
Investimentos com recursos de leis de incentivo

Cultura

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

112.470 
pessoas beneficiadas

27 
ações patrocinadas

ArcelorMittal Cultural

Acordes BioFlorestas
em Cena

Circuito 
Cultural
Belgo

Bekaert

Diversão
em Cena

ArcelorMittal

Projetos
Especiais

InCEntIvo

ICMS MG Cultura * R$ 4.029.522,97

ICMS SP Cultura R$ 1.348.513,32

IR Cultura R$ 1.297.994,40

ISSQN BH Cultura R$ 168.805,76

Total Geral R$ 6.844.836,45

* Este incentivo fiscal é acompanhado de contrapartida da empresa no valor de R$ 174.100,57

 Acordes
Projeto de educação musical voltado 
para crianças e jovens de escolas 
públicas, estruturado a partir de aulas 
de flauta, violino e violoncelo.

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

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

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

• Circuito Cultural  
• Cia Le Plat Du Jour

 Diversão em Cena 
ArcelorMittal
Programação teatral e musical 
infantil de qualidade, todos os finais 
de semana, aberta à comunidade. 
Projetos patrocinados: 

• AMATEM  
• Circuito Cultural O Trem 
•  Circuito Mineiro de Oficinas - 

Rede de educação e cultura
• Circuito para crianças 
• CIRCULANDO 2015 
• Mistura Minas 
• Música para crianças 
• Oriundo para crianças 
• Domingo na Praça 
• Mina Cultural 
• Encena

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

• Armatrux em Cena 
• Paixão de Cristo 
• Savassi Festival 
• Exposição Retratos da Gente 
• Circular Histórias do Mar 
• Tarde de Palhaçadas 
• Turnê 2 por 4 
• Curso de Gestão Cultural

Esporte

Na área de esporte, os projetos 
apoiados estão agrupados sob o 
nome ArcelorMittal Esporte.
As iniciativas são voltadas para a 
inclusão social pelo esporte, diretriz 
prevista na Política do Investimento 
Esportivo da ArcelorMittal.

InCEntIvo

ICMS MG Esporte R$ 2.574.266,76

ICMS SP Esporte R$ 1.125.142,21

IR Esporte R$ 431.170,00

Total Geral R$ 4.130.578,97

•  Esporte por um mundo melhor        
(vôlei e fustal)

•  Formação e Desenvolvimento de 
Atletas para o Alto Rendimento 
no Voleibol Feminino

 •  Mackenzie Voltado para o Futuro 
(natação, vôlei e basquete)

• Taekwondo Iniciação Escolar
• X-Game (skate)
•  Circuito Mineiro de Xadrez      

Escolar
• Formação de Atletas - Futsal
• Projeto Ajudôu (judô)
• Tênis Comunitário
•  Tropical, fazendo campeões! 

(futsal)

•  Escola de Futebol Liga de Futebol 
Amador de Osasco

• União de Taekwondo - CAM
•  Campeonato Mineiro de Basquete 

Sub 13 
 •   Projeto Instituto Passe de 

Mágica (basquete)
• Projeto Cruyff Court (futebol)
• Projeto Skate Solidário
•  Projeto Formação e 

Desenvolvimento de Atletas do 
Minas Tênis Clube 

•  Projeto Educando com o XV 
(futebol)

•  Projeto Esporte Cidadão* 
(futsal, vôlei e judô)

* Projeto viabilizado com recursos de incentivo fiscal e também recursos próprios.

7.701 
beneficiados

19 
ações patrocinadas

Saúde

Promoção Social

O apoio aos 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).

Na área de promoção social, a ArcelorMittal promove o repasse de 
recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, via 
Programa Cidadãos do Amanhã. O montante é fruto da destinação 
de parte do Imposto de Renda por empregados, familiares, clientes, 
fornecedores, pessoas da comunidade e empresas do Grupo.

Em 2015, pela primeira vez, a ArcelorMittal também contribuiu 
para o Fundo do Idoso.

Programa Nacional de Apoio  
à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência 
(PRONAS)
CAIS, uma passagem para 
a autonomia – Centro de 
Atendimento e Inclusão Social 
(CAIS)

Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica 
(PRONON)
Equipagem e Qualificação do 
Atendimento da Casa de Apoio 
Ricardo Moysés Júnior - Fundação 
Ricardo Moysés Jr.

Atendimento à crianças e 
adolescentes com câncer e suas 
famílias, ao longo de dois anos.

Ampliação do atendimento à 
pessoa com deficiência e realização 
de ações de jardinagem e 
horticultura. 

InCEntIvo

Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente R$ 1.118.114,00

Fundo do Idoso R$ 324.498,00

Total Geral R$ 1.442.612,00

PRONAS

InCEntIvo

PRONON R$ 323.983,00

R$ 323.983,00

Total Geral R$ 647.966,00*

* Valor do desembolso realizado em 
dezembro de 2015. Os projetos listados ao 
lado foram desenvolvidos em 2015, com 
recursos destinados no final de 2014. 

