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Obra preliminar para
descaracterização
do dique auxiliar da
Barragem B5 é iniciada
Cumprindo o compromisso de melhorar a segurança
de nossas operações e das comunidades onde
atuamos, o dique auxiliar da barragem B5, na Mina
Águas Claras, em Nova Lima, passará pelo processo
de descaracterização. Ou seja, a estrutura construída
pelo método a montante, deixará de exercer a função
de barragem. Antes desta etapa, será construída
uma contenção capaz de reter os rejeitos em caso de
uma eventual ruptura do dique auxiliar. A previsão é
iniciar as atividades até julho deste ano. A barragem
B5 está inativa desde 2000 e passa por auditoria
periodicamente, conforme estabelece a legislação.
Não houve qualquer alteração na estrutura.

Dique da B5 será descaracterizado

Os trabalhadores da obra são contratados prioritariamente
na própria região. Durante todas as atividades serão
adotadas as medidas recomendadas para prevenção
e enfrentamento à Covid-19, em alinhamento às
determinações legais e dos órgãos de saúde.

Macacos recebe novo canal de informação
Os moradores de Macacos contam com mais um canal
direto de comunicação com a Vale: a Van Itinerante.
Desde fevereiro, uma van percorre os principais pontos
do distrito para escutar as dúvidas, sugestões e pedidos
da população sobre as ações de reparação na localidade.
Abner Silva, analista de Relacionamento com a
Comunidade, conta que esse trabalho estreita laços
com os moradores. “Temos mais oportunidades de
ouvi-los, além dos atendimentos por telefone, e isso
nos tornou mais presentes em Macacos, pois passamos
a ampliar o diálogo no contato com as pessoas da
comunidade”, explica. Entre as principais demandas
levadas pelos moradores estão as dúvidas sobre o

pagamento de substitutivos e questões relacionadas à
manutenção de vias. O atendimento ocorre de segunda
a sexta e cumpre todos os protocolos de saúde e
segurança recomendados pelas autoridades sanitárias
para conter a pandemia da Covid-19.

Contribuindo para o
desenvolvimento sustentável
Saber como empreender, conhecer o mercado, dominar
ferramentas de gestão, utilizar plataformas para vendas
online, entender como transformar o serviço em mais
eficiente e conectado ao desenvolvimento sustentável
da comunidade onde está inserido é essencial para o
desenvolvimento dos negócios. Por isso, a Vale está
apoiando a instalação de uma unidade da Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes
e Alto Paraopeba (Adesiap) no Jardim Canadá, com o
objetivo de apoiar os microempreendedores individuais
(MEIS) e empresas de diferentes portes desde a
formalização dos negócios, fornecendo orientações sobre

documentações, certidões, linhas de crédito, análise de
viabilidade econômica, entre outros. Graças a parceria, a
Agência também contribuirá para a conexão das empresas
com as instituições sociais locais em iniciativas para
contribuir com o desenvolvimento da região.
O apoio concedido pela Vale busca potencializar o
consumo local, conectando empresas fornecedoras de
produtos e serviços aos consumidores e moradores do
Jardim Canadá e região. Para obter acesso a todos esses
serviços gratuitamente, os interessados devem entrar em
contato com a agência pelo telefone (31) 97206-8385.

Confira alguns serviços que serão oferecidos para os empreendedores e
empresários pela Adesiap

Centro de Apoio ao
Microempreendedor Individual (MEI)
• Abertura de CNPJ;
• Alteração de dados;
• Atendimento sobre formalização, gestão e linhas
de crédito;
• Emissão e impressão de carnê DAS;
• Emissão e impressão de notas fiscais;
• Declaração anual de receitas;
• Emissão de certidões;
• Cursos de capacitação e palestras;
• Baixa do CNPJ.
Centro de Atendimento aos
empreendedores e empresários (CAEE)
• Atendimento Sebrae (a Agência é um ponto de
atendimento Sebrae);
• Orientação para abertura de empresas;

• Orientação sobre ferramentas de gestão;
• Orientação sobre linhas de crédito;
• Elaboração de planos de negócios;
• Elaboração de pesquisa de mercado;
• Análise de viabilidade econômico e financeira;
• Elaboração de planejamento estratégico;
• Cursos e palestras (gestão, mercado, tendências);
• Consultoria para Micro e Pequenas Empresas.
Plataforma digital de E-Commerce Fomento a Economia Local
• Implantação da plataforma digital Compre Jardim
Canadá;
• Cadastramento dos empresários e entidades na
plataforma Compre Jardim Canadá;
• Treinamento os empresários e entidades quanto à
utilização da plataforma Compre Jardim Canadá;
• Assessoria aos empresários e entidades quanto à
plataforma Compre em Jardim Canadá;
• Inclusão dos negócios e seus respectivos produtos e
serviços no mundo digital, permitindo o empresário e
entidades acesso ao novo e real universo por meio da
plataforma Compre Jardim Canadá.
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