
www.jornalempresariall.com.brEdição 142 - Ano XII Maio de 2022www.jornalempresariall.com.br
VALE

Samarco alcança 
a produção de 10 
milhões/t de pelotas e 
finos de minério
Pág. 11

ArcelorMittal Tubarão 
leva Projeto Steam Girls 
às escolas
Pág. 12

Gerdau reconhece 
fornecedores por 
práticas em diversidade 
e inclusão
Pág. 7

Pág. 5

Suzano lança programa 
especial sobre 
gestão hídrica para 
fornecedores

Vale amplia teste de locomotivas 
100% elétricas em suas 
operações Pág. 3



VITÓRIA, ES, AGOSTO DE 20172

EXPEDIENTE: jornal empresariALL é uma publicação mensal / Tiragem: 15.000 exemplares / Distribuição: Vale, Samarco, ArcelorMittal, 
Gerdau, Simec, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Porto Central, Porto Vitória e Petrobras / Telefone: (27) 3086.2002 / 99926.5665 
/ E-mail: marketing@jornalempresariall.com.br / Jornalista Responsável: Antônio Lucas MTB 3719/ES / Diretor de Logística: Lucas 

Cavallini / Diretor de Marketing: Ednaldo Dias / Diagramação: Jéssica Nali / Impressão Gráfica: O Tempo Serviços Gráficos / Colaboradores: Assessorias 
de Imprensa Vale, Samarco, Fundação Renova, ArcelorMittal, Gerdau, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Simec, Codesa, Petrobras, Bandes e Findes.

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes 
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal, Gerdau, Simec, Suzano, Portocel, Estaleiro 
Jurong, Porto Central, Porto Vitória e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não 
falta mais nada! Chegou o jornal empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços
(27) 99926.5665
(27) 3086.2002
marketing@jornalempresariall.com.br

Envie e-mail informando seu nome, 
empresa, cargo, local de trabalho, 

e-mail, telefones fixo e móvel e 
PRONTO!

ASSINE GRÁTIS!

Editorial

Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai  para a Vale 
q u e  r e c e b e u ,  n o  f i m  d o 
mês de abr i l ,  a  sua segun-
da locomot iva 100% elét r i -
ca .  Fabr icado na  Ch ina ,  o 
equipamento vai  operar in i-
cialmente no pátio de mano-
bra do Terminal de Ponta da 
Madeira, em São Luís (MA). 
Outro destaque da Vale nes-

ta edição é a assinatura de 
um contrato de longo prazo 
com a Tesla para fornecimen-
to de níquel Classe 1 nos Es-
tados Unidos a part ir de suas 
operações no Canadá. Este 
acordo está em l inha com a 
estratégia da companhia de 
ampliar a sua exposição à in-
dústr ia de veículos elétr icos, 
alavancando sua baixa pega-
da de carbono e posição de 
l iderança no mercado como 
maior produtor de níquel aca-
bado da Amér ica do Nor te.
A Suzano lançou no início de 

maio o Programa Cuidar da 
Água, uma iniciat iva voltada 
para incentivar parceiros da 
companhia a promover uma 
melhor gestão de recursos hí-
dricos. Por meio do programa, 
os fornecedores serão orien-
tados a mensurar o seu con-
sumo e dar transparência da 

sua gestão de água, além de 
definir metas e aval iar r iscos 
e oportunidades em relação 
ao uso de recursos hídricos. 
A Suzano também é desta-

que pois está disponibil izando 
ao mercado uma nova iniciati-
va de Inovação Aberta na Uni-
dade de Papel e Embalagem 
(UNPE), chamada Open Inno-
vation - O Papel é o Futuro. A 
expectativa é conectar a com-
panhia com players do merca-
do que possam uti l izar os pa-
péis do portfól io da empresa 
como insumo no desenvolvi-
mento de novos produtos para 
substituir i tens e embalagens 
que atualmente usam maté-
r ias-primas de fontes não re-
nováveis em sua composição.
O Programa Inspire Gerdau 

