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Estrutura de Contenção passará por melhorias
Em julho, iniciaremos as obras que aumentarão a
vazão da Estrutura de Contenção construída abaixo da
barragem B3/B4. Previstos para serem finalizados em
dezembro, três novos túneis diminuirão o volume de
água acumulada na estrutura, prevenindo a interdição
de vias em Macacos em caso de chuvas como as de
janeiro de 2022.

Lideranças de Macacos acompanham de perto
o avanço da eliminação da barragem B3/B4
Nos últimos meses, lideranças de Macacos
conheceram as obras de eliminação da barragem
B3/B4, da mina Mar Azul, e o Centro de
Monitoramento Geotécnico, que acompanha
estruturas 24 horas por dia. Além de saber
mais sobre a descaracterização e as medidas
de segurança adotadas, durante as visitas os
participantes esclareceram dúvidas diretamente
com a equipe técnica da Vale.
Segundo o presidente da Associação
Comunitária de Macacos, Marcelo Bonfanti,
na ida à barragem “vimos que os serviços
estão adiantados e ficamos satisfeitos com as
informações. A comunidade de Macacos está
ansiosa para receber notícias positivas ao fim
dos trabalhos”.
A obra de eliminação da B3/B4 está na
fase de remoção de rejeitos. Até maio, já
havia sido retirado 30,7% do volume total
previsto com o uso de equipamentos
operados de forma remota, ou seja, sem
a presença do condutor, para proteção
das equipes envolvidas.

Conheça a estrutura de contenção da
barragem B3/B4 sem sair de casa
Quer conhecer de perto como funciona a
segurança das barragens e outras estruturas da
Vale? E como é feito o monitoramento dessas
estruturas? Com o tour virtual Vale 360º, você
participa de uma visita guiada à estrutura de
contenção da B3/B4, outras barragens de rejeitos,
ativas e eliminadas, equipamentos instalados nas
estruturas, além do Centro de Monitoramento
Geotécnico, que monitora barragens 24 horas, 7
dias por semana, tudo com visão 360°.
A iniciativa faz parte do nosso compromisso de dar
mais transparência às nossas atividades em barragens
e manter o diálogo aberto com a comunidade. O tour
está disponível no site visiteavale.com.br

Aponte sua câmera para
o QR code ao lado e
inicie sua visita.

Obra solicitada pela comunidade melhora
tráfego de veículos
Com apoio da Defesa Civil de Nova Lima,
realizamos a cobertura asfáltica de alguns
trechos de uma via no bairro de São Sebastião
das Águas Claras. O objetivo é facilitar a
passagem dos carros e vans escolares pelo local,
especialmente em períodos de chuva.

A ação melhorou as condições de 259,5 metros
da Alameda do Engenho, no Condomínio Parque
do Engenho, com acesso pelo Bar do Marcinho. A
intervenção foi conduzida pela equipe do Plano de
Ação de Emergência para Barragens de Mineração
(PAEBM) e solicitada pela comunidade.

EXPEDIENTE: Informativo sobre as ações da Vale em comunidades de atuação | Analistas de Comunicação - Isabella Grossi
e Amanda Cardoso | Produção editorial e gráfica – BH Press Comunicação | Jornalista responsável – Lilian Ribas (MG08798JP) |
Diagramação - BH Press Comunicação | Fotos: Arquivo Vale | Tiragem - 2.400 exemplares | Para críticas, elogios ou sugestões sobre
este jornal, entre em contato conosco: isabella.grossi@vale.com ou C0639088@vale.com | Para mais informações sobre a Vale,
aponte câmera do seu celular para a figura ao lado e você será redirecionado para o nosso site vale.com/mg

