Programa
InterAção
Ano a ano, a ArcelorMittal Tubarão amplia o conceito de
responsabilidade social, valorizando a interação e a participação
ativa na vida das comunidades onde está inserida.
Uma das ferramentas que fortalece essa forma de atuação
é o Programa InterAção, por meio do qual a empresa
apoia projetos selecionados em um edital público.
O edital, lançado em 2016, recebeu a inscrição de 121
projetos, apresentados por 94 ONGs dos municípios de Serra,
Vila Velha e Vitória. Os projetos foram analisados por uma
comissão composta por 24 pessoas, entre representantes de
órgãos públicos, instituições acadêmicas e empregados. Cada
um contribuiu com suas visões e experiências na escolha das
prioridades do investimento social da ArcelorMittal Tubarão.
Conheça, a seguir, os 16 projetos selecionados, em 2016,
para participar do InterAção no biênio 2017/2018.
Conheça, divulgue e participe dessas ações que têm
em comum o objetivo de transformar a realidade
e construir uma sociedade mais sustentável.

Conheça os projetos
Acessibilidade legal
Bom Aluno Capixaba
Classe Hospitalar - Canto do Encanto
Desenvolvendo talentos e tecendo oportunidades
Diagnóstico precoce de deficiência auditiva
Esporte é Vida
Esportes para Cidadania
Gastrolar Gastronomia Social
Mães Jovens - Aprendendo a Educar
MusArt: alicerces para o desenvolvimento
Musikar
Práticas Corporais de Atenção e Cuidado em Saúde
para Pessoas com Deficiência e seu familiares
Quadra Legal
Semeando Conhecimento
Vamos falar de ética?
Vencendo através do Esporte

Acessibilidade Legal
[ Inclusão abrangente ]

Desenvolvido desde 2014 pelo Instituto Luiz Braille
do Espírito Santo (Ilbes), o Projeto Acessibilidade Legal
oferece aos deficientes visuais um conjunto de atividades
voltadas a estimular o desenvolvimento cognitivo e
aprimorar conhecimentos e habilidades, com o objetivo
de ampliar as oportunidades de inclusão na sociedade.

VOLUNTÁRIOS
O Ilbes já conta com um
quadro de voluntários,
mas sempre há demanda
para aqueles que
queiram contribuir
conhecendo e apoiando
as atividades.

Além do aprendizado do braile e de ferramentas
tecnológicas para leitura e escrita, os 50 beneficiados
participam de práticas esportivas e têm aulas de orientação, informática e
mobilidade. As ações contribuem para que os deficientes visuais tenham uma
compreensão mais abrangente da realidade social na qual estão inseridos.

Aprendizado de braile e informática, em
conjunto com aulas de mobilidade e prática
de esportes, potencializam as oportunidades
de inclusão dos deficientes visuais,
estimulando a autonomia e a cidadania.

INSTITUTO LUIZ BRAILLE DO ESPÍRITO SANTO (ILBES)
(27) 3227.1430

instituto.braille@hotmail.com

Ilbes.Oficial

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2430 - Bento Ferreira - Vitória (ES).

Bom Aluno Capixaba

[ Promoção de oportunidades ]

O projeto criado pelo Instituto Ponte, em
2015, promove ações de desenvolvimento
socioemocional e cognitivo de crianças e
adolescentes, acompanhando-os desde o 7º ano
do Ensino Fundamental até a graduação no ensino
superior e a inserção no mercado de trabalho.

VOLUNTÁRIOS
Uma das principais demandas
de voluntariado é para
profissionais que desejem
atuar como mentores de
estudantes do Ensino Médio.

No contra turno escolar, os beneficiados participam de atividades culturais
e têm suporte pedagógico por meio de oficinas, apoio psicológico,
orientação sobre profissões e oportunidade de realizar curso de inglês
em escolas de idiomas parceiras (CNA e Point Language School).

No Programa Bom Aluno Capixaba participam estudantes da rede pública
de ensino, membros de famílias de baixa renda que, em processo seletivo,
são considerados com perspectivas de ingressar em curso superior.

INSTITUTO PONTE
(27) 2233.6363/99258.0605
ponte@institutoponte.org.br e bomaluno@institutoponte.org.br
www.institutoponte.org.br
InstitutoPonte
Avenida Fernando Ferrari, 1080, sala 604, Torre Central – Mata da Praia – Vitória (ES).

Local de realização do Programa Bom Aluno Capixaba:
Avenida Professora Anísia Correa Rocha, 131 - Consolação - Vitória (ES).

