


Desde 1999, a Belgo Bekaert 
Itaúna desenvolve 

ações sociais por meio 
da ,Fundação ArcelorMittal

voltadas para a comunidade de 
Itaúna. 

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 Antenados

Com o objetivo de apoiar às famílias, o projeto ofereceu  aos pais

materiais com dicas e atividades para que eles ajudassem os 

filhos a transformarem as emoções em habilidades. Todo o 

conteúdo foi alinhado às competências da Base Nacional Comum

 Curricular (BNCC).

BENEFICIADOS333

Projeto Vida+Segura

VISUALIZAÇÕES519
Nina Maravilha, websérie Vida + Segura

Aurora, participante do projeto

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.



Encontros formativos com o objetivo de capacitar professores 

em metodologias ativas de aprendizagem a serem 

aplicadas para o desenvolvimento de seus alunos. O projeto foi 

adaptado para o ambiente viurtual.

PARTICIPANTES1.413

Projeto Vai!

Encontros Formativos do projeto 



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



Projetos Especiais

Séries de videos direcionados para crianças de 6 a 11 anos. 

Estimulando os movimentos, técnicas de dança, interação e 

diversão para a familia.

VISUALIZAÇÕES10.895
Websérie Fábrica Fantástica



Mentes de Aço

Realização de torneios virtuais 

de Xadrez.

BENEFICIADOS
GERAL

481

Projeto Tropical

Aulas de futsal para atletas do Clube Tropical. 

PARTICIPANTES EM EVENTOS460

Competição de Xadrez. Alunos praticando o esporte Futsal

  60 ALUNOS



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.

REPASSADOSR$72.548,65
ARRECADADOSR$13.033,90

Empregada da ArcelorMittal e sua filha.

Pro-Voluntário

Realização de campanhas de doação de fraldas geriátricas e doação

de alimentos, roupas, agasalhos, itens de higiene pessoal, brinquedos

máscaras de proteção.

BENEFICIADOS 180
AÇÕES 01

Voluntários



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. 

REPASSADOS À
INSTITUIÇÃO  

R$ 9.550,00Campanha de Doações

ARRECADADOR$ 4.775,00
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