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3Pilares

Para promover a 
sustentabilidade 
global, a RHI 
Magnesita depende 
das comunidades 
onde atua.

Apoiar essas 
comunidades para 
que se tornem 
mais prósperas 
também é nossa 
responsabilidade.

Onde atuamos, nós 
nos atentamos 
para as questões 
ambientais e 
sociais com líderes 
comunitários locais,
governo e ONGs.



4 Pilares

Proteção do 
meio ambiente

Educação

Desenvolvimento 
de jovens



5Estratégia

 Nossa
Estratégia de
 Sustentabilidade

Para criar valor para
os nossos negócios
e para a sociedade

 4 temas culturais
 Diversidade
 Saúde e Segurança
 Treinamento e Desenvolvimento
 Direitos Humanos
 Código de Conduta

 Fornecedores 
(Código de Conduta)

 Clientes
 Acionistas
 Governantes

 Energia
 Água
 Resíduos e Reciclagem
 Reflorestamento e Recultivo
 CO2
 Poluição do ar

 Impacto positivo nas 
comunidades locais 

 Voluntariado

Ambiente de 

tra
balh

o
Marketplace

Meio 
ambiente Comunidade



6 Investimento

Investimento

Investimento 
Corporativo nas 
Comunidades (CCI):
R$ 582 mil 
Leis de Incentivo:
R$  3,5 milhões

2019



7Investimento

+12 mil 
pessoas beneficiadas

7
unidades

23
projetos

150
voluntários 
cadastrados



8 Projetos

500
alunos, 2 bibliotecas

Cantos de 
Leitura

+1.000
pessoas 
beneficiadas

Voluntariado

1.000
pessoas 
beneficiadas 
aproximadamente

Associação 
Mineira de 
Defesa do 
Ambiente 
(Amda)

30
jovens

Construindo 
o Futuro

+3.000
participantes

Grupo 
Galpão

325
estudantes

Projeto 
Querubins

180
crianças e 
adolescentes 
beneficiados

Instituto 
Trilhar

300 
estudantes

Orquestra 
Jovem das 
Gerais

Minas Gerais e Bahia

leitos para 
tratamentos de 
câncer

Instituto 
Mário Penna

48
PCDs treinados

ASFAP 
(Associação 
das Famílias 
de Pecém)

190 
beneficiados

Cidadão do 
Futuro

30
famílias

Vínculos 
Sustentáveis

100
jovens 

Associação 
Move Cultura

+2.000
atendimentos

Centro de
Reabilitação
Auditiva 
(Cemear)

600
crianças e 
adolescentes

Casa de Apoio 
à Criança de 
Contagem

870 
idosos

Instituto 
Ânima

1.000
beneficiados

Sala
RHI Magnesita 
de Inclusão

80 
crianças

Futebol
de Rua

800
beneficiados

Inclusão 
Digital Vila 
Presidente 
Vargas

Horta 
Comunitária

60
famílias beneficiadas

120
crianças e 
adolescentes 
beneficiados

Geração 
MúsicaProjeto Fred

70
pessoas 
beneficiadas

Jovens 
Inspiradores

45
jovens beneficiados



9Projetos

Onde nossos projetos
  estão localizados:

Santaluz

Pecém

Brumado

Belo Horizonte
Contagem

Acaba Mundo

Uberaba
Ponte Alta



10 Projetos |  Contagem  -   CCI

O programa incentiva os funcionários a 
expressarem seu envolvimento social, 
participando de várias ações e projetos. 
Os voluntários atuam para compartilhar 
conhecimentos e apoiar os projetos 
sociais realizados da empresa, além de 
instituições locais.

Voluntariado
Todas as Unidades

Investimento
R$ 108 mil

Público beneficiado
+1.000 pessoas



11Projetos |  Contagem  -   CCI

O projeto apresenta as linhas 
gerais para uma nova tecnologia 
social, abarcando as áreas de foco 
“Educação” e “Desenvolvimento 
da Juventude” conjuntamente. A 
concepção propõe o desenvolvimento 
de 30 jovens em situação de 
vulnerabilidade social com idade 
entre 17 e 24 anos, fundamentado 
no acompanhamento psicossocial, 
na qualificação profissional, no 
empoderamento e no protagonismo 
do indivíduo em seu projeto de vida e 
na oportunidade para inclusão desses 
jovens no mercado de trabalho.

Construindo
  o Futuro

Investimento
R$ 80 mil



12 Projetos |  Contagem  -   CCI

O objetivo do projeto é contribuir para 
a preservação dos ambientes naturais 
e promoção da sustentabilidade 
ambiental.