Classe Hospitalar
“Canto do Encanto”

[ Vida escolar dentro do hospital ]

O projeto leva educação, afeto e diversão para crianças
e adolescentes internados no Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glória e hospedados para tratamento
oncológico na Acacci. Dessa forma, podem, durante
o tratamento, manter atividades pedagógicas e
educacionais de acordo com o seu currículo escolar.
Um dos resultados diretos é a redução da evasão e
da defasagem escolar dos pacientes. No entanto,
o projeto também agrega melhores condições ao
tratamento por dar aos pacientes a oportunidade de
realizar atividades lúdicas adequadas às suas idades.

VOLUNTÁRIOS
Os interessados em
contribuir podem
participar atuando nas
ações desenvolvidas
pela Acacci que tem
interface com o
Classe Hospitalar,
como: Recreação
Infanto-Juvenil,
Roda de Leitura e
eventos externos.

Desenvolvido pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil
(Acacci), o Projeto tem o apoio da ArcelorMittal Tubarão e
das Secretarias Estaduais de Educação e Saúde.

O Classe Hospitalar também promove
atividades externas, como visitas
a parques, cinemas e teatros.

Com atividades educacionais e
divertidas, o Classe Hospitalar
propicia convívio social e afetivo
para crianças e adolescentes em
tratamento contra o câncer.

ACACCI
(27) 2125.2955/2125.2972
www.acacci.org.br

projetos@acacci.org.br / servicosocial2@acacci.org.br

ACACCI

Rua Domingos Póvoa Lemos, 297 - Jardim Camburi - Vitória (ES).

Desenvolvendo Talentos e
Tecendo Oportunidades
[ Resgate da cultura ]

Música, arte e dança estão presentes neste projeto como
estímulos para que adolescentes expressem talentos
e habilidades. Dessa forma, coletivamente poderão
conhecer e resgatar suas raízes culturais e identidades,
percebendo suas potencialidades e expectativas de futuro.
O público alvo do projeto, que será iniciado este ano,
são 80 adolescentes aprendizes atendidos pelo Centro
Salesiano do Adolescente Trabalhador (Cesam – ES),
que moram nas comunidades de Forte São João,
Romão, Cruzamento, Ilha de Santa Maria e Jucutuquara.
Entre as atividades que serão desenvolvidas ao
longo de 2017 estão oficinas de música e dança.

VOLUNTÁRIOS
O Cesam estimula
a participação de
voluntários em
palestras, oficinas
e rodas de conversa
com os adolescentes
e suas famílias. Há
ainda oportunidade
de integração nos
grandes eventos
artísticos que
serão promovidos
ao longo do ano.

O projeto vai utilizar as
linguagens artísticas para
o estabelecimento de um
diálogo com a realidade
dos adolescentes. A ideia
é estimular novas formas
de expressão para seus
talentos e potencialidades.

CESAM
(27) 3025-5050/3025-5052
ssas.salesianos.br/cesam/cesames

luciana.castilho@salesiano.br
cesam.espiritosanto

Avenida Vitória, nº 900 - Forte São João - Vitória (ES).

Diagnóstico Precoce de
Deficiência Auditiva

VILA VELHA - ES

[ Encaminhamento adequado ]

A Apae Vila Velha criou esse projeto, em 2012, para
atender à demanda de diagnósticos diferenciais
de deficiências, tanto para crianças como para
adultos. A partir de uma avaliação precisa é possível
direcionar as pessoas para um tratamento adequado.
Com o apoio da ArcelorMittal Tubarão, a instituição
passa a ser o terceiro espaço capixaba a fornecer
esse serviço, atendendo pacientes de todo o Estado.

VOLUNTÁRIOS
O serviço de diagnóstico
precoce não tem demanda
por voluntários diretamente.
No entanto, a Apae Vila Velha
estimula que as pessoas
interessadas em contribuir
divulguem o serviço e a
importância de realizar um
diagnóstico adequado.

A Apae Vila Velha é reconhecida como centro de referência no atendimento à
pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. A cada ano, busca novas formas
de atender à crescente demanda ampliando o trabalho desenvolvido.

APAE VILA VELHA
(27) 3229.0186

apaevv.presidente@apaebrasil.org.br

http://www.vilavelha.apaebrasil.org.br/

Rua Cabo Ailson Simões, 1050 - Centro - Vila Velha (ES).

