe Moção de
Aplauso da Câmara de Ouro Preto
Reconhecimento pelas boas práticas em prol da comunidade
Por contribuir há 15 anos com o
desenvolvimento socioeconômico da
comunidade ouro-pretana, a Fundação Antônio Francisco Lisboa – O
Aleijadinho foi homenageada, pela
quarta vez, com a Moção de Aplauso
da Câmara Municipal de Ouro Preto.
Durante o evento, o presidente da
Fundação Aleijadinho, João Bosco
da Costa, ressaltou a importância do
trabalho de toda equipe, agradeceu
o apoio recebido da comunidade e
da Prefeitura, além de destacar a
necessidade de mais colaboração

da sociedade. “O nosso trabalho é
uma luta diária em busca de alcançar a autossustentabilidade e, principalmente, para conseguir melhores
condições para alavancar os nossos
projetos, especialmente o Esporte e
Cidadania”, disse.
Desde a sua fundação em 1996,
a Instituição trabalha continuamente
para a melhoria da qualidade de vida
da comunidade local, oferecendo
diversos cursos profissionalizantes
em parceria com o Senai, cursos de
artesanato e inclusão digital, além do

incentivo à pratica de esportes.

João Bosco da Costa recebeu homenagem das
mãos da vereadora Crovymara Batalha

Abertas as indicações para o 8º Prêmio Fundação Aleijadinho
de Responsabilidade Social
Para homenagear pessoas e empresas que atuam em prol da comunidade, a Fundação Aleijadinho
promove a oitava edição do Prêmio Fundação Aleijadinho de Res
ponsabilidade Social.
A indicação é aberta à comunidade e pode ser feita até o dia 25
de outubro, pelo site da Fundação
www.fundacaoaleijadinho.com.br.
As indicações são divididas em
quatro categorias:
Cidadão: pessoas que dedicam
seu tempo em prol de uma causa, de
um grupo de pessoas, acredita em um
ideal e que o ato de estender as mãos
ao próximo é algo que faz o outro
crescer;
Colaborador – pessoas que pres
taram relevantes serviços à causa da
Fundação;

Dona Lili Gonçalves foi uma das agraciada pelo Prêmio
Fundação Aleijadinho em 2010

Empresa - instituições ou empresas que contribuem para a susten
tabilidade econômica e social do
Brasil, participando ativamente em
todas as comunidades em que estão
instaladas, trabalhando por uma so-

ciedade mais justa, com o objetivo
de ter qualidade nas relações e a
sustentabilidade econômica, social e
ambiental;
Gratidão e honra - pessoa,
empresa ou entidade que destacou no trabalho desenvolvido no
decorrer do ano.
O Prêmio Aleijadinho de Responsabilidade Social tem o objetivo de
reconhecer o trabalho desenvolvido
por pessoas ou empresas, incentivar que esse trabalho continue e
despertar em outros, por meio dos
exemplos dos agraciados, a vontade, o interesse para o serviço social,
filantrópico, voluntário, em prol dos
mais necessitados. Para mais informações, entre em contato no telefone
3551-5100.

Agenda
Cidadã
• Agosto
29 de agosto
Dia Nacional de Combate ao
Fumo
• Setembro
07 de setembro
Independência do Brasil
17 de setembro
Dia da Compreensão Mundial
18 de setembro
Início da Semana da Comunidade
• Outubro
1º de outubro
Dia Internacional da Água
02 de outubro
Dia Internacional do Idoso
15 de outubro
Dia do Professor
24 de outubro
Dia da Organização das Nações
Unidas
27 de outubro
Dia da Organização das Nações
Unidas

