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O ano de 2013 foi especial para a Fundação e para
as comunidades onde desenvolvemos ações sociais.
Alcançamos o marco de 25 anos de atuação social e de
7 milhões de beneficiários, números que dimensionam
boa parte do esforço e compromisso empregados pela
ArcelorMittal no desenvolvimento dos locais em que está
presente.
Demos continuidade ao processo de formação de educadores
em temas diversos, além de fortalecer a rede entre escolas,
famílias e sociedade em busca de avanços no ensino, e,
consequentemente, de perspectivas e oportunidades para
as novas gerações. Evidentemente, para chegarmos às
questões mais necessárias e à contribuição mais eficaz
às políticas públicas já em curso em cada localidade,
trabalhamos em constante sintonia com o poder público.
Discutimos alternativas e soluções com os novos gestores
municipais e vislumbramos novas formas de investimento
e de parcerias. Acompanhamos a evolução de cada
indicador e a satisfação de pais e alunos com os resultados
alcançados. E também apostamos na cultura e no esporte
como complementação à formação integral de nosso
principal público: crianças e adolescentes.
Ao todo, R$ 12,3 milhões foram investidos, somados recursos
próprios e incentivos fiscais. Valor que representa o trabalho
de uma equipe – formada por profissionais da Fundação, das
usinas e das áreas parceiras – que se envolve, diariamente,
na criação, estruturação, implantação e acompanhamento
de iniciativas em mais de 40 municípios.
Dividimos com você os nossos principais destaques e
reconhecimentos obtidos em 2013 nas próximas páginas.
Boa leitura!

Ricardo Garcia
Diretor Presidente

Leonardo Gloor
Diretor Superintendente
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projetos próprios desenvolvidos nas áreas de
educação, saúde, promoção social, cultura e esporte

400
43

mil beneficiários

cidades contempladas

destaques institucionais
›› Realização de evento comemorativo aos 25 anos da Fundação, que
reuniu diversas autoridades estaduais e municipais, e que apresentou o
impacto das ações sociais da empresa nas comunidades. O aniversário
e os resultados favoráveis da trajetória da Fundação também foram
divulgados por meio de matérias e anúncios na imprensa.

›› Parceria firmada com a Fundação Dom Cabral para participação no

Centro de Referência em Governança Social Integrada – CRGSI – que
se propõe a gerar conhecimento no que se refere à atuação das
empresas na comunidade e à qualificação das relações com o poder
público e ONG’s.

reconhecimentos
e resultados
›› Homenagem do Ministério do Esporte pela

mobilização de pessoas físicas para destinação
de Imposto de Renda a projetos de esporte por
meio do programa Cidadãos do Amanhã.

›› 2º lugar no Prêmio Destaque Social Sicetel/SP, com
o Programa de Educação Afetivo-Sexual – PEAS.

›› Título de entidade benemérita, concedido pela
Câmara Municipal de Juiz de Fora.

›› Medalha de honra ao mérito ao projeto Acordes,
concedida pela Câmara Municipal de João
Monlevade.

›› Título de Cidadão Feirense a Leonardo Gloor,

concedido pela Câmara Municipal de Feira de
Santana em função das ações da Fundação no
município.

›› Moção de aplauso concedida pela Câmara

Municipal de Piracicaba à ArcelorMittal Piracicaba,
pelos programas sociais desenvolvidos na cidade.

educação
Programa de Educação Afetivo-Sexual (PEAS)
Ao estimular que adolescentes discutam e reflitam sobre temas
relacionados à sexualidade, à saúde reprodutiva, ao uso de drogas
etc., o Programa de Educação Afetivo-Sexual – PEAS aposta na
formação de jovens mais conscientes, atuantes e com comportamento
mais seguro.
212 educadores envolvidos
4.139 adolescentes beneficiados
Capacitação de novas turmas de educadores na metodologia do PEAS em
Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba, João Monlevade, Sabará e Carbonita.

Ver e Viver
Busca detectar e tratar problemas visuais
em alunos de ensino fundamental
a partir de triagem e diagnóstico
médico. O aprendizado, desempenho e
permanência dos alunos na escola são
comprovadamente favorecidos.
13.528 alunos triados
1.827 consultas
817 óculos distribuídos
Desenvolvimento do projeto, pela primeira
vez, no Rio de Janeiro, beneficiando a
comunidade do entorno da escola de
samba Acadêmicos do Salgueiro.

Empreendedorismo Juvenil
Com o olhar voltado para o futuro profissional, o programa introduz o jovem
ao mundo dos negócios, estimulando-o a planejar o próprio futuro por meio
de aulas sobre empreendedorismo ministradas por voluntários.
958 alunos beneficiados
67 voluntários capacitados
Inserção de conteúdo sobre empreendedorismo vinculado ao meio ambiente
na grade de aulas oferecidas.

Cidadania Digital
Promove a inclusão digital e estimula o exercício da cidadania por meio
da tecnologia da informação. O programa também dialoga com o
empreendedorismo e a formação para o trabalho.
1.040 alunos formados
4 educadores capacitados
Atividades de pesquisa e discussão entre alunos sobre o papel das redes
sociais na mobilização política no Brasil.