Associação Mineira 
de Defesa do 
Ambiente (Amda)

Investimento
R$ 22.048,00

Público beneficiado
+1.000 pessoas



13Projetos |  Uberaba  -   Leis

Público beneficiado
1.000 crianças e 
jovens do Projeto 
Social Meninos e 
Meninas

Implantou espaços de leitura com mais 
de 2.400 livros em Uberaba e Brumado. 
As novas bibliotecas têm ambientação 
lúdica e conta com materiais 
pedagógicos e brinquedos educativos.
Público beneficiado:aproximadamente 
500 crianças e adolescentes (Brumado 
– Escolas municipais / Uberaba –
Projeto Meninos e Meninas).

Cantos
 de leitura

Investimento
R$ 150 mil



A proposta de financiamento visou 
a realização de apresentações 
gratuitas de espetáculos do grupo 
em praça pública (3.000 pessoas 
aproximadamente), oficinas artístico-
culturais e bate-papo com os atores 
do Galpão (40 atores formados).

Grupo
 Galpão

Investimento
R$ 250 mil

14 Projetos |  Brumado  -   Leis



Visa manter atividades sociais 
e artísticas para 325 crianças e 
adolescentes de 5 a 18 anos. A Vila 
Acaba Mundo é uma comunidade 
carente que está localizada no meio 
de uma região nobre da cidade de 
Belo Horizonte. O projeto oferece 
atividades, como dança, teatro e 
música.

Principais resultados:
Atendidos 184 crianças e adolescentes 
com oficinas de artes visuais, 
arteterapia, circo, capoeira, dança 
(Ballet, Dança Contemporânea, Hip 
Hop) e música (coral, flauta, percussão, 
marimbas, violino e violão).

Atendidos 141 adolescentes e crianças 
com aulas de reforço escolar de 
letramento, interpretação de texto, 
conhecimento lógico matemático etc.

Projeto 
 Querubins

Investimento
R$ 279.112,00

15Projetos |  Vila  Acaba Mundo BH  -   Leis



O projeto desenvolve com a escola 
habilidades esportivas nas modalidades 
de futsal e vôlei, com jovens da 
comunidade.

Instituto Trilhar

Investimento
R$ 240.968,00

Público beneficiado
180 crianças e 
adolescentes

16 Projetos |  Uberaba e Ponte Alta  -   Leis



O projeto apoia 300 crianças e 
adolescentes, oferencendo aulas 
de música instrumental.

Os participantes são selecionados 
entre alunos de escolas públicas 
de Contagem e região e em 
situação de vulnerabilidade social.

Principais resultados:
 300 alunos atendidos com 

aulas de flauta doce, violino, 
viola clássica e violoncelo (20% 
a mais do que a meta);

 95% de taxa de frequência;
 5 apresentações da orquestra, 

sendo 1 na RHI Magnesita, 
unidade Contagem;

 10 encontros com pais ou 
responsáveis das crianças.

Orquestra Jovem
  das Gerais

Investimento
R$ 200 mil

17Projetos |  Contagem  -   Leis



O projeto consiste em formar jovens em 
linguagens artísticas de audiovisual e 
fotografia, design gráfico, web design e 
desenvolvimento de aplicativos.
Conta com um laboratório aberto para 
pesquisa e experimentação artística, que 
funcionará como incubadora de projetos 
juvenis para os participantes.

Associação
 Move Cultura

Investimento
R$ 100 mil

Público beneficiado
100 jovens

18 Projetos |  Contagem  -   Leis



O projeto tem como foco apadrinhar 
crianças e adolescentes quando 
identificadas situações de 
vulnerabilidade social na família, como 
uso de drogas, violência, abuso etc.
Oferecendo acompanhamento 
completo nas áreas de educação, 
lazer, saúde, cultura, arte e 
atendimento psicológico e/ou apoio 
socioassistencial da família.

Casa de Apoio
  à Criança de 
Contagem

Investimento
R$ 300 mil

19Projetos |  Contagem  -   Leis

Público beneficiado
600 crianças e 
adolescentes



20 Projetos |  Contagem  -   Leis

O projeto é um programa gratuito de 
educação permanente para idosos.
Cursos e workshops de treinamento são 
oferecidos semanalmente nas áreas 
de Saúde, Direito do Idoso, Finanças, 
Fitoterapia, Jardins Urbanos, Informática, 
Inglês e Alfabetização.

Instituto
  Ânima

Investimento
R$ 400 mil

Público beneficiado
870 idosos



21Projetos |  Belo Horizonte  -   Leis

Por meio de novos testes de 
audiometria, o projeto visa detectar a 
perda auditiva precoce e implementar 
uma nova terapia para a fala.

Centro de
Reabilitação
Auditiva (Cemear)

Investimento
R$ 156.978,00

Público beneficiado
2.000 atendimentos



Implementação do serviço de 
cuidados paliativos por meio 
da estruturação de doze leitos 
de internação e atendimento 
ambulatorial.
O projeto inclui a compra de 
equipamentos, medicamentos, 
consumíveis e custeio de 
profissionais.

Instituto
  Mário Penna

Investimento
R$ 300 mil

22 Projetos |  Belo Horizonte  -   Leis



O objetivo do projeto é estruturar um 
espaço de treinamento vocacional para 
qualificar PCDs, contribuindo para a 
inserção e reintegração no mercado de 
trabalho.

