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Os mais de 400 mil beneficiários das ações sociais promovidas pela 
Fundação ArcelorMittal Brasil em 2012 dão a dimensão do trabalho 
empreendido em prol das comunidades de atuação do grupo ArcelorMittal. 
Eles são o resultado concreto do compromisso estratégico da empresa em 
contribuir para o desenvolvimento sustentável, preservando as identidades 
locais e investindo na formação das novas gerações. 

Esse trabalho começa a partir do bom relacionamento com o poder público, 
que nos ajuda a identificar demandas específicas e a somar esforços para 
a realização de iniciativas que se traduzam em benefícios reais para as 
comunidades onde atuamos. O diálogo frequente com os públicos envolvidos 
nas operações da empresa nos permite aprimorar a gestão dos 16 projetos 
próprios, moldando-os de forma a ampliar seus resultados conforme a 
realidade de cada um dos 43 municípios atendidos.

Os indicadores apresentados nessa publicação retratam o foco principal 
da Fundação ArcelorMittal Brasil: formar crianças e adolescentes para que 
se tornem cidadãos mais conscientes, produtivos e participantes. Cada 
educador capacitado, aluno atendido ou meta superada nos motiva, ano a 
ano, a expandir nossos projetos, elaborar novas estratégias e a evoluir nosso 
investimento.

Em 2012, aproximadamente R$ 7,4 milhões foram empregados na realização 
dos projetos. Recursos próprios e de incentivo fiscal compõem esse valor, 
já que também compete à Fundação a gestão do investimento viabilizado 
por leis de incentivo à cultura e ao esporte. Esse envolvimento garante 
alinhamento e credibilidade ao processo de apoio a projetos, que se sustenta 
na experiência de quase 25 anos da instituição na promoção de iniciativas 
sociais nas comunidades.

A parceria com as unidades industriais da ArcelorMittal e organizações do 
terceiro setor também foi fundamental para viabilizar os resultados aqui 
apresentados. A Fundação agradece o empenho de todos e compartilha, com 
muito orgulho, os destaques desse trabalho nas páginas seguintes.

16 projetos próprios desenvolvidos nas áreas 
de educação, cultura, saúde, meio ambiente e 
promoção social

Cerca de 400 mil beneficiários

43 cidades contempladas



Projetos viabilizados com recursos 
de leis de incentivo

Abriga todos os projetos apoiados pela empresa voltados para 
a inclusão social pelo esporte. As iniciativas, viabilizadas por 
recursos de leis de incentivo, contribuem para a integração e 
socialização de crianças e adolescentes, refletindo em ganhos 
pessoais e melhora no desempenho escolar.

3 projetos apoiados

1.350 crianças e adolescentes beneficiados

Em Piracicaba/SP, a 
empresa apoia o Qui 

Esporte, que ensina tênis 
de mesa a jovens em 

situação de risco social

Terceira temporada do Diversão em Cena 
ArcelorMittal teve público 65% superior 
ao de 2011. Em Piracicaba/SP, onde o 
programa estreou em 2012, quase todos 
os espetáculos tiveram lotação máxima.

Grupo de teatro criado 
a partir do processo de 
formação de artistas se 

apresenta em Marliéria/MG

Promove a formação cultural por meio de 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 fomento à cultura.

800 horas aula de formação de artistas

230 atores formados

42 projetos patrocinados

Mais de 65 mil pessoas beneficiadas pela programação cultural 
oferecida em Abaeté, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Bom Despacho, 
Carbonita, Dionísio, Dores do Indaiá, Itatiaiuçu, João Monlevade, Juiz de 
Fora, Marliéria, Martinho Campos, Quartel Geral, São José do Goiabal, 
São Pedro dos Ferros, Senador Modestino Gonçalves (MG), Piracicaba (SP), 
Feira de Santana (BA).

ArcelorMittal Cultural

ArcelorMittal Esporte



Promove a inclusão social utilizando a tecnologia da 
informação, além de estimular o exercício da cidadania 
e abrir horizontes para o empreendedorismo.

993 alunos formados

6 educadores capacitados

Realiza a triagem, diagnóstico e tratamento de problemas de 
acuidade visual, favorecendo o aprendizado, desempenho e 
premanência dos alunos na escola. 

17.788 triados

2.672 consultas

1.094 óculos

Destaque: Implantação do projeto em Bela Vista de Minas e 
Itatiaiuçu/MG, abrangendo toda a rede de ensino dos dois municípios.

Promove a capacitação de jovens carentes, desempregados e em 
situação de risco social para trabalharem como soldadores, visando 
sua inserção no mercado de trabalho.  

34 alunos formados

26 alunos empregados

3 turmas realizadas

Destaque: Parceria com a Codeme Engenharia, que garante a  
contratação de todos os alunos formados em Juiz de Fora/MG.

Projetos viabilizados com recursos próprios

Formatura 
Piracicaba/SP

Envolve a sociedade, em especial as famílias, para que acompanhem 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

12.158 alunos envolvidos

cerca de 3 mil famílias envolvidas

Destaque: Evolução no IDEB – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 
– das escolas participantes em Cariacica/ES e João Monlevade/MG, em alguns 
casos, superando a meta do Ministério da Educação.