reconheceu, em abri l ,  18 par-
ceiros de sua cadeia de for-
necedores que mais se des-
tacaram em avanços em sua 
demograf ia,  com o aumento 
do percentual  de mulheres, 
negros e pessoas com def i -
ciência em seus quadros de 
colaboradores,  e com boas 
p rá t i cas  l i gadas  ao  tema .
A Fundação Renova divul -

gou,  no f im de abr i l ,  que o 
prazo de adesão ao Sistema 
Inden iza tó r io  S imp l i f i cado 

fo i  p ro r rogado  pe la  Jus t i -
ça para o d ia  30 de junho. 
A sentença fo i  profer ida no 
d i a  28  de  ab r i l ,  pe l a  12 ª 
Vara Federal ,  e  a nova da-
ta-limite de ingresso no f luxo 
de pagamento de indeniza-
ção é vál ida para moradores 
de 45 munic íp ios de Minas 
Gerais e do Espír i to Santo.
A ArcelorMittal  Tubarão deu 

início em maio aos trabalhos 
presencia is do Projeto Ste-
am Gir ls ,  uma in ic ia t iva da 
Fundação ArcelorMit ta l  que 
visa despertar nas cr ianças 
a cur ios idade sobre a área 
de Exatas e inspirar carreiras 
em Ciências, Tecnologia, En-
genharia, Arte e Matemática 
(Steam, na sigla em inglês).
A Pet robras par t ic ipou do 

congresso “Mercado Global 
de Carbono,  Descarboniza-
ção e Investimentos Verdes” 
que reuniu as pr inc ipais  l i -
d e r a n ç a s  e m p r e s a r i a i s  e 
ambienta is do mundo entre 
os dias 18 e 20 de maio no 
Rio de Janeiro. No discurso 
de abertura, o Presidente da 
companhia, José Mauro Co-
elho, af irmou que “O Brasi l  é 
uma potência em energia de 
baixo carbono e o petró leo 
do pré-sal está entre os mais 

descarbonizados do mundo”.
Os navios são hoje a oitava 

maior  fonte de emissão de 
CO2 no mundo e a meta da 
Organização Marít ima Inter-
nacional  ( IMO, na s ig la em 
ing lês)  é  reduz i r  a té  2050 
essas emissões em pelo me-
nos 50% em relação a 2008. 
De olho nessa questão,  um 
pesquisador da Escola Pol i-
técnica da Univers idade de 
São Paulo (Poli-USP) buscou 
alternativas para melhorar a 
ef iciência energética de em-
barcações da indústria de pe-
t ró leo e gás.  Conf i ra a ma-
téria completa na página 13.
Por f im, esta edição conta 

com contr ibuição de Daniel 
Medeiros, Gerente Geral  de 
Sustentabil idade da Samarco, 
com seu art igo “Compromis-
so inegociável com a saúde 
e  segurança” ,  em que  e le 
pontua diversas ações ado-
tadas pela companhia para 
enga ja r  seus  empregados 
diretos e terceiros nesta te-
mática que é tão importante.
 Essas  e  ou t ras  no t í c ias 

sobre as gigantes e o setor 
indust r ia l  do  Espí r i to  San-
to  e  do Bras i l  podem tam-
bém ser  acessadas no s i te 
www.jornalempresariall.com.br.

Opinião do Leitor

Michel Torres - Head de Marketing e Desenvolvimentos Digitais no Grupo Boa Praça
”

“  
                                  O jornal empresariALL é uma das melhores referências para nos  

mantermos bem informados sobre o que ocorre na indústria do ES e 
do Brasil, nas áreas econômica, ambiental e social. Um veículo de comunicação 
sério, com conteúdo atualizado e que vem se mostrando excelente para o fomento 
de oportunidades para os negócios do Grupo Boa Praça. Apoiamos o crescimento 
sustentável e a prosperidade econômica do Espírito Santo e reconhecemos o 
jornal como um grande instrumento alinhado com esse mesmo propósito.
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Emissões de escopo 1

São as emissões liberadas 
para  a  a tmos fe ra  como 
resultado direto das operações 
da própria empresa. Todos os 
combustíveis que produzem 
emissões de gases de efeito 
estufa devem ser incluídos 
no escopo 1. Pode-se tomar 
como exemplo a combustão 
dos automóveis, caminhões, 
l o c o m o t i v a s  e  n a v i o s 
pertencentes ou controlados 
pela empresa.