ASFAP (Associação 
das Famílias de 
Pecém)

Investimento
R$ 70 mil

Público beneficiado
48 PCDs treinados

23Projetos |  Pecém  -   PRONAS/ PCD



24 Projetos |  Brumado  -   Leis

O projeto promove a inclusão de 150 
crianças e adolescentes por meio de 
atividades ambientais, esportivas, aulas 
de idiomas, entre outras atividades, 
trazendo benefícios diretos de 
melhoria da saúde, qualidade de vida, 
relacionamento interpessoal e vínculo  
afetivo.
O projeto também oferece aulas 
de hidroginástica para 40 pais 
e responsáveis pelos alunos, 
proporcionando um melhor 
aproveitamento do tempo de maneira 
produtiva e saudável.

Cidadão
 do Futuro

Investimento
R$ 62 mil

Público beneficiado
aproximadamente 
200 pessoas



25Projetos |  Brumado  -   Leis

A ação implementou uma 
minimarcenaria e uma fábrica de 
vassoura que utiliza 12 mil garrafas 
PETs por mês em sua produção. 
O projeto beneficia diretamente 
30 famílias de baixa renda da 
comunidade rural de Campo 
Seco, em Brumado, na Bahia. As 
vassouras são comercializadas 
em supermercados da região, 
gerando benefícios econômicos e 
ambientais.

Vínculos
 Sustentáveis

Investimento
R$ 85 mil



26 Projetos |  Brumado  -   Leis

Espaço de 500 metros quadrados 
que visa levar um estilo de vida mais 
saudável à comunidade, além de gerar 
renda para os familiares. O projeto 
oferece aulas e atividades que ensinam 
como cuidar do plantio, produzir 
alimentos para o público envolvido, 
bem como empreendedorismo.

Horta
 Comunitária

Investimento
R$ 53 mil

Público beneficiado
60 famílias



27Projetos |  Brumado  -   Leis

O espaço atende 120 alunos dos 
ensinos fundamental e médio, 
com aulas presenciais  e on-line, 
para fortalecer fortalecer o ensino 
formal. Além de complementar 
o treinamento educacional, o 
projeto amplia as oportunidades 
no mercado de trabalho.

 Sala 
RHI Magnesita
 de Inclusão

Investimento
R$ 10 mil



O projeto utiliza uma metodologia 
baseada em atividades sociais, esportes 
e construção de valores tanto no campo 
de futebol quanto na sala de aula.

Futebol
 de Rua

Investimento
R$ 160 mil

28 Projetos |  Santaluz  -   Leis

Público beneficiado
80 crianças e 
adolescentes



Computadores e acesso à internet 
oferecidos para comunidade, além 
de aulas de inclusão digital com 
professores voluntários.

Inclusão Digital
 Vila Presidente 
Vargas

Investimento
R$ 15 mil

Público beneficiado
800 pessoas das 
comunidades

29Projetos |  Brumado  -   Leis



O projeto realizado pelos funcionários 
da RHI Magnesita, de forma voluntária, 
e desenvolvido e financiado 
pela empresa, tem o objetivo de 
despertar a consciência cidadã 
em jovens que cursam o 3o  ano do 
Ensino Médio nas escolas estaduais 
de Brumado. Os módulos foram 
planejados para desenvolver um 
olhar crítico sobre autoconhecimento, 
motivação, desempenho 
escolar e responsabilização pelo 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Projeto Jovens
 Inspiradores

Investimento
Via Programa 
de Voluntariado 
Brumado

30 Projetos |  Brumado  -   Leis

Público beneficiado
45 jovens (Escolas
Estaduais Brumado)



O projeto entregou às comunidades de 
Pedra Preta e Presidente Vargas oficinas 
de tapeçaria para 70 mulheres. O 
objetivo foi capacitá-las na confecção 
de tapetes, desde a concepção do 
desenho até a finalização do produto, 
por meio do método “Trama Sem Nó”. 
Além disso, o projeto trabalhou com 
conceitos de empreendedorismo e 
empoderamento feminino. A partir de 
agora, os tapetes serão expostos pelas 
artesãs para serem vendidos.

Fred

Investimento
R$ 170.888,00

Público beneficiado
70 pessoas 
(Pedra Preta e Vila 
Presidente Vargas)

31Projetos |  Brumado  -   Leis



Mais de 120 alunos de 10 a 14 anos das 
escolas municipais Agamenon Santana 
(CEMEAS) e Professora Maria Iranildes 
Lôbo (CAIC), em Brumado, recebem 
aulas de iniciação musical do projeto 
“Geração Música”.

Geração Música

Investimento
R$ 400 mil

32 Projetos |  Brumado  -   Leis

Público beneficiado
120 crianças e 
adolescentes





Obrigado!





rhimagnesita.com