MobilizAção

Cidadania Digital

Ver e Viver

Cidades da Solda



Promove o desenvolvimento pessoal, social e produtivo de adolescentes 
por meio de ações de caráter educativo e participativo, focadas nas 
questões da sexualidade, afetividade e saúde reprodutiva.  

187 educadores envolvidos

6.559 adolescentes beneficiados

Destaque: Duas estudantes de medicina da Faculdade de Saúde  
Ecologia Humana (Faseh) constataram por meio de pesquisa o grande 
impacto do PEAS em Vespasiano/MG: houve redução no índice de  
gravidez na adolescência de 15% para 11%, desde a implantação do  
projeto no município. 

Contribui para a conscientização de crianças e adolescentes sobre 
questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade e cidadania.

761 escolas 

257.331 participantes

7.454 educadores envolvidos

1.987 educadores capacitados

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. 

80 alunos beneficiados

“O projeto mexeu com a autoestima dos alunos, professores e da escola 
de forma geral. Os educadores comprovam os benefícios do programa 
a partir do aumento da concentração e da disciplina, que influenciam 
no resultado final. As famílias também apostam muito no programa e 
veem o futuro de seus filhos começar ali.” Mônica Parente, diretora da 
Escola Municipal Israel Pinheiro, João Monlevade/MG.

Destaque: Obtenção do título “Honra ao mérito”, concedido pela 
Câmara Municipal de João Monlevade / MG, pela realização do projeto.

Vencedores da 
etapa nacional

Programa de Educação Afetivo-Sexual – PEAS

Acordes

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente



Auxilia escolas públicas a aperfeiçoarem seus processos pedagógicos e 
de gestão para que proporcionem um ensino mais eficiente, com melhor 
desempenho dos alunos e menores índices de repetência e evasão.

36 educadores capacitados

2.545 alunos beneficiados

“Com o PEQ, conseguimos um alinhamento entre todas as áreas da escola, 
que nos permite monitorar o andamento de todas as atividades, inclusive no 
que se refere à disciplina, comportamento e desempenho.” Cíntia Borges, 
diretora da Escola Municipal João Marques Machado, em Itatiaiuçu/MG.

Promove a inclusão por meio do esporte, 
contribuindo para o desenvolvimento 
pessoal e melhora no desempenho 
escolar dos alunos. São oferecidas as 
modalidades futsal e vôlei a crianças e 
adolescentes da comunidade.

80 alunos beneficiados

Aluna de João 
Monlevade/MG

Propõe uma transformação nas práticas pedagógicas das escolas, por meio da capacitação 
de educadores, a fim de promover a inclusão de alunos com deficiência mental.

57 professores capacitados (curso 120h)

130 professores capacitados (formação continuada)

776 alunos com deficiência beneficiados

“A convivência em uma sala de aula onde há diversidade permite que as outras crianças vejam 
as diferenças como algo comum, o que é fundamental para construirmos uma sociedade 
inclusiva, sem preconceito.” Flávia Santana, educadora capacitada em Contagem/MG.

Educar na Diversidade

Esporte Cidadão

Programa Ensino de Qualidade – PEQ



Realiza a triagem, diagnóstico e tratamento de problemas de acuidade 
auditiva, favorecendo o aprendizado, desempenho e premanência dos 
alunos na escola.

49 alunos acompanhados

“A prótese e o acompanhamento foram essenciais para que eles passassem  
a viver a vida normalmente. Foi importante para que a dificuldade de escutar 
não os impedisse de alcançarem os seus sonhos.” Maura Vasconcellos,  
mãe de duas crianças atendidas pelo projeto em João Monlevade/MG.

Mobiliza empregados, familiares, fornecedores, clientes e pessoas da  
comunidade para destinarem parte do imposto de renda ao Fundo da  
Infância e Adolescência e a projetos aprovados na Lei do Esporte.

5.425 participantes

Valor arrecadado: R$ 1.199.522,99
57 instituições

13.228 crianças beneficiadas pelos recursos de 2011

Destaque: Possibilidade de destinação dos recursos a um projeto  
aprovado na Lei do Esporte – iniciativa inédita no país!

Estimula e cria condições para que os  empregados 
e seus familiares realizem trabalho voluntário nas 
comunidades nas quais estão inseridos.

17.159 pessoas beneficiadas

966 voluntários

54 campanhas ou projetos realizados

Dia V

Introduz os jovens ao mundo dos negócios, estimulando-os a planejar o 
próprio futuro, por meio de aulas sobre empreendedorismo ministradas 
por voluntários.

1.597 alunos beneficiados

121 voluntários

“Os profissionais que ministraram as aulas mostraram uma visão muito boa 
do empreendedorismo, o que deixou os alunos mais animados em relação 
aos estudos.” Rafaela Marques, supervisora pedagógica do Colégio Santo 
Antônio, em Santos Dumont/MG, onde o projeto foi implantado em 2012.

Ouvir Bem para Aprender Melhor

Empreendedorismo Juvenil

Cidadãos do Amanhã

Pró-Voluntário



www.famb.org.br

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 Mesquita (RJ).