Emissões de escopo 2

São as emissões indiretas, 
provenientes da energia elétrica 
adquirida para uso da própria 
companhia. Ou seja, todas as 

emissões de gases de efeito 
estufa na atmosfera a partir do 
consumo de eletricidade, vapor, 
calor e refrigeração entram 
nesta categoria.

Emissões de escopo 3

São todas as emissões 
indiretas não incluídas no 
escopo 2 que ocorrem na 
cadeia de valor da empresa, 
e  em muitos casos isso inclui 
fornecedores.  Em outras 
pa lav ras ,  são  emissões 
l igadas às operações da 
companhia, como matéria-
prima adquirida, viagens de 
negócios e deslocamento 
dos colaboradores, descartes 
de resíduos, transporte e 
distribuição.

Entenda os escopos 1, 2 e 3 

Vale amplia teste de locomotivas 100% 
elétricas em suas operações

DESEMBARQUE da locomotiva elétrica no Porto de Itaqui (MA) no fim de abril

A Vale recebeu, no fim do mês 
de abril, a sua segunda locomo-
tiva 100% elétrica. Fabricado 
na China pela CRRC Zhuzhou 
Locomotive (CRRC ZELC), o 
equipamento vai operar inicial-
mente no pátio de manobra do 
Terminal de Ponta da Madeira, 
em São Luís (MA). Suas baterias, 

feitas de lítio, têm capacidade de 
armazenamento de 1000 kWh, 
com autonomia para operar até 
10 horas sem paradas para recar-
regamento.

A locomotiva da CRRC está 
dentro da estratégia da Vale de 
eletricificar seus equipamen-
tos de mina e ferrovia. As duas 

áreas respondem por 25% das 
emissões diretas de carbono da 
empresa, o chamado escopo 1.

Atualmente, a frota da Vale 
soma 490 locomotivas, movidas 
a diesel, dedicadas ao transporte 
de minério de ferro. A primeira 
máquina totalmente elétrica da 
empresa, fabricada pela Progress 

Rail, foi recebida em julho de 
2020 na Estrada de Ferro Vitória 
a Minas (EFVM).

“Assim como aconteceu no Es-
pírito Santo na Estrada de Ferro 
Vitória a Minas, nossa estratégia 
é testá-la em manobras de pátio 
para depois avaliar a possibili-
dade de readequá-la como parte 
da estratégia posterior de utili-
zação de locomotivas elétricas 
na linha principal da ferrovia”, 
explica Gustavo Bastos, Gerente 
Executivo do Centro de Exce-
lência, Tecnologia e Inovação de 
Ferrosos da Vale.

“A chegada da locomotiva elé-
trica na EFC é um importante 
marco para a nossa jornada de 
Carbono Zero da Vale. Estamos 
construindo um plano robusto 
que nos permitirá uma redução 
drástica de emissões de CO2 
oriundas das nossas operações 
ferroviárias. Cada vez mais, rea-
firmamos o nosso compromisso 
para uma Vale mais sustentável”, 
afirma João Silva Junior, Geren-
te Executivo da Estrada de Ferro 
Carajás.

O novo equipamento seguirá 
para a oficina de locomotivas 
do terminal, onde ficará por 90 
dias para verificação e testes de 
sistemas. Está previsto para ju-
lho o primeiro teste em pátio de 
manobra.

VALE

A segunda 
locomotiva movida 
a bateria operará no 
pátio de manobra do 
Terminal de Ponta 
da Madeira (MA)

“  
          A chegada 
da locomotiva 
elétrica na EFC é 
um importante 
marco para a nossa 
jornada de Carbono 
Zero da Vale”João Silva Junior, Gerente Executivo 
da Estrada de Ferro Carajás

››

››

››
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Vale e Tesla firmam acordo para 
fornecimento de níquel de baixa emissão

O objetivo é atingir 
de 30% a 40% 
de suas vendas 
de níquel para a 
indústria de veículos 
elétricos

OPERAÇÕES SUBTERRÂNEAS na mina de níquel da Vale em Sudbury, Canadá

VALE

A Vale assinou um contrato 
de longo prazo com a Tesla 
para fornecimento de níquel 
Classe 1 nos Estados Unidos 
a partir de suas operações 
no Canadá. Este acordo está 
em linha com a estratégia da 
companhia de ampliar a sua 
exposição à indústria de veí-
culos elétricos, alavancando 
sua baixa pegada de carbono e 
posição de liderança no mer-
cado como maior produtor de 
níquel acabado da América 
do Norte.

