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Um bom negócio para você e sua comunidade
Alô, morador de Antônio Pereira! Já imaginou se
pudesse transformar a solução para um problema
real enfrentado por sua comunidade num negócio
rentável? O Projeto Horizonte, uma parceria da
Vale com a Semente Negócios, irá capacitar e
apoiar interessados que queiram desenvolver uma
atividade transformadora. “Além de gerar renda
para o empreendedor, nossa intenção é de que o
empreendimento traga benefícios sociais e ambientais
para a região”, destaca Isabela Scarioli, consultora de
Inovação Social na Semente Negócios. O projeto, que
terá início em fevereiro, com previsão de término em
2022, é direcionado a quatro territórios: Antônio Pereira,
Itabirito, Macacos e Barão de Cocais.
Confira em www.projetohorizonte.com.br os critérios
de participação e as informações para inscrição!

Como funcionará:
Maratona Empreendedora: os inscritos
participarão de uma rodada de conhecimento
para formatar e validar a efetividade de suas
ideias na solução de problemas da região.
Pré-aceleração: com o apoio de uma
assessoria técnica, as ideias validadas serão
transformadas em uma solução que tenha
apelo para o mercado. Aqui surge o produto
ou serviço.
Aceleração: cinco projetos de Antônio Pereira
receberão capital semente de R$50 mil para
transformá-lo num negócio autossustentável.

Fazendo a
diferença
O distrito de Antônio Pereira já está recebendo
investimentos do Plano de Compensação e
Desenvolvimento que está sendo construído junto
à comunidade, com o objetivo de melhorar as
condições de vida dos moradores para restabelecer
a normalidade. Entre eles, a reforma da Escola Daura
de Carvalho Neto, que teve início em janeiro. A obra,
realizada em parceria com a Secretaria de Educação de
Minas Gerais, recebeu investimento de R$1,9 milhão e
está prevista para acabar em junho de 2021.
O diretor da escola, Fabricio Nepomuceno, detalha as
expectativas com a reforma. “Uma pintura renovada,

uma quadra coberta e salas de aula bem equipadas
fazem toda a diferença em uma escola. Acreditamos
que, além de proporcionar um bem-estar físico, a
mudança irá potencializar os estudos e as crianças se
sentirão mais estimuladas”, relata.
Outra ação no distrito foi o envio de R$108 mil para
um estudo geológico da Gruta Nossa Senhora da Lapa
com o objetivo de identificar a condição estrutural do
patrimônio da região. Representantes da Arquidiocese
de Mariana e da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente acompanham o trabalho.

Rumo à segurança total
A Vale tem direcionado todos os esforços para garantir
a segurança dos seus empregados e da comunidade.
Um exemplo é o plano de descaracterização da
Barragem Doutor, da Mina Timbopeba. Com a ação, o
local não receberá mais rejeitos e/ou sedimentos de
forma permanente e deixará de exercer a função de
barragem, o que elimina o risco associado à estrutura.
O projeto será executado em três etapas: construção
do vertedouro, reforço do maciço da barragem e a
recuperação ambiental. A primeira etapa, a construção do
vertedouro, teve início em 2020 e deverá ser concluída no
final de 2021. Já o reforço tem previsão de início para 2022
e, posteriormente, será feita a revegetação de todas as
áreas. A previsão é concluir a descaracterização até 2029.
Um inventário arqueológico e florestal foi elaborado
antes do início da obra para proteger o meio ambiente

Jamais esqueceremos
Brumadinho
Vinte e cinco de janeiro de 2019 sempre será lembrado
como o dia mais triste da nossa história. Assumimos
o compromisso de honrar cada vítima dessa tragédia
transformando a Vale numa empresa mais humana,
segura e sustentável. Atualmente, mais de 6.500 pessoas
atuam para transformar vidas e reparar os territórios
impactados pelo rompimento da Barragem B1, em
Brumadinho. Veja o que temos feito pelas pessoas e
pelo meio ambiente.
Assista ao vídeo

e o patrimônio histórico na região. Além disso, uma
série de ações está sendo executada com intuito de
reduzir os impactos para a comunidade, entre elas:
limpeza das ruas e umectação das vias para redução
de poeira, controle de ruído e vistorias nas casas que
podem ser impactadas. A participação da população
também é essencial para o desenvolvimento do projeto.
Semanalmente, são realizadas reuniões para avaliar as
ações e redirecionar os esforços, caso necessário.

Obras na Barragem Doutor, em janeiro de 2021

Acordo sela compromisso com a
Reparação Integral

A Vale assinou, no dia 4 de fevereiro, um acordo global
com o Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública
Estadual e os Ministérios Públicos Federal e Estadual. O
acordo firmado reforça o compromisso com a Reparação
Integral dos danos ambientais e sociais decorrentes do
rompimento da Barragem B1, em Brumadinho.
O processo de mediação foi conduzido pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de
Segundo Grau. O acordo contempla projetos de
reparação socioeconômica e socioambiental, para
atenuar os impactos do rompimento da barragem
sobre o Estado e regiões atingidas.
Em respeito às vítimas e seus familiares, a Vale está
determinada a reparar integralmente os danos
causados e continua comprometida com as
indenizações individuais aos atingidos, mantendo
como propósito contribuir para melhoria e
desenvolvimento das comunidades.

O Marco Zero é a primeira área impactada recuperada, que reconstituiu o traçado original
de um trecho da calha do ribeirão Ferro-Carvão até o encontro do Rio Paraopeba

Mais informações: vale.com/reparacao.
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