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IBIRITERMO E AS BOLSAS DE
INTERCÂMBIO  

As bolsas de estudo são
patrocinadas por empresas privadas
parceiras, como a IBIRITERMO S.A ,

as quais acreditam no nosso
PROJETO CIDADÃO GLOBAL  e

buscam realizar uma contrapartida
social na comunidade a qual estão

inseridas. 



PARCERIA DE LONGA DATA  
A parceria entre FHA e IBIRITERMO

acontece desde de 2016!  
Foram inúmeras as vezes que

pudemos contar com essa parceria
para  a execução de vários outros

projetos na Fundação nas mais
diversas  áreas como:

 esportes e lazer,música, atividades
socioculturais, teatro, construção do

parque ecológico, entre outras.



PATROCÍNIO   
 Quando apresentamos o projeto
Cidadão Global à IBIRITERMO, não
houve hesitação da parte deles em

acreditar nos objetivos socioculturais
que o projeto iria culminar. 

 
A IBIRITERMO patrocinou 02 bolsas

de estudos em 2019  e mais as
 05 bolsas dos alunos que irão

embarcar agora em 2021.



BOLSAS PRA ITÁLIA

A IBIRITERMO, empresa de atividade
termoelétrica em Ibirité faz parte da

PETROBRÁS(Brasil) e da ÉDISON (Itália) - 
a mais antiga companhia de energia na

Europa .

Importante ressaltar que o destino
escolhido para as bolsas de intercâmbio foi
a Itália, justamente pelo fato da ÉDISON ter

sede em Milão.



VISITA À SEDE EM MILÃO
Em Maio de 2019, o grupo EDISON fez
questão da visita de nossos primeiros

Intercambistas ,  Laura e Vinicius,  à sua sede
na Itália em um grande evento da empresa .



AGRADECIMENTO
"Gostaríamos de declarar nossa gratidão por
depositarem confiança no nosso processo e
por colocarem em prática tantas boas ações

que certamente continuarão a trazer 
 excelentes resultados. 

Nossa parceria é fruto do que acreditamos
ser a solução para trazer grandes mudanças: 

as pessoas! 
Colocamos em pauta o que elas puramente
são, o que podem aprender e o que podem

ensinar. 
A esperança de um mundo melhor está na

coletividade !"
( Bolsistas )


