


Desde 2019, a ArcelorMittal
Vega desenvolve 

ações sociais por meio 
da ,Fundação ArcelorMittal

voltadas para a comunidade de 
São Francisco do Sul. 

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 



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 AO
MUNICÍPIO

R$221.917,00Empregada da ArcelorMittal e sua filha.

REPASSADOS R$48.530,00

PARTICIPANTES131



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Educação
Instituições e projetos beneficiados: Rede ao Mar - Projeto Pepe Efata, Bombeiros de SFS - Projeto Bombeiros Mirins, 

Concurso Escolar, Educação e Empregabilidade, Patrocínio de Projetos do Núcleo de Educação, Museu do Mar - Projeto 

Museral, Maquete e Enquetes Teatrais, Construção de 3 Centros de Educação Infantil. 

MILHÕES INVESTIDOSR$ 7,2
Saúde
Investimento na construção de 6 Postos de Saúde da Família, doação dos equipamentos para o Novo Hospital, doação de 

2 UTIs móveis e uma Ambulância, parceria com Rede Feminina de Combate ao Câncer, doação de materiais e equipamentos 

de combate à Covid-19

MILHÕES INVESTIDOSR$ 5,4

Desenvolvimento Comunitário
Construção da Casa Abrigo Johanna S. Fischer, investimento no projeto Teamar, Agenda 21 de São Francisco do Sul, Lar dos

Idosos e na Polícia Militar.

MILHÕES INVESTIDOSR$ 3,2



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cultura
Renovação do acervo do Museu Nacional do Mar, Reforma do Cine Teatro X de Novembro, Investimento em Panorama 

Cultural, São Francisco em Cinema, Instituto Porta do sol, Feiro do Livro de São Francisco do Sul.

MILHÕES INVESTIDOSR$3,6

Meio Ambiente
Investimentos em Verde com Vida –educação ambiental, Cores e Sabores, convênio Casa Familiar do Mar, patrocínio da 

Semana do Meio Ambiente de São Francisco do Sul

MILHÕES INVESTIDOSR$ 1,6



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Doações para combate á

Covid-19
Doações para auxiliar no enfrentamento da pandemia do coronavírus

com foco direto no atendimento às necessidades da comunidade de 

São Francisco do Sul. 

Instituições beneficiadas: Associação Comunitária Cristã São Paulo 

Apóstolo Lar dos Idosos de São Francisco do Sul, Associação de 

Serviços Sociais Voluntários de São Francisco do Sul - Bombeiros 

Voluntários, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

FIESC, Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul, Polícia 

Militar de São Francisco do Sul, Rede Feminina de Combate ao Câncer

  

Doações

INVESTIDOS R$458.193,96 



DOAÇÕES À COMUNIDADE

Inauguração da praça Leopoldo 
Rosa, na praia Bonita
O novo espaço de lazer contou com o apoio de Vega na construção,

com a doação de materiais que viabilizaram o projeto em benefício 

da comunidade.    
Praça Leopoldo Rosa, na Praia Bonita em 
Vila da Glória

Campanha do Agasalho
doação de cobertores através da Campanha do Agasalho realizada 

internamente pelos empregados do condomínio Vega.    



DOAÇÕES À COMUNIDADE

Projeto Navegando na Ilha 
do Conhecimento

No projeto as crianças desenvolvem atividades de pintura em chapas de

aço da ArcelorMittal no contraturno escolar. Realizamos a doação de 

materiais de pintura, tintas e pincéis, e as chapas de aço como suporte.

Em 2019, uma das ações foi a plotagem de um ônibus de transporte dos

empregados de Vega que moram em São Francisco do Sul, o Vegabus, 

com ilustrações de espécies da Mata Atlântica criadas pelos alunos.    Micro-ônibus doado para a Secretaria de 
Educação em 2018 

Doação de Computadores

(Inservíveis)
Doação realizada às instituições:  Escola Lúcio Patrício, Núcleo Tecnológico

Municipal – NTM, Teamar, Escola Franklin de Oliveira, Rede Feminina de 

Combate ao Câncer, Lar dos Idosos e Instituto Porta do Sul 



PATROCÍNIOS 2020

Curso Técnico de Tecelagem

manual

O diferencial do curso é a abordagem do artesanato como trabalho e 

fonte de renda, auxiliando economicamente às famílias em situação de 

vulnerabilidade social de São Francisco do Sul. 

