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Arquivo Vale

Reparar com transparência
No 4° Balanço da Reparação você acompanha, em
detalhes, o que já foi feito no primeiro semestre,
o que está em andamento e o trabalho para os
próximos anos.
Por meio de imagens, depoimentos de empregados
da Vale e moradores de Brumadinho, além de
respostas a dúvidas da comunidade, procuramos dar
ainda mais transparência ao trabalho de reparação.
Nas páginas do Balanço, você acompanha o
andamento das obras e demais ações
de reparação:
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Reparação Integral
Em um dos capítulos, o balanço traz como novidade o
Plano de Reparação Integral (PRI), que reúne as ações
a longo prazo para reparar os danos causados pelo
rompimento da Barragem I, em Brumadinho. “Temos
consciência de que conduzir Brumadinho e demais
territórios impactados a uma nova condição é o que
a sociedade espera de nós”, pontua Marcelo Klein,
diretor de Reparação e Desenvolvimento da Vale.

Baixe aqui o 4° Balanço da
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Para elaborar o PRI, consultores independentes,
especialistas em gestão pública, direitos humanos
e recuperação ambiental escutaram atentamente
as pessoas que foram diretamente atingidas:
moradores, poder público, empregados diretos e
terceirizados da Vale.
Trabalhamos para deixar um legado que faça
sentido para todos, com qualidade de vida e
desenvolvimento local. Acompanhe tudo em
www.vale.com/reparacao.

Por qualquer descuido, o fogo
pode causar grandes queimadas.
Faça sua parte! Ajude a prevenir incêndios florestais.

Moradores visitam
obras em fase final

Unidades de Saúde:
equipadas para bem atender
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Unir forças para levar mais saúde e bem-estar
aos moradores dos territórios atingidos é um
compromisso da Vale no trabalho de reparação. Por
meio do programa Ciclo Saúde, desenvolvemos
ações em conjunto com as secretarias municipais
para beneficiar a população. Até o final de julho, as
cidades de Brumadinho, Sarzedo e Mário Campos
receberão 1.903 instrumentos e mobiliários
destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Projetos foram definidos com participação da comunidade

Da vista aérea (veja o vídeo no QR Code) é possível ver o
espaço que a nova creche e a nova Unidade de Saúde
da Família ocupam na comunidade de Parque da
Cachoeira. O bairro, que foi um dos mais atingidos pelo
rompimento da barragem em Brumadinho, receberá as
duas estruturas como compensação social.
Devido à pandemia do coronavírus, não foi possível
reunir a comunidade para conhecer de perto as
unidades. Como alternativa, convidamos dois moradores
para fazer uma visita e filmamos esse momento. “Não
acreditávamos que isso iria acontecer tão rápido
e aconteceu. Antes da pandemia, fazíamos reuniões
aqui periodicamente para decidir o lugar certo”, relembra
Ademir Geraldo Caricati, que mora em Parque da
Cachoeira há dez anos.
Ingrid Cristina Rodrigues Vaz, moradora que visitou
a creche e tem duas filhas pequenas, ficou satisfeita
ao ver o espaço amplo, colorido e o cuidado com a
segurança. “As tomadas são todas altas, o ambiente
é cercado, não tem como a criança sair”, comentou.
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O programa também capacita 430 profissionais da
área em 47 UBS, com um momento para troca de
experiências entre os participantes. “Atualmente,
desenvolvemos 16 oficinas básicas e recrutamos 66
jovens como promotores de saúde local”, observa
Juliana Bahia, analista responsável pelo Ciclo Saúde na
Reparação. O projeto caminha para ser implantando
em Macacos, Itabirito e Barão de Cocais, além de
outros 11 municípios da calha do rio Paraopeba.
Entenda o trabalho desenvolvido pelo Ciclo Saúde na
Rede de Atenção Básica dos territórios atingidos:
Fornecimento instrumentos e mobiliários para
aperfeiçoar o diagnóstico e a prática clínica

Qualificação de profissionais de saúde em temas
sobre atenção, prevenção e promoção da saúde
Recrutamento e capacitação de jovens
protagonistas nas comunidades para que se
tornem promotores de saúde, executando ações
que tragam bem-estar aos moradores
Ações de educação em saúde e cidadania, em busca
de sensibilizar os moradores sobre seus direitos a
uma saúde pública de qualidade
Apoio técnico aos gestores das secretarias
municipais de saúde, para suporte às melhorias dos
serviços prestados

As novas estruturas serão entregues até final do
mês de julho ao município de Brumadinho, que
será o responsável por equipar, fazer a gestão e
decidir sobre o início do funcionamento.
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Quando vamos poder usar a creche e a
unidade de saúde?

Entrega dos instrumentos e mobiliários na Secretaria de Saúde de Brumadinho,
realizada em 10 de julho
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