Nossas conquistas 2014

E

m 2014, mais uma vez, a Fundação se reinventou para acompanhar os caminhos do
negócio da ArcelorMittal e se adequar às transformações sociais e particularidades de
cada comunidade onde atua.
Ao longo do ano foram 146 encontros com prefeitos, secretários, deputados e outros
representantes do poder público para tratar exclusivamente do investimento social e das
possibilidades de avanço e melhoria, conforme a realidade de cada localidade.
Além das iniciativas voltadas para a contribuição à educação na rede pública, foco da Fundação desde 1999, os projetos de esporte foram um dos principais destaques. O salto
significativo nos investimentos na área deve-se à importância do tema, numa perspectiva
educativa e de desenvolvimento humano, e ao estímulo provocado pelo próprio governo
na forma de novas Leis de Incentivo.
A ArcelorMittal se orgulha em ser uma das empresas pioneiras na utilização da Lei de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais e também da Lei Federal de Incentivo à Saúde, cujos
recursos financiam ações voltadas para o atendimento oncológico e às pessoas com deficiência.
Em 2014, também demos um passo importante ao estruturar um programa específico
para mobilizar nossos clientes a realizarem seu próprio investimento social, a exemplo do
que já foi feito no passado com fornecedores, propagando o valor da sustentabilidade à
nossa cadeia de negócio.
Temos a certeza que o desafio de alcançar tais transformações sociais precisa ser assumido e compartilhado por governos, empresas e sociedade civil. A Fundação ArcelorMittal
acredita nesta parceria e no trabalho contínuo, flexível e sustentável, ao qual se dedica há
26 anos, em 40 cidades brasileiras.
Nesta publicação, dividimos com você os principais resultados da nossa atuação em 2014.
Visando maior transparência no reporte das informações, fragmentamos o investimento
total em dois pilares: recursos próprios e recursos incentivados (via leis de incentivo à
cultura, esporte e saúde). Os detalhes de cada projeto que desenvolvemos ou apoiamos
seguem nas próximas páginas.
Boa leitura!

Ricardo Garcia, Diretor Presidente

Leonardo Gloor, Diretor Superintendente
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450

mil beneficiários

40

municípios contemplados

37

ações patrocinadas nas
áreas de cultura e esporte

R$ 12,5

milhões investidos
4R$ 2,3 milhões de recursos próprios e
4R$ 10,2 milhões via leis de incentivo

12

projetos próprios nas áreas de
educação, promoção social e esporte

2

projetos de incentivo à saúde patrocinados

1. Investimentos com recursos próprios

educação
Programa Ensino
de Qualidade (PEQ)
Formação de educadores para
aperfeiçoamento dos processos
pedagógicos e de gestão das escolas.

22 educadores capacitados
1.113 alunos beneficiados
6 escolas envolvidas
444

Programa de Educação
Afetivo-Sexual (PEAS)
Formação de educadores e adolescentes
para discussão de temas relacionados à
sexualidade, à saúde reprodutiva, ao uso
de drogas etc., visando à conscientização
e um comportamento social mais seguro.

193 educadores envolvidos
8.661 adolescentes beneficiados
50 escolas envolvidas

444

Empreendedorismo Juvenil
Aulas de empreendedorismo ministradas
por voluntários da ArcelorMittal, que
introduzem o jovem ao mundo dos
negócios e o estimulam a planejar o
próprio futuro.

1.311 alunos beneficiados
145 voluntários capacitados
8 escolas envolvidas

Ver e Viver
Diagnóstico e tratamento de problemas
visuais em alunos do Ensino Fundamental,
favorecendo o aprendizado, o
desempenho e a permanência escolar.

12.763 alunos triados
2.293 consultas
857 óculos distribuídos
120 escolas envolvidas

444

Cidadania Digital
Formação em informática aliada à
cidadania. Promove a inclusão digital e
contribui para a qualificação profissional..

1.177 alunos formados
9 educadores capacitados

Educar na Diversidade
Capacitação de educadores a fim de
promover a inclusão de alunos com
deficiência intelectual.