Esporte é Vida

[ Futebol como elemento
de integração ]

O principal objetivo deste projeto é abrir oportunidades
de socialização para crianças, adolescentes e jovens em
vulnerabilidade social por meio do esporte. A iniciativa é
realizada pela Associação Beneficente Famílias contra a
Exclusão Social (Faces), no bairro de Carapebus, na Serra.
O público, de 7 a 17 anos, participa de treinos de futebol
de campo, três vezes por semana. Enquanto desenvolvem
habilidades esportivas, crianças e adolescentes passam a
compreender o valor da integração e do trabalho em equipe.
A partir de 2017, também vai oferecer treinamentos
de futebol de areia para jovens de 18 a 24 anos.

VOLUNTÁRIOS
Pessoas que queiram
atuar como auxiliares
de professores de
educação física
e assistentes
sociais podem ser
voluntários. Também
é importante visitar,
conhecer os times e
torcer pelas equipes
quando participam
de campeonatos.

Os times de futebol formados no Esporte é Vida contribuem para integrar os participantes
que, parceiros em campo, tornam-se também amigos que se apóiam na construção do futuro.

FACES
(27) 99752.2132
facesprojetosocial.com.br

associacaofaces@gmail.com
facesprojetosocial

Rua Iracema, 100 - Praia de Carapebus - Serra (ES).

Esporte para a Cidadania

[ Judô e Karatê fortalecem vínculos
sociais e comunitários ]

Este projeto surgiu de uma demanda da comunidade
por atividades esportivas atraentes para ocupar
o tempo livre das crianças, adolescentes e jovens.
Ao mesmo tempo, as atividades proporcionam a
valorização e a integração da vida social, promovendo
valores como respeito, disciplina e concentração.

VOLUNTÁRIOS

O público alvo são crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos,
residentes dos bairros de abrangência do ICA (Cidade
Continental, Praia de Carapebus, Lagoa de Carapebus,
Balneário de Carapebus, Bicanga e Novo Horizonte).

A instituição aceita
voluntários para diferentes
funções, buscando
atender às necessidades da
comunidade. Tanto podem
atuar em ações específicas
de acordo com suas
habilidades como podem
dar apoio em eventos e
outras atividades pontuais.

Com a prática de esportes,
crianças e adolescentes
ganham saúde, exercitam
a capacidade de
concentração, valorizam
a disciplina e fortalecem
os vínculos de amizade.

INSTITUTO CONTINENTAL EM AÇÃO (ICA)
(27) 3238.7637/98879.2223/98879.2225
institutocontinentalemacao@gmail.com

icainstituto.org.br

Avenida dos Índios, s/nº, setor América - Cidade Continental - Serra (ES).

Gastrolar
Gastronomia Social

[ Capacitação e integração ]

Criado em 2014, este projeto tem como objetivo capacitar
moradores da comunidade no entorno da Universidade Vila Velha
(UVV) para que possam atuar no setor de gastronomia.
A cada semestre, 50 alunos recebem formação básica em cozinha,
confeitaria e panificação. Com esta capacitação, os beneficiados
ganham mais oportunidades de emprego no setor, assim como
podem desenvolver atividades informais de geração de renda.
Podem participar pessoas na faixa etária de 18 a 50 anos, com renda até 1,5 salário
mínimo e residentes nos bairros Divino Espírito Santo, Vista da Penha e Boa Vista
I e II. Os alunos do último período do curso de Gastronomia da UVV atuam como
voluntários, o que potencializa a integração entre a comunidade e o meio acadêmico.

O projeto une estudantes da UVV à pessoas da comunidade do
entorno interessadas em trabalhar no setor de gastronomia.

UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV)
(27) 3421.2097/3421.2260
www.uvv.br

extensao@uvv.br

uvv.oficial

Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21 - Boa Vista - Vila Velha (ES).

Mães Jovens
Aprendendo a Educar

[ Conhecimento, integração e apoio ]

Desenvolvido pelo Serviço de Engajamento
Comunitário (Secri), desde março de 2009,
este projeto oferece formação de qualidade
para jovens de até 29 anos, gestantes ou com
recém-nascidos, moradoras da região Poligonal
I, em Vitória, conhecida como Território do
Bem (bairros São Benedito, Itararé, Consolação,
Bairro da Penha, Bonfim e Engenharia).

VOLUNTÁRIOS
A participação de voluntários
é relevante como facilitadores
de oficinas criativas, apoio
e acolhimento aos filhos das
participantes que durante o
encontro ficam no espaço da
criança realizando atividades
recreativas, entre outras ações.

As jovens beneficiadas são acolhidas em encontros coletivos,
nos quais são realizadas Rodas de Conversa para estimular
troca de experiências, confraternização, desabafo, orientação
para mudança de caminhos e formação de opiniões.
O projeto engloba ainda atividades como Visitas Domiciliares,
análise individual de cada caso, encaminhamento a outras atividades
do Secri, oficinas criativas e atendimento psicossocial.