Temar Tecelagem

Projeto de Ensino Musical 
Instituto Porta do Sol 

O projeto de ensino musical atende a crianças da região entre 6 e 18 

anos. Com o objetivo de inserir musicistas na comunidade, o instituto

cultiva aspectos educacionais de trabalho em equipe, dedicação e 

responsabilidade. O projeto foi fechado durante a pandemia e os 

equipamentos comprados com o patrocínio foram doados para outras 

instituições com acompanhamento da ArcelorMittal. 



PATROCÍNIOS 2020

Projetos Museu do Mar
A empresa apoia o Núcleo de Educação Museal com dois projetos, 

o Diorama do Centro Histórico: Contação de História apresentado aos

visitantes e o Maquete das casas do centro histórico (anos 30 e 40). 

Os investimentos realizados por Vega em 2020 foram destinados para 

melhorias, reparos e manutenção, bem como novas automações. O 

Diorama não ocorreu pela pandemia do Covid-19 em 2020. 

Museu do Mar

Projeto Concurso Escolar
Concurso de educação ambiental realizado entre as escolas de São 

Francisco do Sul, trabalhando temas do Meio Ambiente e Ciência. O 

programa envolve aproximadamente 30 escolas do município de São

Francisco do Sul e mais de 8 mil alunos. Devido a pandemia, a 

programação comemorativa foi adiada e, em 2020, só aconteceu, de 

forma simbólica, uma homenagem dos 20 anos do concurso. Assim 

que as condições sanitárias melhorarem, o projeto deverá ser retomado 

de maneira completa.   



PATROCÍNIOS 2020

Projeto Bombeiros Mirins
o projeto instrui e capacita jovens em situação de vulnerabilidade social 

por meio do trabalho socioeducativo, fortalecendo vínculos familiares e 

comunitários com princípios básicos de cidadania e educação moral e 

cívica, enaltecendo o respeito ao próximo. O valor foi repassado para a 

compra de uniformes. O projeto não foi executado em 2020 devido a 

pandemia, os uniformes serão utilizados em 2021. 

Corpo de Bombeiros Voluntários

Semana do Meio Ambiente
Participação em ações da Semana do Meio Ambiente, desenvolvendo 

atividades de conscientização ambiental, reciclagem e distribuição de 

hortaliças durante a semana do meio ambiente em áreas de 

vulnerabilidade na pandemia da Covid-19 em São Francisco do Sul.    



PATROCÍNIOS 2020

Associação Rede ao Mar 

(Pepe Efata) 
Contraturno escolar que proporciona a crianças entre 4 e 12 anos da

comunidade de São Francisco do Sul um atendimento socioeducacional.

Em 2020, a associação atendeu até 110 crianças. O Projeto também se

adaptou ao novo cenário, ajudando as famílias mais carentes com Cestas

Básicas mensais. Associação Rede ao Mar 

Rede Feminina de Combate 

ao Câncer

A instituição mantém um trabalho intenso junto à comunidade agindo

na prevenção, redução e cura do câncer de mama, e realizando 

atendimento em caso de diagnóstico com alterações. Entre os serviços 

disponibilizados pela entidade destacam-se exames de mamografia e 

consultas com mastologistas. 



PATROCÍNIOS 2020

Polícia Militar 

Polícia Militar
Aquisição de kits de atendimento pré-hospitalar (APH tático composto 

por itens de primeira necessidade no atendimento das principais 

intercorrências relacionadas ao trabalho policial) e kit policial - 

equipamentos mais modernos para que os policiais pudessem trabalhar

no atendimento à comunidade com ainda mais agilidade.



Gonçalves
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