“Temos o prazer de ter a Tes-
la, uma das principais líderes 
globais em produção de veí-
culos elétricos, entre nossos 
clientes” disse Deshnee Nai-
doo, Vice-Presidente Execu-
tiva de Metais Básicos da Vale 
Canadá. “Esse acordo reflete 
um compromisso comparti-

lhado com sustentabilidade e 
mostra muito claramente que 
somos o fornecedor preferen-
cial para produtos de níquel 
de baixa emissão de carbono 
e alta pureza, essenciais para 
baterias de longo alcance.”

O objetivo da Vale é atingir 
de 30% a 40% de suas vendas 
de níquel Classe 1 para a in-
dústria de veículos elétricos 
em rápido crescimento.

As operações da Vale no 
Canadá produzem alguns 
dos produtos de níquel de 
menor emissão de carbono 
do mundo. Em 2020, por 
exemplo, a refinaria de Long 
Harbour em Newfoundland 
& Labrador, no Canadá, ti-
veram uma pegada de car-
bono verificada de 4,4 t/CO2 
equivalente por tonelada de 
níquel, enquanto as pelotas 
e pó da refinaria de níquel 
de Copper Cliff em Ontário, 
também no Canadá, tiveram 
uma pegada verificada de 7,3 
toneladas equivalentes. Isso 
inclui emissões de Escopo 1 
e 2 de mineração, moagem e 
refino, bem como emissões de 
Escopo 3 de insumos.
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Suzano lança programa especial sobre 
gestão hídrica para fornecedores

Suzano busca por parceiros inovadores para 
desenvolver novas aplicações ao papel

DIVULGAÇÃO

O OBJETIVO é engajar fornecedores na gestão de recursos hídricos

A Suzano lançou no início 
de maio o Programa Cuidar da 
Água, uma iniciativa voltada para 
incentivar parceiros da compa-
nhia a promover uma melhor 
gestão de recursos hídricos. Por 
meio do programa, os fornecedo-
res serão orientados a mensurar 
o seu consumo e dar transparên-
cia da sua gestão de água, além 
de definir metas e avaliar riscos 
e oportunidades em relação ao 
uso de recursos hídricos.

O Programa Cuidar da Água 
tem duração de três anos e con-
tará com fornecedores estratégi-
cos convidados pela Suzano. No 
primeiro ano, os fornecedores 
serão incentivados a acessar a 
plataforma do CDP (organização 
internacional independente que 
fornece o maior e mais completo 
sistema de avaliação de impacto 
e divulgação de dados ambien-
tais) e reportar os dados relacio-
nados ao uso da água.  Ao final do 
primeiro ciclo, os fornecedores 
receberão uma nota do CDP e, 
a partir do seu desempenho, 
serão incentivados durante os 

dois anos seguintes a estabelecer 
metas e iniciativas para melho-
rar sua performance em relação 
ao uso de recursos hídricos. Ao 
final do terceiro ano, será pos-
sível mensurar a evolução dos 
fornecedores durante todo o 

programa e reconhecer quais 
se destacaram.

“Não existe empresa sustentá-
vel se sua cadeia de fornecedores 
não seguir as mesmas premissas. 
Na nossa busca por uma econo-
mia cada vez mais regenerativa 

é vital engajarmos os nossos 
parceiros, pois só assim conse-
guiremos de fato atuar para a 
construção de um futuro melhor 
e mais sustentável”, diz Viviane 
Danemberg, Gerente Executiva 
de Suprimentos da Suzano.