Aprendizado e troca de experiências ajudam a preparar as jovens mães
para a tarefa de cuidar e educar as crianças das comunidades.

SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO (SECRI)
(27) 3225.3126/3215.0978/3215.0942
coordenacaojuventude@secri.org.br e juventude@secri.org.br

Alameda Agenor Caetano, 11 - São Benedito - Vitória (ES).

www.secri.org.br

MusArt: alicerces para
o desenvolvimento

[ A arte como base para cidadania ]

A música é a ferramenta utilizada por este projeto para promover
a cidadania de crianças e adolescentes em situação de risco
social. O objetivo é ampliar as oportunidades, melhorando o
protagonismo e estimulando o desejo de transformação social.
Todos os cerca de 450 atendidos pelas unidades da Rede de Atendimento
Integrado à Criança e ao Adolescente (Aica) de Novo Horizonte, Central Carapina
e Planalto Serrano terão a oportunidade de participar das oficinas de instrumentos
(violão, bateria, flauta e violino), coral e percussão, criando um novo espaço de
desenvolvimento cultural, valorização dos talentos e convívio comunitário.

Crianças e
adolescentes
descobrem, por
meio da música,
novos talentos e
potenciais. Unidos
pela arte, tornam-se
protagonistas de suas
histórias e constroem
um futuro melhor.

REDE AICA
(27) 3338.5575/99234.6655
coordenacao@redeaica.org.br

www.redeaica.org.br

Sede: Rua João de Barro, 144 - Novo Horizonte - Serra (ES).

Musikar

[ A música como eixo central
de desenvolvimento ]

O projeto foi criado em 2016 para ampliar o
atendimento a crianças e adolescentes, de 6
a 14 anos, da Região 2 de Vitória, oferecendo
novas atividades. O eixo central é o uso da
música para estimular o desenvolvimento
psicomotor, social e emocional.

VOLUNTÁRIOS

Ao mesmo tempo em que participam
de aulas de flauta e canto, os
beneficiados terão oportunidades de passeios,
atividades recreativas e reforço escolar no contra turno.

Os voluntários podem atuar
em oficinas e palestras,
focando em temas como:
artesanato, educação
para o trânsito, educação
ambiental, prevenção
contra drogas, brincadeiras
antigas, entre outras.

As atividades de aprendizado e apresentação musical fortalecem os laços
entre os participantes e destes com suas famílias e comunidades.

INSTITUTO VEM SER
(27) 99715.3373

vem.ser@hotmail.com

instituto vem ser

Avenida Jerônimo Monteiro, 126, sala 410 - Centro - Vitória (ES).

Práticas Corporais de Atenção e
Cuidado em Saúde para Pessoas
com Deficiência e seus Familiares
Criada em 2012, como projeto de extensão da Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes), esta ação tem como objetivo promover a
qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares. Por meio
de uma formação humana, agrega práticas corporais, cuidados com a
saúde, incentivo aos esportes e ao lazer. As atividades são desenvolvidas
no Laboratório de Educação Física Adaptada (Laefa) da Ufes.
Ao mesmo tempo, potencializa a formação inicial e continuada dos professores
com uma perspectiva de inclusão no âmbito da Educação Física.
O público alvo é formado por crianças com e sem deficiência; adolescentes,
jovens e adultos com deficiência (autismo e baixa visão); e familiares. Além
do apoio da ArcelorMittal Tubarão, o projeto conta com o envolvimento das
seguintes instituições: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae),
Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Vitória (CAPSi-Vitória),
Centro de Educação Infantil Criarte/Ufes e Centro de Ciências da Saúde/Ufes.

Com atividades físicas divertidas e lúdicas, adequadas a cada tipo de público, essa ação busca
melhorar a qualidade de vida dos beneficiados por meio da prática corporal e do cuidado com a saúde.

LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA
(27) 4009.2626
mgracasilvasa@gmail.com e chiconjf@yahoo.com.br
https://facebook.com/groups/348411151874575 (grupo fechado)

Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário - Goiabeiras - Vitória (ES).

Quadra Legal

[ Um espaço para crescer
em comunidade ]

Este projeto foi criado com o objetivo de promover
a construção de uma quadra de esportes dentro
do Centro Social São José de Calasanz, ação da
Obra Social Itaka-Escolápios que, desde 2008,
realiza o atendimento educacional e recreativo a
crianças e adolescentes no contra turno escolar.
A Quadra Legal vai beneficiar crianças e adolescentes
moradores dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de
Colares, na Serra. Será um espaço dedicado à
realização de oficinas socioeducativas, unindo
esporte e arte como capoeira e dança.