Prêmio ArcelorMittal
de Meio Ambiente

60 educadores capacitados
195 alunos com deficiência

Conscientização de crianças e
adolescentes sobre questões ligadas
ao meio ambiente, sustentabilidade e
cidadania, por meio de ações educativas
e um concurso de desenho e redação
sobre o tema anual.

444

7.034 educadores envolvidos
225.893 participantes
660 escolas envolvidas

beneficiados

26.700 alunos beneficiados

indiretamente

32 escolas envolvidas

Cidades da Solda
Capacitação de jovens em situação de
vulnerabilidade para trabalharem como
soldadores, visando a sua inserção no
mercado de trabalho.

31 alunos formados
11 jovens empregados até o momento

MobilizAção
Mobilização da 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.

11 mil alunos beneficiados
4 mil famílias envolvidas
17 escolas envolvidas

promoção social
Cidadãos do Amanhã

Pró-Voluntário

Mobilização de empregados, familiares,
fornecedores, clientes e pessoas da
comunidade para destinação de parte do
Imposto de Renda ao Fundo da Infância e
Adolescência e a projeto aprovado na Lei
Federal de Incentivo ao Esporte.

Estímulo à participação de empregados
e familiares em ações voluntárias nas
comunidades nas quais estão inseridos.

beneficiados

60 instituições sociais contempladas
Valor arrecadado: R$ 1.421.122,00
6.254 participantes

esporte
Esporte Cidadão
Aulas de diferentes modalidades
esportivas para crianças e adolescentes
de comunidades próximas às plantas
industriais, visando à inclusão social
por meio do esporte e a melhora do
desempenho escolar.

444

172 alunos atendidos

444

9.297 crianças e adolescentes

1.186 voluntários
19.555 beneficiados

2. Investimentos com recursos de leis de incentivo

cultura

444

As ações culturais estão
agrupadas sob o nome
ArcelorMittal Cultural. As
iniciativas apoiadas têm como
objetivo a formação de artistas,
gestores culturais e públicos e
plateias, diretrizes previstas na
Política do Investimento Cultural
da ArcelorMittal.

115.913

pessoas beneficiadas

28

ações patrocinadas

ArcelorMittal Cultural

Circuito
Cultural Belgo
Bekaert

Acordes
BioFlorestas
em Cena

Incentivo

Diversão
em Cena
ArcelorMittal

Projetos
especiais

Contrapartida (recursos próprios)

Total

R$ 214.037,01

R$ 3.415.819,54

R$ 1.209.258,73

Não há

R$ 1.209.258,73

IR Cultura

R$ 720.990,00

Não há

R$ 720.990,00

ISSQN BH Cultura

R$ 65.670,83

Não há

R$ 65.670,83

ICMS MG Cultura R$ 3.201.782,53
ICMS SP Cultura

Total Geral

R$ 5.411.739,10

Acordes

BioFlorestas em Cena
Programa com agenda extensa de
atividades formativas voltadas para as
comunidades de atuação da ArcelorMittal
BioFlorestas. Projetos patrocinados:

4
4
4
4
4

Artesânia Nômade
Ator Cidadão
Grupo Teatro Invertido 10 anos
Capacitação de Gestores Culturais
Repertório Kabana

444

Diversão em Cena
ArcelorMittal

444

Projeto de educação musical voltado para
crianças e jovens de escolas públicas,
estruturado por meio de aulas de flauta,
violino e violoncelo.