Além do Cuidar da Água, a 
companhia já possui o Progra-
ma de Mudanças Climáticas 
na Cadeia de Valor, que visa in-
centivar os seus fornecedores 
a reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa decorrentes de 
suas atividades, além de aumen-
tar a maturidade da estratégia 
climática. Em 2021, ano de lan-
çamento do programa, houve 
78% de engajamento dos forne-
cedores da Suzano, superando 
a média global do CDP. Além 
disso, quatro empresas parcei-
ras receberam nota A, classifi-
cação mais alta da organização.

Iniciativa faz parte 
do programa de 
gestão responsável 
de fornecedores

“  
           Não 
existe empresa 
sustentável se 
sua cadeia de 
fornecedores 
não seguir 
as mesmas 
premissas ”
Viviane Danemberg, Gerente Exe-
cutiva de Suprimentos da Suzano

SUZANO

BOBINAS de papel da Suzano

Objetivo é desenvolver soluções que substituam produtos de origem fóssil e impactem diversas áreas da sociedade

A Suzano está disponibili-
zando ao mercado uma nova 
iniciativa de Inovação Aberta 

na Unidade de Papel e Emba-
lagem (UNPE), chamada Open 
Innovation – O Papel é o Fu-

turo. A expectativa é conectar 
a companhia com players do 
mercado que possam utilizar 

os papéis do portfólio da em-
presa, incluindo as marcas 
mais tradicionais e os últimos 
lançamentos, como insumo 
no desenvolvimento de novos 
produtos para substituir itens 
e embalagens que atualmen-
te usam matérias-primas de 
fontes não renováveis em sua 
composição.

O objetivo é impactar posi-
tivamente uma ou mais áreas 
da sociedade, como economia 
circular, agronegócio, saúde, 
mobilidade, infraestrutura, 
transporte de mercadorias, 
logística, cosméticos, entre 
outras.

O desafio é voltado a startups, 
empresas, pesquisadores(as) e 
pessoas físicas. A ideia é que, 
futuramente, esses players 
possam se tornar clientes e/
ou parceiros da companhia. 
Além disso, ao participarem da 
iniciativa, os selecionados pas-
sarão por um programa de ace-
leração equity free, com acesso 
a treinamentos, mentorias e 
iniciativas de networking, além 
de estreitar seus laços com a 

Suzano e a sua rede, possibi-
litando diversos modelos de 
negócio e co-desenvolvimento.  

“Buscamos constantemente 
ampliar o nosso papel na cadeia 
e na sociedade, contribuindo 
para uma economia regenerati-
va e circular. Para isso, entende-
mos ser necessário agir de for-
ma colaborativa, envolvendo 
diversos públicos, e contamos 
com parceiros de inovação para 
nos ajudar nessa jornada de 
construção de um futuro mais 
sustentável”, afirma Guilherme 
Monteiro, Gerente Executivo 
de Estratégia e Marketing da 
Suzano.

As inscrições para participar 
do desafio podem ser feitas 
por meio da plataforma 
Sway até 03 de junho através 
do endereço abaixo:

https://sway.office.com/
NZqgbnACMGMaDoLE

SAIBA MAIS
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Gerdau reconhece fornecedores por 
práticas em diversidade e inclusão
Programa incentiva 
empresas fornecedoras 
que se destacam por 
consolidar iniciativas de 
inclusão e diversidade 

COLABORADORES da Gerdau na Unidade Açonorte (PE)

GERDAU/SÉRGIO ZACCHI

O Programa Inspire Gerdau 
reconheceu, em abril, 18 par-
ceiros de sua cadeia de fornece-
dores que mais se destacaram 
em avanços em sua demografia, 
com o aumento do percentual 
de mulheres, negros e pessoas 
com deficiência em seus qua-
dros de colaboradores, e com 
boas práticas ligadas ao tema. 
O evento online foi conduzi-
do pela Andrea Schwartz, CEO 
da igual Diversidade e Inclu-
são, e contou com a presença 
do CEO da Gerdau, Gustavo 
Werneck, Flavia Souza, Dire-
tora Global de Suprimentos da 
Gerdau, CEOs, líderes de RH 
e profissionais ligados à ges-
tão da diversidade e inclusão 
das empresas participantes do 
Programa.