VOLUNTÁRIOS
O voluntariado é
uma das colunas que
sustentam o Centro
Social São José de
Calasanz. Quem
quiser contribuir
pode participar
em serviços gerais
e acompanhando
os educadores
nas atividades.

Mais de 220 crianças e adolescentes, de 6 a 15
anos, atendidos pelo Centro Social vão ganhar
uma quadra para o desenvolvimento de novas
atividades, integradas às ações já realizadas.

CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ DE CALASANZ
(27) 3246.5065

josecarlos@pucminas.br

www.escolapiosbrasil.com.br/p/centro-social-sao-jose-de-calasanz
CentroSocialSaoJoseDeCalasanzSerra

Rua Alfredo Galeno, 90 - Vila Nova de Colares - Serra (ES).

Semeando Conhecimento

[ Inclusão digital como alavanca para
aprendizado e valores humanos ]

A partir da identificação de problemas de aprendizado em escolas da região
de Manguinhos, na Serra, a Associação Pc Net desenvolveu um projeto
que utiliza o ensino da informática e o acesso à Internet para melhorar o
desempenho dos estudantes. Voltado para crianças e adolescentes de 6 a
15 anos, moradores de Manguinhos e de bairros próximos, também estimula
o resgate de valores humanos e o relacionamento entre os alunos.
O projeto possibilita aos beneficiados ter acesso a experiências e manifestações
artísticas, culturais, esportivas e de lazer com vistas ao desenvolvimento da
autonomia e da cidadania plena.
Realizado com apoio da ArcelorMittal
Tubarão, tem parceria com a Escola
Estadual de Ensino Fundamental Prefeito
José Maria Feu Rosa, frequentada
pela maior parte dos participantes.

As diferentes atividades promovem a liberdade para aprender a utilizar as ferramentas
tecnológicas, desenvolver habilidades artísticas e explorar a criatividade.

ASSOCIAÇÃO PC NET
(27) 3243.2436/3243.0219/99849.9869
pcnetmanguinhos@yahoo.com.br

pcnetmanguinhos

Rua Eupídio Pimentel, 366 - Manguinhos - Serra (ES).

Vamos Falar de Ética
[ Conhecimento para
jovens empreendedores ]

O apoio da ArcelorMittal Tubarão à Associação Junior Achievement do Espírito
Santo (Ajaes), será direcionado ao Programa Vamos Falar de Ética. Aplicado desde
2010, tem como objetivo levar a jovens estudantes do Ensino Médio reflexões
sobre os benefícios de ter uma conduta ética em suas vidas pessoal e profissional.
Dessa forma, busca contribuir para que os jovens tenham uma
melhor compreensão de seu papel como cidadãos.
As atividades são desenvolvidas nas escolas parceiras em cinco módulos, cada um com
duração de uma hora aula. Os participantes têm a oportunidade de conhecer conceitos
e debater questões gerais e específicas, relacionadas às diferentes profissões.

As ações da Junior Achievement são voltadas a fomentar o empreendedorismo na escola, em
programas que contribuem na formação de jovens empreenderoes e cidadãos conscientes.

AJAES
(27) 3224.3721

ajaes@ajaes.org.br

http://www.jabrasil.org.br/jaes

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2236 - Bento Ferreira - Vitória (ES).

Vencendo através do Esporte
[ Integração e descoberta com
atividades esportivas ]

Realizada pelo Instituto Viva a Vida, organização que
trabalha projetos esportivos sociais desde 2005, esta
ação tem como objetivo integrar o esporte com a vida
social, familiar e escolar. Também é objetivo do projeto
promover o desenvolvimento psicomotor das crianças
atendidas e a valorização da educação por meio de
princípios olímpicos, como a amizade e o respeito.

VOLUNTÁRIOS
O Instituto Viva Vida possui
uma rede de voluntários,
que trabalham em
monitorias educacionais,
cursos profissionalizantes,
psicologia, nutrição,
fisiologia e odontologia.

Os beneficiados têm aulas de basquetebol
e atividades complementares como palestras motivacionais e
educativas, visitas culturais, encontros de grupo coordenados
pelo serviço social e participação em festivais esportivos.

A atividade esportiva promove a qualidade de vida, a integração e a formação de novos atletas.

INSTITUTO VIVA A VIDA
(27) 3109.9982

coordenacaoivv@bol.com.br

http://www.cetaf.com.br/instituto-viva-vida
basqueteleideincentivo ou bodyboardleideincentivo

Rua Humaitá,12 - Divino Espírito Santo - Vila Velha (ES).