Programação teatral infantil de qualidade,
todos os finais de semana, aberta à
comunidade. Projetos patrocinados:

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Amatem
Artes Cênicas Mês a Mês
Circulação Trampulim
Mostra de Teatro Infantil
Música para Criança 2013
Música para Crianças
Música para Crianças - 7ª Edição
Oriundo para Crianças
Real Fantasia 30 anoS
Diversão em Cena - Mina Cultural

Projetos Especiais
Agenda gratuita de espetáculos e oficinas
nas comunidades. Projetos patrocinados:

4 Armatrux: Dimensões Artísticas
4 Conhecer para Cuidar
4 Curso O Avesso da Cena – Grupo
Galpão Cine Horto

Circuito Cultural
Belgo Bekaert
Programação teatral infantil de qualidade,
a cada quinze dias, aberta à comunidade.
Projetos patrocinados:

4 Programação de Teatro Infantil
4 Circuito Cultural

4 Programação Cultural Museu dos
Brinquedos

4 FEA – Fundação de Educação
4
4
4
4

Artística - Oficinas de
musicalização para educadores
Circular: Histórias do Mar
Paixão de Cristo
Mostra de curta metragem
Cineminha na Escola

esporte
Na área de esporte, os projetos
apoiados estão agrupados sob o
nome ArcelorMittal Esporte.

Campeonato Sul
Americano de Voleibol
Masculino

As iniciativas são voltadas para
a democratização do acesso,
inclusão social, melhoria do
desempenho escolar e formação
de atletas, diretrizes previstas na
Política do Investimento Esportivo
da ArcelorMittal.

Torneio disputado anualmente e
considerado o mais importante em nível
de clubes da América do Sul.

12.157

Esporte por um mundo
melhor
Aulas de voleibol e futsal para crianças
em situação de vulnerabilidade social.

Taekwondo Iniciação
Escolar

beneficiados

Aulas de taekwondo para crianças de
escolas públicas.

9

ações patrocinadas

Projeto Instituto
Passe de Mágica

Incentivo
ICMS MG Esporte

R$ 2.152.704,78

ICMS SP Esporte

R$ 1.040.982,92

IR Esporte

R$ 204.748,00

Total Geral

R$ 3.398.435,70

Prática lúdica do basquete para
crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.

Projeto Skate Solidário
Prática do skate e noções de cidadania
a jovens em situação de vulnerabilidade
social.

Projeto Quem Ama Cuida
Núcleos de escolas de futebol para
crianças e adolescentes

Projeto Cruyff Court

444

Ensino de futebol e de valores
importantes para o esporte e para a vida.
Metodologia elaborada pelo jogador
holandês Johan Cruyff.

Projeto Formação e
Desenvolvimento de Atletas
do Minas Tênis Clube
444

Prática de diferentes modalidades
esportivas, amparada pela metodologia
do Minas Tênis Clube, contribuindo para
o desenvolvimento de atletas e a inclusão
social.

Projeto Educando com o XV
Aulas de futebol de campo, voltadas para
alunos da rede pública de ensino.

saúde
O apoio a projetos de saúde
se dá por meio da Lei Federal
de Incentivo à Saúde, via
Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON)
e Programa Nacional de Apoio
à Atenção da Saúde da Pessoa
com Deficiência (PRONAS).
Incentivo
PRONON

R$ 204.748

PRONAS

R$ 204.748

Total Geral

R$ 409.496,00*

* Valor do desembolso realizado em dezembro
de 2014. Os projetos listados ao lado foram
desenvolvidos em 2014, com recursos destinados
no final de 2013.

Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica (PRONON)

Projeto Qualidade de vida:
o tratamento oncológico
e suas adversidades –
Hospital da Baleia
Substituição dos mobiliários e aquisição
de equipamentos para aprimorar as
condições de tratamento oncológico a
pacientes adultos e pediátricos.
Programa Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS)

Superando as diferenças
através do esporte –
Associação Mineira de
Reabilitação (AMR)
Restauração, no mais alto grau possível,
da capacidade física, emocional, social
e vocacional de crianças e adolescentes
com deficiência física, por meio de
serviços de apoio à saúde vinculados à
prática esportiva.

Municípios de atuação da
Fundação ArcelorMittal
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); Feira de
Santana (BA); São Francisco do Sul (SC)
e Rio de Janeiro (RJ).

Av. Carandaí, 1.115 - 14º andar - 30130-915 - Belo Horizonte - MG
www.fundacaoarcelormittal.org.br

