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Educação e cultura
“Não há palavras para descrever a alegria de ver um filho
tendo a oportunidade de acrescentar conhecimento em
sua vida”, afirma Dilson Cláudio, pai do Matheus da Silva,
um dos 29 jovens residentes do distrito de Santa Rita Durão,
pertencente ao município de Mariana, contemplados com
uma bolsa integral para estudo de inglês.

Com a pandemia, parte das atividades tiveram que ser
paralisadas, mas em 2021 a expectativa é que os projetos
sejam retomados seguindo os protocolos de segurança
necessários e mais ações voltadas para a geração de renda
sejam executadas.

Desde 2019, os moradores de Santa Rita Durão foram
beneficiados com cursos de idiomas, costura criativa
e informática por meio de projetos voltados para o
relacionamento da Vale com a comunidade. A parceria
possibilitou articulações para formação de um grupo
de escoteiros e atividades recreativas e culturais, como
passeios no Trem da Vale entre as cidades históricas de
Mariana e Ouro Preto.

Máscara e renda para vencer a pandemia
Com o dinheiro que ganhou confeccionando máscaras,
a moradora de Santa Rita Durão, Karine Danielle, garantiu
uma fonte de renda durante a pandemia: “Eu já costumava
fazer pequenos reparos em roupas, mas com a Covid-19
os trabalhos deixaram de aparecer. Quando surgiu a
oportunidade de entrar para o Máscara + Renda, eu abracei
imediatamente”, conta.

Vale, Rede Astra, Wheaton Precious Metals e mais vinte
empresas parceiras. No total, foram distribuídas cerca de
três milhões de máscaras, item essencial no combate à
pandemia, em todo o país.

Karine foi uma das mais de duas mil costureiras e artesãs
espalhadas por todas as regiões do Brasil que receberam
R$ 900 por mês para confeccionar cerca de 25 máscaras por
dia entre os meses de outubro e dezembro de 2020. Em
Santa Rita Durão, 10 costureiras participaram do programa e
produziram 15 mil máscaras que foram adquiridas pela Vale
e doadas para mais de 10 instituições e projetos sociais nos
municípios de Mariana, Ouro Preto e Catas Altas.
O projeto Máscara + Renda foi concebido por mulheres
e para mulheres, e contou com o apoio da Fundação

com Comunidade da
Vinícius Ventura, analista de Relações
costureiras beneficiadas
Vale, e Conceição da Lapa, uma das

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. O som utilizado nos testes será uma música e quem
escutar pode seguir normalmente com suas atividades
sem a necessidade de se deslocar para os pontos de
encontro. Nos territórios onde os testes são audíveis, é
feita uma divulgação prévia para informar aos moradores
a data e horário em que eles serão realizados.
Para mais informações, ligue para 0800 031 0831 ou
entre em contato com a Defesa Civil do seu município.

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

“Estes testes são fundamentais para
garantir que todos os componentes
de alerta estejam funcionando
de maneira adequada. É muito
importante que a comunidade
conheça essa rotina e saiba
diferenciar um teste de uma
ação real de emergência. Por isso,
estamos em contato direto com a
população utilizando os veículos de
comunicação para trazer todas as
informações necessárias”
Michele Pedrosa, supervisora
de PAEBM dos Complexos
Mariana, Brucutu e Água Limpa

Saiba mais

Modelo de sirene

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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