N tícias
Barão de Cocais | Janeiro/Fevereiro/Março de 2021 | vale.com

Queremos conhecer você e ouvir a sua opinião para melhorar o Vale Notícias. Aponte
a câmera do seu celular para a figura ao lado (QR Code) e dê a sua contribuição.

Ciclo Saúde chega
a Barão de Cocais
Reiki e Shantala são algumas das Práticas Integrativas
Complementares (PICs) implementadas nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) de Barão de Cocais, com o apoio
técnico do Ciclo Saúde. O programa, idealizado pela
Vale, desenvolve ações em conjunto com as secretarias
municipais e instituições parceiras, nas seguintes frentes:
capacitação para profissionais, equipagem das UBSs,
apoio à gestão, jovens construtores em saúde e ciclo
comunidade. O objetivo é fortalecer a Atenção Básica
à Saúde nos territórios impactados por evacuações
decorrentes da elevação do nível de emergência de
barragens de rejeitos. “O Ciclo Saúde chegou à cidade
em agosto de 2020 para melhorar o atendimento à
população”, elogiou a secretária adjunta de Saúde em
Barão de Cocais, Mônica Braga.

Outros investimentos
R$ 7,2 milhões investidos pela Vale no município
em ações de saúde:
• Recurso para a contratação temporária de mais
de 30 servidores do SUS.
• Repasse mensal de R$ 350 mil ao Hospital
Municipal pelo período de 12 meses.
• Doação de uma ambulância.
• Revitalização de espaço e fornecimento de
materiais para implantação das PICs.
• Recursos para a finalização da UBS Serra Vila.
• Intervenções que possibilitaram a inauguração
e o funcionamento da UPA.
• Insumos operacionais para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMUB).

Um bom negócio para você e sua comunidade
Alô, morador de Barão de Cocais! 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: Barão de
Cocais, Itabirito, Antônio Pereira e Macacos.
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: dez projetos de Barão de Cocais
receberão capital semente de R$50 mil para
transformá-lo num negócio autossustentável.

Mais espaço
para conviver
Assim que virou o ano, Maria das Dores, presidente da
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Socorro,
se matriculou nas aulas de zumba oferecidas no recéminaugurado Espaço de Convivência em Barão de Cocais:
“Quando morava no Socorro, eu fazia aulas de danças e às
vezes jogava futebol. Foi muito bom poder fazer isso aqui
também”, lembra ela.
A criação do espaço foi uma demanda dos moradores
das comunidades de Socorro, Piteira, Tabuleiro e Vila
do Gongo, que precisavam de um lugar para se reunir
e manter os vínculos cultivados em suas comunidades
de origem.

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

A princípio, o local foi utilizado para a confecção dos
ornamentos da festa de Nossa Senhora Mãe Augusta do
Socorro, tradição de 300 anos tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. Com o
sucesso da iniciativa, surgiu a ideia de transformá-lo em
um espaço de convivência permanente.
Entregue em dezembro de 2020 após reforma, o lugar
fica inicialmente disponível para uso dos moradores por
cerca de três anos e conta com todos os equipamentos
necessários para seu funcionamento, como utensílios
de cozinha, mesas e som, além de um escritório para a
Associação. Em breve, o espaço contará também com
uma brinquedoteca e vai receber oficinas de dança,
música e artesanato.

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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