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente
Contribui para a conscientização de crianças e adolescentes
sobre questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade e
cidadania. Contempla ações educativas ao longo do ano letivo
e um concurso de desenho e redação sobre o tema anual.
659 escolas envolvidas
6.992 educadores envolvidos
224.099 participantes
“O Futuro que Queremos Depende das Atitudes que Tomamos
Hoje” foi o tema da 22ª edição do Prêmio.

Educar na Diversidade
Propõe uma transformação nas práticas pedagógicas
das escolas, por meio da capacitação de educadores,
a fim de promover a inclusão de alunos com deficiência
intelectual.
30 educadores capacitados
30 educadores desenvolvidos (formação continuada)
217 alunos com deficiência beneficiados
Ao todo, mais de 900 alunos foram beneficiados
indiretamente pela inclusão escolar.

Cidades da Solda
Promove a capacitação de jovens carentes, desempregados e em
situação de risco social para trabalharem como soldadores, visando a
sua inserção no mercado de trabalho.
16 alunos formados
Taxa de 67% de empregabilidade dos soldadores formados
pelo projeto.

MobilizAção
Envolve a sociedade, em especial as famílias, para que
acompanhe a vida escolar de crianças e adolescentes, ajudando
a mantê-los na escola, a melhorar o ensino e aprendizado e a
diminuir as taxas de repetência e evasão.
16 escolas envolvidas
12 mil alunos envolvidos
Cerca de 4 mil famílias envolvidas
Capacitação de 160 agentes de saúde de Cariacica para
reforçarem, durante o atendimento a domicílio, a importância do
acompanhamento da vida escolar dos filhos.

promoção social
Cidadãos do Amanhã
Incentiva empregados, familiares, fornecedores,
clientes e pessoas da comunidade a destinarem
parte do seu imposto de renda ao Fundo da Infância
e Adolescência e a projetos aprovados na Lei do
Esporte.
13.719 crianças e adolescentes beneficiados
5.454 participantes
Valor arrecadado: R$ 1.529.376,31
Atuação pioneira da ArcelorMittal na mobilização
de pessoas físicas para destinação de recursos a um
projeto de esporte, o que lhe rendeu uma homenagem
do Ministério do Esporte.

Pró-Voluntário
Estimula e cria condições para que os empregados
e seus familiares realizem trabalho voluntário nas
comunidades nas quais estão inseridos.
1.139 voluntários
20.844 beneficiários
Realização de iniciativas contínuas, de longo prazo, além de
campanhas e eventos anuais em benefício de instituições
sociais apoiadas pelos voluntários.

cultura
Acordes
A iniciativa contempla o ensino de música erudita nas escolas, contribuindo
para o desenvolvimento cultural dos participantes e para a melhoria
do desempenho escolar, por meio de ganhos de percepção, atenção e
concentração. As atividades incluem aulas semanais de flauta e violino.
197 alunos beneficiados
Expansão do projeto para Juiz de Fora, beneficiando 100 alunos de uma
escola municipal.

ArcelorMittal Cultural
Promove a formação cultural pelo apoio a projetos de
capacitação de gestores e artistas, além de ampliar o acesso a
bens e serviços culturais. São utilizados incentivos fiscais oriundos
das leis federal, estaduais e municipais de incentivo.
75 mil pessoas beneficiadas
40 projetos patrocinados
Lançamento do programa Diversão em Cena ArcelorMittal
em Sabará e realização de mais uma temporada de sucesso
em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Piracicaba.

esporte
Esporte Cidadão
Oferece aulas de diferentes modalidades esportivas para crianças e
adolescentes das comunidades próximas às plantas industriais. Além
de promover a inclusão por meio do esporte, o programa também
busca contribuir para a melhoria do desempenho escolar e para o
desenvolvimento das habilidades dos alunos.
93 alunos beneficiados
Índice de 99% de pais satisfeitos em relação ao projeto e seu impacto no
desempenho escolar dos filhos.

ArcelorMittal Esporte
Abriga todos os projetos apoiados pela empresa por meio de recursos de leis de
incentivo, voltados para a inclusão social pelo esporte. As iniciativas contribuem
para a integração e socialização de crianças e adolescentes, refletindo em ganhos
pessoais e melhora do desempenho escolar.
1.800 crianças e adolescente beneficiados
Apoio a seis projetos em diversas modalidades esportivas.

Municípios de atuação da
Fundação ArcelorMittal Brasil
Abaeté, Antônio Dias, Bela Vista de Minas,
Belo Horizonte, Bom Despacho, Carbonita,
Contagem, Dionísio, Dores do Indaiá,
Ewbank da Câmara, Ibirité, Itatiaiuçu,
Itaúna, João Monlevade, Juiz de Fora,
Marliéria, Martinho Campos, Nova Era,
Quartel Geral, Rio Piracicaba, Sabará,
Santos Dumont, São Domingos do Prata,
São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros,
Senador Modestino Gonçalves, Taquaraçu de Minas,
Vespasiano (MG); Hortolândia, Iracemápolis, Osasco,
Piracicaba, Rio das Pedras, São Paulo (SP); Cariacica, Serra,
Vitória (ES); Alcobaça, Feira de Santana, Prado, Teixeira de
Freitas (BA); São Francisco do Sul (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

Túlio Luz, Escola Municipal
Sebastião Fernandes,
Vespasiano (MG)

Av. Carandaí, 1.115 - 17º andar
30130-915 - Belo Horizonte - MG

www.famb.org.br

