Comunicado
ao Mercado

Vale anuncia primeira produção de minério no projeto
de expansão da mina de Voisey’s Bay
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021 – A Vale S.A. (“Vale”) informa a conquista do marco da
primeira produção de minério em seu depósito de Reid Brook no projeto de expansão da mina
de Voisey's Bay localizada em Northern Labrador.
Localização de um dos maiores depósitos de níquel do mundo, Voisey's Bay produz níquel a
partir de uma operação a céu aberto desde 2005. A transição para lavra subterrânea envolve o
desenvolvimento de duas minas - Reid Brook e Eastern Deeps - estendendo a vida útil das
operações da Vale em Labrador e atingindo a produção de 40.000 toneladas de níquel em
concentrado a uma taxa de produção anual máxima de 2,6 milhões de toneladas até 2025, com
cerca de 20.000 toneladas de cobre e 2.600 toneladas de cobalto como subprodutos. O projeto
está 65% concluído, com US$ 1.260 milhões em investimentos executados e o start-up de
Eastern Deeps está previsto para 2022.
“Nossas operações em Voisey’s Bay e, na verdade, toda a nossa operação em Newfoundland e
Labrador, representam uma história incrível de participação indígena, construção de capacidade
econômica, responsabilidade ambiental e desempenho de segurança”, disse Mark Travers, vicepresidente executivo de metais básicos da Vale.
A mina de Voisey's Bay é várias vezes vencedora do Prêmio John T. Ryan, que reconhece o
desempenho de mina mais segura no Canadá – e recebeu a honra novamente em 2021. Diante
dos desafios sem precedentes do COVID-19, o projeto de expansão da mina prosseguiu,
alcançando a primeira produção de minério com zero acidentes com afastamento desde o início
da construção em 2018.
A participação indígena é uma marca registrada da operação de Voisey’s Bay, desfrutando de
uma relação de colaboração com seus parceiros indígenas, a Nação Innu & o Governo de
Nunatsiavut, em cujas terras tradicionais está localizado o Complexo de Voisey’s Bay. Desde
que o Projeto de Expansão da Mina de Voisey's Bay começou em 2018, o número de empregos
Innu e Nunatsiavut Inuit mais do que dobrou para aproximadamente 500 funcionários e 65% de
todos os contratos de aquisição para o projeto foram concedidos a empresas indígenas. A
capacidade de extrair e processar minério subterrâneo continuará a gerar empregos, compras,
capacitação e benefícios compartilhados locais por muitos anos.
O minério produzido em Voisey’s Bay é processado em Long Harbour, uma das usinas de
processamento de níquel de menor emissão do mundo. Os produtos de níquel, cobre e cobalto
produzidos de forma sustentável e com fontes responsáveis ajudarão a atender a demanda futura
dos clientes dos setores de veículos elétricos e energia limpa, à medida que a indústria busca
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a pegada de carbono.
A produção do primeiro minério em Voisey’s Bay representa o compromisso da Vale com a
entrega contínua de material de qualidade, previsível e de origem responsável para o mercado,
com segurança, capacitação e participação indígena na linha de frente.
Luciano Siani Pires
Diretor de Relações com Investidores
Desde o início do surto de Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança de nossos funcionários. Nossa equipe de RI adotou
o trabalho remoto e, à medida que continuamos a enfrentar essas novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por e-mail e
ferramentas on-line.
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Para mais informações, contatar:
Vale.RI@vale.com
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com
Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando
baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais
riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c)
mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau
de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes
daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual - Form 20F da
Vale.

