


Desde 1999, a ArcelorMittal 
Monlevade desenvolve 

ações sociais por meio 
da ,Fundação ArcelorMittal

voltadas paras as comunidades de 
João Monlevade, Rio Piracicaba,

São Domingos do Prata e Nova Era. 
São diversos projetos nas áreas de

educação, esporte, cultura, 
promoção social e saúde.



Foi necessário nos reinventar para garantir a continuidade 
das nossas ações. Adaptamos diversas iniciativas para o ambiente virtual

110%



AÇÕES 



Projeto Vida+Segura

VISUALIZAÇÕES519
Nina Maravilha, websérie Vida + Segura

Websérie especial com os personagens do espetáculo “O que 

mora no escuro”, abordando alguns dos riscos domésticos 

abordados no projeto. Adaptação do material para jogos online.



VISUALIZAÇÕES34.992

Ensino Híbrido na prática

PARTICIPANTES   33Formação Virtual dos projetos

Ensino Remoto de Emergência
Formação de professores em técnicas e ferramentas digitais 

que facilitam a condução de aulas remotas. A iniciativa foi composta 

por grupos de discussão orientados, além da transmissão de 

webinares por meio do canal da Fundação no YouTube.

VISUALIZAÇÕES8.714
PARTICIPANTES 88

O Ensino híbrido utiliza a metodologia que combina aprendizado 

online e offline, em modelos que mesclam momentos em 

que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, em outros

momentos a aprendizagem ocorre de forma presencial, com  

interação dos pares e com professor.



Diversão em Cena Online

Adaptação da programação para o formato virtual, com 

transmissões ao vivo por meio das redes sociais e canal 

da Fundação no YouTube e webséries especiais para o 

público infantil.

VISUALIZAÇÕES197.964

Espetáculo do Diversão em Cena Online 2020



Projeto Moradores

Movimento em valorização da identidade cultural e a memória 

das pessoas em relação ao município.

Projeto Acordes

As aulas de música migraram para o ambinte virtual. No 

final do ano, foi realizado um concerto online.

ALUNOS 92

HISTÓRIAS DIVULGADAS12

Moradores que compartilharam histórias

Apresentação antes da pandemia.



Mentes de Aço

Realização de torneios virtuais 

de Xadrez.

BENEFICIADOS  17

Competição presencial antes da pandemia.



Projeto de Handebol
As aulas de handebol migraram para o 

ambiente virtual. 

BENEFICIADOS122

Esporte Cidadão
Realização de aulas de futsal e vôlei para alunos da

Escola Municipal Cicinha Moura Simon, em 

João Monlevade/MG

BENEFICIADOS  82

Aulas presenciais sendo realizadas antes da
pandemia.

Alunos praticando o esporte Handebol antes 
da pandemia.



Cidadãos do Amanhã
Programa que incentiva empregados, clientes, fornecedores e 

comunidade a destinarem parte do Imposto de Renda ao Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e projetos aprovados 

na Lei do Esporte.

REPASSADOS 
aos municípios de João Monlevade,
Nova Era e São Domingos do Prata.

R$127.051,01
ARRECADADOSR$84.381,36

Empregada da ArcelorMittal e sua filha.

Pró-Voluntário

Realização de campanhas de agasalhos, alimentos, brinquedos e 

doação de sangue.

AÇÕES 15

Voluntários
BENEFICIADOS 2.500



Campanha de Doação

Alagamento em João Monlevade 

R$8.000,00

Fundo do Idoso
Destinação de recursos para o Conselho Municipal do Idoso, com 

o objetivo de contribuir para a realização dos projetos voltados 

para a 3ª idade.  

REPASSADOS ÀS
INSTITUIÇÕES  

R$ 39.500,00

Campanha de Doações BENEFICIADOS      153

Mobilização interna e externa para captação de alimentos, 

para atender as pessoas que ficaram desabrigadas ou foram 

prejudicadas pelas fortes chuvas.

APLICADO NA 
DOAÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS



Campanha de Doação
Mobilização interna e externa para captação de recursos 

financeiros que foram destinados a instituições que atuaram

em prevenção e combate à pandemia. 

Campanha de Doações

PESSOAS 
IMPACTADAS

160.000

RECEBIDOS 
 pela instituição

R$577.546,00

R$288.773,00  REPASSADOS 
        pela empresa

=

                             ARRECADADOS 
    ao Hospitla Margarida durante a campanha.

                          +
 

R$288.773,00



Gonçalves
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