Editorial
A busca pela autonomia financeira e pela autossustentabilidade dos projetos realizados na Fundação Aleijadinho é o nosso foco de trabalho para
que possamos aumentar nossas atividades e atender mais comunidades.
Esse trabalho é constante, mas não vamos desistir.
Queremos manter nossos atletas do Esporte Cidadania no topo do pódio, oferecer mais cursos profissionalizantes, capacitar mais pessoas e assim gerar mais renda e continuar trabalhando para a melhoria da qualidade
de vida da população e a diminuição das diferenças sociais. Mas para que
tudo isso seja possível, precisamos contar com o apoio de empresas, pessoas, institiuções e governo para que juntos possamos alcançar esse objetivo comum em prol da sociedade.
Quando você investe em projetos da Fundação Aleijadinho, contribui
para que muitos sonhos sejam realizados. Conheça nossos projetos e contribua.
João Bosco da Costa - Presidente da Fundação

Fundação oferece prestação de
serviços a baixos custos
A Fundação Aleijadinho oferece diversos serviços à comunidade que podem
ser adquiridos com preços melhores que os praticados no mercado. Por meio
da Gráfica Imprimindo Cidadania é possível imprimir grandes quantidades com
produção off set de cartazes, folderes, convites de casamento, formatura, dentre
outros. São oferecidos ainda serviços de serralheria com fabricação de portões,
grades metálicas e ferramentas de uso e
consumo; marcenaria com produção de
portas, janelas, móveis e cozinha planejada;
e ainda a Loja Mãos de Mestre que vende
diversos produtos de artesanato em pátina,
decoupage, mosaico e pedra sabão.
Venha conhecer o nosso trabalho (Rua
Hugo Soderi, s/n – Saramenha), ou ligue
3551-5101/3551-5102/3551-5103 e saiba
onde e como comprar nossos produtos.
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Esporte e Cidadania se destaca entre os
principais projetos sociais de Ouro Preto
O Projeto Fundação Aleijadinho/
Esporte e Cidadania é um dos projetos de Ouro Preto de maior destaque
na área social e esportiva.
Em todas as competições que
participam, os ginastas sempre
trazem resultados positivos para
a cidade - o que além de ser uma
conquista para os atletas e para a
Fundação Aleijadinho é também
uma projeção para Ouro Preto.
No Campeonato Brasileiro por
Idade 2011, realizado entre os dias
9 e 12 de junho em Contagem, a
equipe foi destaque na competição
e recebeu elogios de entidades
de outros estados e técnicos da
seleção Elite de Trampolim, especialmente, por ser a delegação com
maior número de atletas e por conquistar mais medalhas - fruto de
muita técnica, qualidade, disciplina
e do trabalho dos profissionais que
desenvolvem o projeto e dos alu-

nos. “Agradecemos muito a Fundação
Aleijadinho por meio do presidente
João Bosco da Costa, diretores, conselheiros e funcionários que acreditam
e fazem com que o nosso trabalho seja
um sucesso. Agradecemos também
o município pelo apoio”, destacam o
professor Estácio Fonseca da Costa,
coordenador técnico da ginástica, e
Silvano Agnaldo Arcebispo, coordenador administrativo de esportes.
O Esporte Cidadania que é geren
ciado pela Fundação Aleijadinho,

com apoio da Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, que também elogia
o trabalho da equipe. “Orgulhamos
de poder contar hoje com vários
campeões nacionais e internacionais. E melhor através do esporte
alcançar uma nova e luminosa dimensão na vida comunitária”, afirma
o Prefeito de Ouro Preto, Ângelo
Oswaldo.
Atualmente a Fundação Aleijadinho é considerada a única instituição
social que dispõe de um grande
número de ginastas com potencial para representar o Brasil nas
Olimpíadas, talvez ainda em 2016.
Mas ainda sim, precisa da colaboração de empresários e da comunidade para dar continuidade às suas
ações. Para contribuir com os projetos da Fundação basta depositar qualquer quantia: c/c 22548-7,
agência 632, Banco Bradesco.

