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Um bom negócio para você e sua comunidade
Alô, morador de Macacos! 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: Macacos,
Itabirito, Antônio Pereira e Barão de Cocais.

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 Macacos
receberão capital semente de R$50 mil para
transformá-lo num negócio autossustentável.

Confira em www.projetohorizonte.com.br os critérios
de participação e as informações para inscrição!

Trinta e dois anos após receber o último reparo, a Capela
de São Sebastião, um dos principais pontos turísticos de
Macacos, foi totalmente reformada pela Vale. O projeto
integra o 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.
Segundo o padre Clésio Ribeiro, a capela tem um valor
inestimável. “Nela, os moradores foram batizados, se casaram
e fizeram a primeira comunhão. Assim, nada mais satisfatório
do que ver um espaço de oração tão confortável”. Quem
também tem um carinho muito especial pela capelinha é
Iraci Maia, frequentadora assídua do local desde 1984. “Vê-la
assim bonita e com uma nova estrutura me estimula como
fiel e impressiona quem chega à região”, relata.

Patrimônio preservado
A reforma incluiu a manutenção do telhado, a retirada
do antigo reboco, a reforma do muro externo e dos
banheiros, a pintura interna e externa, a revisão elétrica
e hidráulica, paisagismo e desenho luminotécnico. O
edifício de apoio foi reconstruído e ganhou nova cozinha,
instalações sanitárias, sala de sacristia, sala multiuso,
depósito e pátio coberto. As características originais da
capela, que datam de 1718, foram preservadas.
Toda a reforma foi
acompanhada
pela Arquidiocese
de Belo Horizonte e
pela comunidade.
Tour 360°

Capelinha de Macacos é
totalmente reformada

Capelinha de Macacos é entregue à comunidad

e

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.

dia 8 de cada mês, sempre às 10h. O som utilizado é
o trecho de uma música instrumental. Quem escutar
pode seguir normalmente
Saiba mais
com suas atividades sem a
necessidade de se deslocar para
os pontos de encontro.

Os testes têm duração média de 10 minutos e são
realizados em dias e horários fixos, validados pela
Defesa Civil. Na região de Macacos, eles acontecem no

Para mais informações, ligue
para 0800 031 0831 ou entre em
contato com a Defesa Civil.

“Os testes são uma validação de tudo o que fizemos em parceria com as Defesas Civis,
o Ministério Público e a comunidade. Eles garantem que as pessoas conheçam o plano,
entendam as rotinas e saibam diferenciar um teste de um evento verdadeiro. Por isso,
mantemos a população informada de todos os detalhes.”
Alessandro Santos Oliveira, gerente de PAEBM do Complexo Paraopeba

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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