N tícias
Itabirito | 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 em 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 também atua na melhoria da gestão e na
equipagem das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
“O programa veio para melhorar a estrutura das nossas
unidades, da 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. Em
conjunto com as secretarias municipais e instituições
parceiras, são desenvolvidas ações para melhorar o
atendimento e fortalecer a saúde pública nos territórios
impactados por evacuações decorrentes da elevação do
nível de emergência de barragens e rejeitos.

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 contribuem para o fortalecimento da saúde pública

Comunidades mais seguras
O Plano de Ação de Emergência para Barragens
de Mineração (PAEBM) define as ações a serem
executadas para minimizar perdas em um eventual
rompimento. Ele é construído de forma conjunta com
os órgãos de resposta à emergência. Conheça algumas
medidas previstas.
Sinalização de emergência: em parceria com
as defesas civis municipais, a Vale instala placas de
sinalização de rotas de fuga e ponto de encontro nas
Zonas de Autossalvamento (ZAS).
Comunicação de risco: para levar informação
com agilidade e transparência e reduzir a disseminação
de informações incorretas, mantemos um sistema
de comunicação informativa com as comunidades
próximas às nossas operações.

Treinamentos internos: os treinamentos
internos simulam situações para empregados Vale e
terceiros. Dessa forma, conseguimos analisar a performance
do grupo e identificar oportunidades de melhoria.
Simulados de emergência: os simulados contam
com a participação das comunidades e de agentes sociais,
além de Centros de Informação, faixas e sinalizações, além
de uma programação infantil.
Barragens contempladas pelo PAEBM
na região de Itabirito
Cianita (I, II e III), Maravilhas (I e II),
Forquilhas (I, II, III, IV, e V) e Grupo.
Conheça mais sobre o PAEBM

Testes mensais de sirenes em barragens
Em parceria com as defesas civis municipais e estadual,
realizamos testes mensais nos sistemas de sirenes
de nossas barragens. A medida é parte do Plano de
Ação de Emergência para Barragens de Mineração
(PAEBM) e busca trazer mais segurança para as
comunidades, garantindo o funcionamento correto
dos equipamentos.
Os testes têm duração média de 10 minutos e são
realizados em dias e horários fixos, validados pela Defesa
Civil. Na Região de Itabirito, os testes das barragens

Cianita I, II e III e Maravilhas I e II, localizadas na Mina do
Pico, acontecem no dia 18 de cada mês, às 10h. O som
utilizado é o trecho de uma música instrumental e quem
escutar pode seguir normalmente com suas atividades
sem a necessidade de se deslocar
Saiba mais
para os pontos de encontro.
Para mais informações, ligue para
0800 031 0831 ou entre em contato
com a Defesa Civil do seu município.

“Mais do que prevenir,, também temos que nos preparar. Com estes testes, queremos garantir
que as pessoas saibam que estão em uma área de risco e que estão inseridas em um plano de
emergência. Com a comunidade familiarizada com o plano, é possível ter condições melhores
de resposta a emergências.”
Larissa Freitas, supervisora de PAEBM de Vargem Grande.

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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