Fundação ArcelorMittal
Investimento Social

nossas 
conquistas 2015

Cariacica (ES)
Feira de Santana (BA)

Juiz de Fora (MG)

Kaylaine Silva, 
Martinho Campos (MG)

Martinho Campos (MG)

Projetos patrocinados:



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

1.348 voluntários

22.929 beneficiados

149 ações realizadas

 MobilizAção
Mobilização da comunidade,       
em especial as famílias, para       
que acompanhe a vida escolar de 
crianças e adolescentes, ajudando 
a mantê-los na escola, melhorar o 
ensino e aprendizado e a diminuir 
as taxas de repetência e evasão. 

2.634 alunos 
beneficiados

1.113 famílias envolvidas

9 escolas envolvidas

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

31 alunos formados

Promoção Social

A partir do compromisso com o desenvolvimento das comunidades, a 
Fundação ArcelorMittal construiu sua trajetória, que já soma 27 anos. 
Este caminho só foi possível graças às escolhas e parcerias que fizemos 
e aos obstáculos que superamos. Desafios estes que também estiveram 
presentes em 2015, um ano que nos provocou a driblar as dificuldades e a 
buscar alternativas às limitações impostas pelo cenário econômico atual. 

Vale ressaltar o crescimento de 25% nos investimentos da ArcelorMittal via 
Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte em relação ao ano anterior. 
Em função de nosso pioneirismo e do aproveitamento máximo dos recursos 
disponíveis, fomos a empresa que mais investiu em esportes em Minas 
Gerais em 2014 e 2015, via Lei Estadual, o que nos rendeu o Prêmio 
Melhores do Ano, do Governo do Estado. Outro destaque foram os repasses 
crescentes via Lei Federal de Incentivo à Saúde e aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, bem como o primeiro aporte ao Fundo Nacional 
do Idoso, realizado no final do ano passado. 

O alinhamento ao negócio da ArcelorMittal e a adequação à realidade dos 
municípios onde atuamos também nos levou a reformular algumas ações e a 
descontinuar outras, dando espaço às metodologias mais atuais e assertivas. 
Um exemplo disso é a estruturação de projetos e iniciativas voltadas para 
a educação científica e o estímulo à criatividade, inovação e pensamento 
estratégico, linha que norteará boa parte de nosso trabalho em 2016.

Nesta publicação, dividimos com você as nossas principais conquistas de 
2015. Visando maior transparência no reporte das informações, fragmentamos 
o investimento total em dois pilares: recursos próprios e recursos incentivados. 
Os detalhes de cada projeto que desenvolvemos ou apoiamos seguem
nas próximas páginas. Boa leitura!

Mensagem

Resultados 2015 Fundação ArcelorMittal

410
mil

beneficiados

7
mil

educadores
envolvidos

41 municípios 
contemplados

- R$ 2,47 milhões  
de recursos próprios

- R$ 13,06 milhões 
via leis de incentivo

R$ 15,5
milhões investidos

projetos próprios nas 
áreas de educação 
e promoção social11 

ações patrocinadas 
nas áreas de cultura, 
esporte e saúde

48

Ricardo Garcia 
Diretor Presidente

Leonardo Gloor
Diretor Superintendente

Investimentos com recursos próprios

 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.

1.480 alunos beneficiados

122 voluntários capacitados

12 escolas envolvidas

 Ver e Viver
Diagnóstico e tratamento de 
problemas visuais em alunos de 
ensino fundamental, favorecendo 
o aprendizado, o desempenho e 
a permanência escolar.

14.570 alunos triados

2.909 consultas

978 óculos distribuídos

114 escolas envolvidas

 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

 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.

158 educadores envolvidos

8.446 
adolescentes beneficiados

49 escolas envolvidas

Educação

 Cidadania Digital 
Formação em informática aliada 
à cidadania, promovendo a 
inclusão digital.

 Prêmio 
ArcelorMittal  
de Meio Ambiente
Conscientização de crianças e 
adolescentes sobre questões 
ligadas ao meio ambiente, 
sustentabilidade e cidadania, 
por meio de ações educativas.

7.039 educadores 
envolvidos

215.185 participantes

641 escolas envolvidas

586 alunos formados

10.500 alunos 
beneficiados indiretamente

9 escolas envolvidas

104 alunos 
com deficiência beneficiados

30 educadores capacitados

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

Municípios de atuação
da Fundação ArcelorMittal 

  Minas Gerais

Abaeté
Antônio Dias
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Bom Despacho
Carbonita
Contagem
Diamantina
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

  São Paulo

Hortolândia
Iracemápolis
Osasco
Piracicaba
Rio das Pedras
São Paulo

  Espírito Santo

Cariacica
Serra
Vitória

  Bahia

Feira de Santana 

  Santa Catarina

São Francisco do Sul

  Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Av. Carandaí, 1.115 - 14º andar
30130-915 | Belo Horizonte - MG

  www.fundacaoarcelormittalbr.org.br

Cariacica (ES)

Belo Horizonte (MG)

Santos Dumont (MG)

Piracicaba (SP)

Contagem (MG)


