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2019
O primeiro trimestre de 2019 foi marcado por
um trágico acontecimento que ficará para
sempre registrado na história da nossa empresa.
Jamais esqueceremos Brumadinho. Estamos
empenhados, sem medir esforços ou recursos
para reparar de forma célere e justa os danos
que causamos às pessoas, à infraestrutura das
comunidades e ao meio ambiente. Também
estamos apoiando e dando transparência
às investigações.
Mesmo diante de um cenário consternador,
nossos compromissos nas localidades onde
atuamos foram mantidos. Nesta publicação,
é possível conferir nossos investimentos e
resultados no Espírito Santo. Nos primeiros três
meses do ano, celebramos a chegada em nossas
operações de jovens que iniciam sua trajetória
profissional. Os programas Jovem Aprendiz
e Estágio na Vale abriram oportunidade para
304 capixabas aprenderem com profissionais
especializados em suas áreas de atuação,
certamente uma importante contribuição
para sua formação.
O balanço do primeiro trimestre de 2019 reflete,
em cada localidade, o nosso compromisso com
o desenvolvimento territorial. Conheça mais a
partir de agora.
Boa leitura
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O que você verá nas
próximas páginas
De janeiro a março de 2019

11.900

empregos próprios e
permanentes no Espírito Santo

R$ 1,4 bilhão
de desembolso no Estado

R$ 21,7 milhões
em tributos (ISS e ICMS)

R$ 631 milhões
foi a soma das compras da Vale junto
a fornecedores locais

57%

do total de compras realizadas pela Vale
no ES foram com fornecedores locais

Destaque do trimestre
Oportunidade para 304
jovens profissionais
Entre janeiro e março deste ano,

304 oportunidades
de trabalho e formação profissional foram geradas
para jovens capixabas por meio dos programas
de Estágio e Jovem Aprendiz. São iniciativas que
visam abrir portas, compartilhar conhecimento e
oferecer qualificação e aprimoramento.
O Programa de Estágio da Vale abre vagas
anualmente para estudantes de diversos cursos de
nível técnico e superior.
Já o Programa Jovem Aprendiz tem como objetivo
preparar jovens para o primeiro emprego em
atividades operacionais por meio de qualificação
profissional técnica.
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social

R$1,2 milhão
em investimento social no primeiro trimestre.

Estação Conhecimento

936
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crianças, adolescentes e jovens
participaram de programas que
utilizam a música, o esporte e
o empreendedorismo como
instrumentos de cidadania, inclusão
e desenvolvimento pessoal na
Estação Conhecimento, localizada no
município da Serra.

Anderson do Rosário da Penha, 17 anos, (à direita da foto) foi o destaque no
masculino, obtendo a primeira colocação geral na somatória dos pontos do
II Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo.

10 adolescentes
e jovens do Programa Brasil Vale Ouro, da Estação
do Conhecimento, participaram em fevereiro da
seletiva para o II Campeonato Brasileiro Escolar
de Atletismo.
Desses, quatro - Thalisson Pereira dos Santos,
Anderson do Rosário da Penha, Rayane Ribeiro
dos Santos e Gabriela Soares Sirtoli, que têm
entre 15 e 18 anos – se classificaram para a
competição nacional, realizada no mês de abril,
em Natal (RN).
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Centro de Inteligência Artificial
Foi inaugurado em janeiro, na Unidade Tubarão, um centro
dedicado a iniciativas de inteligência artificial onde serão
desenvolvidos e monitorados projetos dessa ciência nas
unidades da empresa em vários países. Os benefícios da
inteligência artificial são obtidos com a otimização da
manutenção de ativos, melhoria na gestão dos processos e
no aperfeiçoamento de controles ambientais, de saúde
e segurança.
Além de atuar em projetos da empresa, o Centro de
Inteligência Artificial (AI Center) será um espaço utilizado
pela comunidade estudantil através do Programa Vale nas
Escolas, com objetivo de proporcionar uma experiência
positiva e promover a Vale como local de produção de
conhecimento nos processos educacionais das instituições,
por meio da efetivação de parcerias em capacitações, visitas
técnicas e pesquisas. O local será aberto para instituições de
ensino médio, técnico e superior.
A Inteligência Artificial pode ser entendida como a
habilidade de máquinas de simular o processo de tomada de
decisão dos humanos e de executar tarefas complexas como
nós fazemos.
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ambiental
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53%
de toda água consumida na Unidade Tubarão foi
reutilizada em atividades operacionais, como a
aspersão nos viradores de vagões, que ajuda a
evitar a suspensão de poeira.

