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Confira como estão as obras para a
descaracterização da barragem Doutor
Vertedouro da barragem Doutor, setembro de 2021

No fim de março, demos início a uma série de atividades
preliminares para a eliminação da barragem Doutor,
localizada em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto.
Entre elas, estão a construção de dois reservatórios
para armazenar a água superficial e a instalação
de indicadores de nível d’água (INA) e piezômetros,
instrumentos utilizados para monitorar a estrutura.
O engenheiro Renato Fonseca explica que os
próximos passos incluem:

1

Construção de canteiro definitivo, de proteção na
margem do córrego Água Suja e de duas bacias
escavadas no solo (sumps) para contenção de sedimentos;

2
3
4

Recuperação do trecho do canal extravasor que foi
danificado, trocando o gabião por concreto;

Vertedouro
No segundo semestre do ano passado,
inauguramos um segundo vertedouro em Doutor,
responsável por retirar os líquidos que chegam
à estrutura, que já estava com o nível de água
bastante reduzido.
No entanto, o vertedouro apresentou alguns
problemas, precisou ser paralisado e está passando
por estudos para que sejam feitas ações corretivas.
Até que esse processo seja concluído, um sistema
de bombeamento foi implantado para controlar a
água no reservatório da barragem Doutor.

Reparos nos taludes; e

Regreide da barragem, isto é, regularização da
superfície e construção de canais de drenagem
para conduzir as águas pluviais.
Esse processo deve durar até o final de 2023.

Vertedouro, setembro de 2021

De judô a xadrez, projetos ofertam centenas
de vagas em atividades esportivas
No segundo semestre deste ano, escolas e espaços
públicos de Mariana e Ouro Preto receberão
projetos gratuitos que irão beneficiar mais de
1000 jovens. As iniciativas apostam em diversas
modalidades esportivas, como basquete, escalada,
futsal, handebol, judô, tênis, vôlei e xadrez, e serão
realizadas em parceria com as prefeituras com
recursos incentivados da Vale, direcionados por meio
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.
Wagner Mello, secretário de Esportes de Ouro
Preto, acredita no poder da parceria entre a
iniciativa privada, a sociedade civil e o poder
público para contribuir com o desenvolvimento da
sociedade: “Esta rede fortalece e muito as nossas
atividades esportivas, principalmente nos distritos,
e possibilitam o desenvolvimento das entidades, de
forma que elas possam alcançar seus objetivos junto
às comunidades”.

Os projetos estão em fase final de articulação junto
com o poder público, escolas e entidades executoras.
O esporte é uma ferramenta
importante para saúde mental e para
o desenvolvimento do cidadão em plenitude,
trabalhando as dimensões tanto cognitivas como
comportamentais.” - Luciene Maria de Oliveira,
subsecretária de Educação de Mariana.

Eventos culturais movimentam Ouro Preto e Mariana
Com o retorno das atividades presenciais, vários
eventos culturais estão movimentando Ouro
Preto e Mariana nos últimos meses, como a ópera
Aleijadinho (Fundação Clóvis Salgado – Palácio das
Artes), o Festival Estrada Real e o Festival da Vida.
Outras ações estão previstas, levando música, dança,
cinema, teatro e diferentes exposições para espaços
culturais, praças e Igrejas das cidades.
“Valorizar as iniciativas que divulgam a produção
nacional, preservar nosso patrimônio e fortalecer
artistas e iniciativas de diferentes localidades são
objetivos importantes para o Instituto Cultural Vale.
Ver a presença do público de forma intensa, nos
enche de emoção”, afirma Juliana Alves, analista de
Comunicação do Instituto Cultural Vale.

Confira a programação de eventos
com o apoio do Instituto Cultural Vale
posicionando o leitor de imagens do
seu celular para o QR Code ao lado.
Participe!
Até o dia 30 de junho, estão abertas as inscrições para a “Chamada Instituto Cultural Vale
2022”, que tem como objetivo patrocinar e fomentar iniciativas de todo território nacional nas áreas: Música,
Dança, Festividades e Circulação.
Acesse o QR Code ao lado e saiba
como participar.
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