Homenagem especial do munícipio
Os atletas do projeto Esporte e
Cidadania da Fundação Aleijadinho
receberam, no dia 12 de agosto, uma
homenagem da Prefeitura de Ouro

Preto pelo bom desempenho no
Campeonato Brasileiro de Ginástica
de Trampolim por Idade.
Para o prefeito Angelo Oswaldo,
“não são apenas medalhas e troféus
que importam. O essencial é a participação de todos no programa Esporte e Cidadania que a Fundação
Aleijadinho desenvolve com o apoio
da Prefeitura”. Durante o evento, Angelo Oswaldo entregou certificados
aos jovens competidores e assinou
o contrato de prestação de serviços
com a Fundação Aleijadinho. O recurso é para viabilizar o atendimento

de 150 alunos da ginástica de trampolim e ginástica artística. Além disso,
com a qualificação de 14 atletas para
representar o Brasil no Campeonato
Mundial na Inglaterra em novembro,
a Prefeitura está elaborando um convênio com a Fundação Aleijadinho
para ajudar a custear a viagem.
Ouro Preto já foi representada em
competições de ginástica de trampolim, evento promovido pela FIG
(Federação Internacional de Ginástica)
em países como Holanda, Canadá,
Argentina, Estados Unidos, Rússia e
França.

Atletas participam da comemoração dos 300 anos de Vila Rica
Nos dias 8 e 9 de julho, os atletas do Projeto Fundação Aleijadinho/Esporte e Cidadania participaram das comemorações dos 300 anos de Vila
Rica, em eventos realizados para a comunidade no Campo da Barra.
No dia 8 de julho, as crianças e jovens do futebol de campo jogaram um
amistoso contra a Escolinha de Futebol do distrito de Amarantina, na categoria até 13 anos. Já no dia 9, foi a vez dos atletas da Ginástica de Trampolim mostrarem suas habilidades à comunidade ouro-pretana. Os ginastas
do Esporte Cidadania disputam diversos campeonatos estaduais, nacionais
e internacionais levando o nome da cidade tricentenária para em importantes vitórias.

Fundação em ação
Programa de Certificações de Competências
A certificação de competências
vem se tornando uma tendência,
juntamente com a certificação de
pessoas, processos e produtos.
As empresas buscam profissionais
certificados, inclusive como estratégia de competitividade. O reconhe
cimento de competências desenvolvidas por profissionais em sua
experiência de trabalho, ou mesmo
a chancela de qualidade que a certificação atribui, pode efetivamente
contribuir para uma inserção mais
qualificada no mercado de trabalho.
O Senai, parceiro da Fundação
Aleijadinho, oferece a Certificação
de Competências Profissionais para
obtenção do Diploma de Habilitação
Técnica de Nível Médio, que tem

como objetivo avaliar e reconhecer
competências profissionais anteriormente desenvolvidas, ou em outros
cursos e programas de treinamento
e desenvolvimento pessoal, ou no
próprio trabalho, tomando-se como
referência o perfil profissional da habilitação técnica.
Requisitos para inscrição:
As inscrições estão abertas. É
exigido escolaridade mínima de
Ensino Médio concluído, experiência profissional de no mínimo de
dois anos na área requerida.
Os candidatos fazem prova teórica e prova prática, e deverá obter
percentual igual ou superior a 50%
por competência e igual ou superior
a 60% no total global, para ser con-

siderado aprovado.
Se você é qualificado e não possui o Diploma de Técnico, procure
uma das Unidades Senai ou o Núcleo de Exames para Certificação.
Informações: (31) 3551-1297.

Alunos do Senai/Fundação Aleijadinho

Inscrições abertas: Cursos de Dança de Salão e Inclusão Digital
Estão abertas as inscrições para novas turmas dos
cursos de Dança de Salão e Inclusão Digital, oferecidos pela Fundação Aleijadinho.
Para o curso de Dança
de Salão, as
aulas acontecem sempre às
quartas-feiras,
nos
horários
de 17h, 18h e
19h30.
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A proposta é oferecer horários variados para melhor atender a comunidade.
O Curso de Inclusão Digital, objetiva incluir as pessoas no “mundo da informática” facilitando a acessibilidade ao computador e tem como público alvo, pessoas de todas idades. Os dias e horários ainda estão
sendo definidos.
Os interessados devem entrar em contato com a Fundação Aleijadinho pelos telefones
3551-5101/3551-5102/3551-5103 ou acessar o site
www.fundacaoaleijadinho.com.br.
Aproveite essa oportunidade!

Parceria

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

