Espírito Santo - 3º Trimestre de 2020

Projeto restaura
restinga e norte da
Praia de Camburi
Iniciativa em andamento vai recuperar a
vegetação de restinga em toda a extensão da
praia e, no extremo norte, remover camada
de sedimento com minério. Ao final, será
construído o Parque Costeiro, um espaço de
lazer e educação ambiental.

O trabalho na Praia de
Camburi é parte do Termo
de Compromisso Ambiental
(TCA), assumido pela
Vale junto aos Ministérios
Públicos Estadual e
Federal, poder público e
comunidade.

Recuperação da Praia
de Camburi
EXTREMO NORTE DA PRAIA
w Remoção, em área não banhada pelo mar, de camada
de sedimento com minério de ferro, acumulada na
década de 70, e recomposição do espaço de
43 mil m2 - equivalente a quatro campos de futebol com argila e areia.
20 mil m3 de sedimentos vão ser
retirados e recompostos
50 cm de profundidade média da
camada
Resgate da fauna e da flora da região
Conclusão: abril de 2022

RESTINGA
w Recuperação da vegetação de restinga em toda
a extensão da Praia de Camburi (140 mil m²,
equivalentes a 14 campos de futebol).
w Plantio de 25,5 mil mudas de vegetação nativa.
w Cercamento das áreas protegidas (7 mil metros de
cerca e manutenção de 3 mil metros existentes).
w Retirada de espécies invasoras (vegetação não nativa).

Recuperação será feita em duas etapas:
Conclusão Etapa 1 - primeiro semestre
de 2021
Conclusão Etapa 2 - julho de 2022

Locomotiva elétrica
A primeira locomotiva 100% elétrica, movida a bateria,
da mineração brasileira está pronta e circulando no
pátio ferroviário da Unidade Tubarão.
O objetivo é substituir nossa matriz energética por
fontes limpas, dentro do compromisso de ser uma
empresa carbono neutra, reduzindo e compensando as
emissões de gases do efeito estufa até 2050.

Trem de Passageiros
em operação
O Trem de Passageiros
da Estrada de Ferro
Vitória a Minas está
circulando novamente
desde o dia 1° de
setembro, adotando
todos protocolos
indicados para a
saúde e segurança
de passageiros e
empregados.

Inovação Social
Em parceria com o Senai, a Firjan e a Findes,
realizamos chamada pública para o 1° Grand Prix de
Capacitação em Inovação Social, evento que tem
como objetivo estimular startups, instituições de
ciência e tecnologia, estudantes e empreendedores
na busca por ideias inovadoras, focadas no
desenvolvimento social do Estado.

Temas: Gestão de Resíduos Sólidos
e Segurança Ferroviária.
18 equipes inscritas
10 selecionadas
5 escolhidas

para participar do Programa Pré-Acelera com direito
a dois meses de assessoria consultiva, mentorias,
capacitação e apoio à inovação, no formato à distância.

Novo parque na Serra
Moradores da Serra ganham em breve um novo
espaço de lazer, esportes e preservação ambiental:
o Parque Caminhos do Mar, na região de Bicanga,
com 30 mil m². Quadras poliesportivas, espaços
para a prática de exercícios, pista de skate, ciclovia e
área de eventos fazem parte da estrutura, que será
administrada pela prefeitura.

Incentivo à cultura
Com o propósito de potencializar nossa atuação na
cultura, foi criado o Instituto Cultural Vale, que realizou
uma chamada para patrocínios culturais.

2,8 mil
projetos
inscritos na
Chamada
Vale para
execução, dos
selecionados,
em 2021

No Espírito Santo, entre os
projetos, há o Museu Vale, o
Vale Música e o patrocínio
do restauro do Santuário
Nacional José de Anchieta.

Destaques do trimestre
(julho a setembro)

13,3 mil empregos
próprios e terceiros permanentes.

R$ 40 milhões
de massa salarial (empregados próprios).

R$ 22,5 milhões
em tributos pagos ao Estado (ICMS e ISS).

R$ 391 milhões
em compras com fornecedores locais,
representando 51% do total.

R$ 905 milhões
de desembolso.

R$ 86 milhões
em investimento socioambiental.

Saiba mais em:
www.vale.com/es