R$ 53,1 milhões
em investimento ambiental nos três
primeiros meses do ano.

86%
de todo o resíduo gerado na Unidade Tubarão
foi reaproveitado, reciclado ou usado para
compostagem.
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econômico
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R$ 1,4 bilhão

foi o desembolso da Vale no primeiro
trimestre de 2019.

R$ 21,7 milhões
repassados em tributos (ISS e ICMS) ao
Estado do Espírito Santo.
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Emprego e Renda

11.900
pessoas
trabalham na Vale entre empregados próprios e
terceiros permanentes.

R$ 400 milhões
foi a massa salarial do primeiro
trimestre (a soma de todos os salários* e
benefícios pagos pela Vale em circulação
na economia capixaba no período).
*empregados próprios
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Oportunidade

169 estagiários

foram selecionados e admitidos na
Vale no primeiro trimestre por meio do
Programa de Estágio.
Anualmente, a Vale abre vagas de estágio para
estudantes de diversos cursos de nível técnico
e superior interessados em trabalhar em áreas
corporativas, em minas, usinas, portos e ferrovias.
“Tem sido muito importante para
complementar minha formação.
Além de ter a chance de ‘fazer’ ,
sou estimulada a pensar sobre o
que executo. Isso sem falar nos
valores relacionados à segurança
do trabalho, organização, respeito
e trabalho em equipe, que fazem
parte de todo o aprendizado. Estou certa de que
o estágio vai fazer de mim uma profissional mais
preparada, competente e capaz de assumir desafios”.
Júlia Lyra Conceição, 19 anos, técnica em Manutenção
Eletromecânica e estagiária na área de Elétrica
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135 jovens

aprendizes foram admitidos pela Vale
no Espírito Santo entre janeiro e março.
O Programa Jovem Aprendiz da Vale tem
como objetivo preparar jovens para o primeiro
emprego em atividades operacionais por
meio de qualificação profissional técnica. O
jovem selecionado é matriculado em um curso
de aprendizagem profissional e é admitido
pela empresa via contrato de aprendizagem,
recebendo bolsa-auxílio, vale-transporte, plano
de saúde, entre outros.

“Considero o programa Jovem
Aprendiz uma oportunidade não
só para minha carreira profissional,
mas para minha vida. A Vale é uma
escola completa, se importa com o
funcionário, não somente com sua
segurança e seu desempenho, mas
também com o bem-estar social
dele. Trabalho em um ambiente muito enriquecedor
e quero continuar crescendo e dando minha
contribuição”.
Paulo Victor Borges Ferreira, 23 anos, jovem aprendiz
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Fortalecimento da
Cadeia Produtiva

R$ 631 milhões

foi a soma das compras realizadas pela Vale
no primeiro trimestre junto a fornecedores
instalados no Espírito Santo (matriz ou
filial), garantindo faturamento local.
Representa 57% de todas as compras
feitas pela Vale para suas operações no ES.

R$ 79 milhões

foram movimentados no Inove, por
fornecedores locais do ES. O programa
facilita o acesso a recursos para
financiamento, capacitação e incentivo
aos negócios.
O objetivo do Inove é contribuir para
o desenvolvimento sustentável das
empresas, buscando aumentar a
competitividade dos negócios locais.
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Brumadinho
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Brumadinho
Desde as primeiras horas após o rompimento da Barragem
I, na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), a Vale
não poupa esforços e recursos para promover a reparação ao
acontecimento.
Atuação humanitária, suporte aos órgãos públicos e
recuperação ambiental norteiam iniciativas adotadas.
Continuamos, também, contribuindo com as investigações
para a apuração dos fatos. Estamos empenhados em reduzir
ao máximo os impactos gerados aos atingidos e à região.
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A assistência humanitária inclui:
• Acolhimento com apoio
psicossocial
• Atendimento médico
emergencial
• Alojamento em hotéis
e pousadas e moradias
provisórias
• Fornecimento de
alimentação

