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Ciclo Saúde chega a Itabirito
Desde que chegou em Itabirito, em agosto do ano
passado, o Ciclo Saúde vem reunindo médicos,
enfermeiros, psicólogos e todo o time das Unidades Básicas
de Saúde para trocar experiências sobre acolhimento aos
pacientes, prevenção de doenças e promoção da saúde.
A capacitação dos profissionais é uma das frentes do
programa, que, em conjunto com as secretarias municipais
e instituições parceiras, atua para melhorar o atendimento
e fortalecer a saúde pública nos territórios impactados
por evacuações decorrentes da elevação do nível de
emergência de barragens de rejeitos.
“O programa veio para melhorar a estrutura das nossas
unidades e a capacitação de profissionais ao atendimento
à população. Recebemos mesas, cadeiras, armários e
termômetros, que estão sendo muito úteis em tempo
de pandemia”, observou a superintendente de Atenção
Primária à Saúde em Itabirito, Márcia Maria de Souza.

Outros investimentos
Para ajudar no combate à pandemia do novo
coronavírus, a Vale doou uma ambulância ao
município, três foram reformadas e outras quatro
estão em manutenção.

Equipamentos entregues são utilizados no atendimento à população

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

Investimento para educar e crescer
“O sonho de ter um espaço de recreação e eventos era antigo.
Só tínhamos uma área aberta e não podíamos usar em dias
de chuva”, diz Maria Salete Vasconcelos, diretora da Escola
Municipal Padre Antônio Candido, em São Gonçalo do Bação.
O local inaugurou, no ano passado, uma quadra coberta que
vai passar a receber atividades pedagógicas e de lazer.
A demanda partiu dos moradores do distrito de Itabirito,
que consideraram que investimentos em educação
beneficiam a localidade como um todo. Salete também
atua na Escola Antônio Toledo Sobrinho, em Marzagão,
que foi completamente reconstruída: “Aguardamos
ansiosos o dia em que os alunos vão entrar ali e ver a
maravilha que ficou!”, comemora.

de 2020, por inúmeras melhorias na estrutura. As reformas
partem de uma articulação dos moradores com a Vale e
integram o Plano de Compensação de Desenvolvimento
que está sendo construído para o município.
Outras duas escolas terão suas obras finalizadas em
2021. Até abril, mais de 1.400 alunos do ensino infantil ao
fundamental 2 serão beneficiados.

As unidades estão entre as cinco escolas municipais da
região de Ouro Preto e Itabirito que passaram, ao longo

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

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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