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Como agir em caso de emergência com barragens
Como forma de contribuir com a segurança das
comunidades de Antônio Pereira, realizamos, em
maio, um simulado de evacuação da Zona de
Autossalvamento (ZAS) da barragem Doutor, da
mina de Timbopeba. O objetivo foi testar os fluxos
e procedimentos em caso de emergência, treinar os
moradores dessas áreas e identificar oportunidades de
melhoria. A atividade envolveu a equipe da Vale, da
Defesa Civil Estadual e Municipal, Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros e Guarda Municipal, em um esforço
conjunto que tem como principal foco as pessoas que
moram na região.
Antes do simulado, os moradores de Antônio Pereira e
da Vila Residencial Antônio Pereira foram comunicados
e orientados sobre como agir durante o evento.
Somente as pessoas que ainda residem na ZAS
precisaram se deslocar para os pontos de encontro. A
maior parte delas já foi realocada de suas residências,
processo que vem sendo realizado desde o ano
passado, atendendo às medidas de segurança para
realização das obras de descaracterização.
Durante o evento, foram tomados todos os cuidados
necessários para a prevenção da Covid-19.

Redução do nível de emergência da
Barragem Doutor
A barragem Doutor teve seu nível de emergência
reduzido de 2 para 1, de acordo com as diretrizes
estabelecidas no Plano de Emergência de Barragem
de Mineração. A mudança ocorreu em função da
comprovação da melhoria do fator de segurança da
estrutura após a implantação de uma série de ações
que vêm sendo realizadas desde o ano passado,
incluindo o bombeamento para reduzir o nível de
água do reservatório e obras de melhoria em uma das
laterais da barragem.
Todo o trabalho vem sendo acompanhado pela
assessoria técnica do MPMG, pela Agência Nacional
de Mineração (ANM) e pela Defesa Civil. A barragem
Doutor é monitorada 24 horas por dia e passa por
inspeções constantes realizadas por especialistas da
Vale e de consultorias externas.
Realocação preventiva de moradores
Em função das medidas de prevenção de riscos
das obras de descaracterização da barragem
Doutor, as pessoas que residiam na ZAS e que
foram realocadas preventivamente de suas
residências continuarão em moradias provisórias
até que as obras sejam concluídas.

Fortalecendo a
Atenção Básica

Entrega das doações no almoxarifado na Prefeitura de Ouro Preto

A Atenção Primária à Saúde é a principal porta de
entrada do SUS, em que são realizados serviços e
atendimentos multidisciplinares, como consultas,
exames, distribuição e administração de medicamentos,
vacinas, visitas domiciliares e outros serviços. Suas
principais estruturas físicas são as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), instaladas próximas da vida dos usuários,
desempenhando um papel central na garantia de
acesso a uma saúde de qualidade.
Em Ouro Preto, a Fundação Vale, em parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de
Promoção da Saúde (CEDAPS), desenvolve o Ciclo
Saúde, um programa que visa o fortalecimento da
Atenção Primária.
No município, a iniciativa promove oficinas formativas
para as equipes de 12 unidades de saúde e, em abril
deste ano, o Ciclo Saúde disponibilizou para a Prefeitura
84 itens, entre equipamentos e mobiliários, para dar
suporte ao atendimento das unidades de saúde de

Conheça mais sobre
Leis de Incentivo
Você sabia que por meio das Leis de Incentivo Fiscal
pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do
Imposto de Renda para projetos sociais? Ou seja, parte
do imposto vai para programas sociais, culturais,
esportivos e de saúde, fortalecendo políticas públicas e
levando benefícios para muitas pessoas e comunidades.
Para orientar instituições e Fundos de Direitos para que
possam receber recursos incentivados, a Fundação
Vale preparou dois cursos: um relativo aos Conselhos
da Criança e do Adolescente e Conselhos do Idoso
e outro sobre o PRONON e PRONAS/PCD, trazendo

Motta, Serra do Siqueira, São Bartolomeu e Saramenha.
Os materiais já estão com a Prefeitura de Ouro Preto,
que fará a distribuição para as unidades de saúde.
Também foram distribuídos materiais educativos de
prevenção à Covid-19 que serão entregues equipes
regionais que participam das formações.

dicas e exemplos que ajudam no entendimento da
legislação e dos processos burocráticos relacionados a
esses incentivos.
Os cursos estão disponíveis em videoaulas e
possuem material de apoio que pode ser baixado na
página da Fundação Vale.
No endereço www.fundacaovale.org/materiais/
cursos disponibilizamos esses dois cursos e também as
videoaulas e materiais dos webinários sobre Conselho
de Direitos e Organizações da Sociedade Civil.
Não conhece os cursos sobre as Leis
de Incentivo? Escaneie o QR Code
ao lado, baixe a apostila e assista às
videoaulas dos cursos.
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