• Doação de itens de
higiene pessoal e
primeira necessidade
• Medicamentos
• Vestuário
• Transporte
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Brumadinho
Algumas ações marcaram o
início desse trabalho:
• Em caráter emergencial, 459 doações foram realizadas
para as famílias das vítimas (100 mil); proprietários de
imóveis localizados na Zona de Autossalvamento (50 mil) e
para pessoas que tiveram negócios impactados (15 mil).
• Está em andamento o pagamento das indenizações
emergenciais, já realizado para mais de 60 mil pessoas, e a
negociação para indenizações individuais de danos morais
e materiais, via acordos judiciais.
• Assistência destinada a núcleos familiares e indígenas, com
pagamentos emergenciais e apoio de nossas equipes.
• Repasse da soma de 325,1 milhões para órgãos públicos
de Minas Gerais, cidade de Brumadinho e cidades em
que a Vale paralisou operações para apoio na reparação
emergencial dos impactos.
Sabemos que há muito a ser feito e vamos continuar
fazendo.
Saiba mais em: www.vale.com/brumadinho
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Estação de Tratamento
de Água Fluvial (ETAF)
no Ribeirão
Ferro-Carvão

65 pontos
instalados para monitoramento da qualidade da água do rio
Paraopeba até a foz do rio São Francisco.

01 Estação de Tratamento
de Água Fluvial (ETAF) em construção no Ribeirão FerroCarvão, com o objetivo de reduzir a turbidez da água
e devolvê-la tratada ao Rio Paraopeba. A estrutura terá
capacidade para tratar cerca de 2 milhões de litros por hora,
o equivalente a 20 piscinas olímpicas por dia.

9,5 mil
animais atendidos nos hospitais veterinários montados.
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A Vale no Espírito Santo

Reserva
Natural Vale

Linha
Férrea EFVM
Colatina
Baixo Guandu
João Neiva
Ibiraçu

Aracruz
Fundão

Cariacica
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Vitória

Onde estamos

Serra

Estação
Conhecimento

Cariacica

Estação
Pedro Nolasco

Parque
Botânico
Vale
Vitória

Unidade
Tubarão

Museu Vale

Vila Velha
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Vale
Conhecer
Unidade Operacional da Vale em Vitória
Avenida Dante Michelini, 5500,
Jardim Camburi, Vitória, ES
Informações e agendamento de visitas: (27) 3333-3613 www.vale.com/es
Parque Botânico Vale
Avenida dos Expedicionários, s/nº,
Jardim Camburi, Vitória, ES
Informações e agendamento: (27) 3333-6200
www.vale.com/parquebotanicovitoria
Reserva Natural Vale
Rodovia BR-101 Norte, Km 121, s/nº, Linhares, ES
Setor de hospedagem:
(27) 3371-9797 - (27) 3371-9799
Visitação: (27) 3371-9703 – (27) 3371-9702
www.vale.com/rnv
Museu Vale
Antiga Estação Pedro Nolasco, s/nº,
Argolas, Vila Velha, ES
(27) 3333-2484 - www.museuvale.com
Trem de Passageiros
Avenida Pedro Nolasco, s/nº,
Jardim América, Cariacica, ES
0800.285.7000
www.vale.com/tremdepassageiros
Estação Conhecimento
Avenida Meridional, s/nº,
Cidade Continental, Serra, ES
(27) 3338-5545 - www.fundacaovale.org
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Expediente
Esta é uma publicação editada sob a coordenação da Gerência de
Comunicação Regional do Espírito Santo.
Contato
(27) 3333.3641
Email
agenda.vale.es@vale.com
Redação e editoração
Mosaico Gestão em Comunicação
Impressão
Gráfica Ingral
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