Criado no final de 2020, o 

Programa Inspire Gerdau tem 
como objetivo mobilizar e in-
centivar a cadeia de fornece-
dores da Gerdau a consolidar 
as melhores práticas em diver-
sidade e inclusão.  No início de 
2022, o programa chegou ao 
número de 203 empresas for-
necedoras de micro e de grande 
porte que aderiram ao pacto. 

“É papel das lideranças e das 
organizações liderar grupos 
de engajamento e discussão 
sobre diversidade e inclusão, 
promovendo a construção de 
ambientes de trabalho e de 
negócio com oportunidades 
iguais para todos e todas” afir-
ma Werneck.

Como resultado do programa, 
a Gerdau observa um avanço 
significativo no quadro de pro-
fissionais negros (negros e par-
dos) nas empresas responden-
tes dos censos de 2021 e 2022, 
de 38% para 45%, respectiva-
mente, enquanto a participa-
ção de profissionais negros 
em posição de liderança subiu 
para 26% de 23%. Além disso, 
registrou-se um aumento de 
16% das empresas classificadas 
no estágio 3 na mesma compa-

ração, o que demonstra uma 
evolução na maturidade dos 
fornecedores no que se refere 

à implementação de políticas 
e procedimentos e na definição 
de métricas para mensuração 

do impacto das ações de Diver-
sidade e Inclusão na geração de 
valor para o negócio.
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HOMENAGEM:
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HOMENAGEM:

transfritz.com.br

titronic.com.br

grupoht.com.br

martin-engineering.com.br

reframax.com.br

pelicano.eng.br

bmaambiental.com.br

aravalvulas.com.br

triglav.com.br

redemontagens.com.br

br.g4s.com

phdengenharia.eng.br

mroscoe.com.br

boapracaepi.com.br
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Samarco alcança a produção de 10 
milhões/t de pelotas e finos de minério

Fundação Renova: prazo de adesão ao 
SIS é prorrogado para 30 de junho

Empresa faturou R$ 9 
bilhões em 2021 e gerou 
mais R$ 1,1 bilhão em 
imposto nos estados 
onde atua 
A Samarco alcançou em abril a produ-

ção acumulada de 10 milhões/t de pelotas 
e finos de minério, quando completa 1 ano 
e 4 meses da retomada gradual de suas 
operações nos complexos de Germano, 
em Minas Gerais, e Ubu, no Espírito San-
to. A empresa, que opera com 26% de sua 
capacidade total encerrou 2021 com R$ 9 
bilhões de faturamento e gerou mais R$ 
1,1 bilhão em tributos nos estados onde 
atua, incluindo o montante gasto por for-
necedores em compras para a compa-
nhia. Em 2021, o Ebitda gerencial ajusta-
do da Samarco alcançou R$ 6,48 bilhões. 

Para 2022, a Samarco prevê investimen-
tos de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. 
Além da sustentação da retomada gra-
dual das operações e da infraestrutura 
geotécnica, o valor será destinado aos 
projetos de descaracterização da barra-
gem e cava de Germano, em andamento. 

Mineração diferente  

Da retomada operacional até atingir 
esta produção foram embarcados 100 
navios, tendo como principais destinos os 
mercados das Américas, Europa, Oriente 
Médio, Norte da África e Ásia. A Samar-
co também atende ao mercado interno.    

Os resultados das atividades rea-
lizadas pela Samarco contribuem 
para o desenvolvimento econômico 
de municípios onde a empresa opera 
em Minas Gerais e no Espírito San-
to. Atualmente, a empresa conta com 
1.500 empregados diretos, totalizan-
do 9.000 empregos diretos e indiretos.   

A expectativa é que cerca de 8 milhões/t 
de pelotas e finos de minério sejam pro-
duzidos até dezembro de 2022, conforme 
planejado. A empresa deve atingir 100% 
de sua capacidade produtiva até 2029.

“Estamos cumprindo nossa expectativa 
de produção e entregando um produto de 
qualidade aos nossos clientes. Mas o mais 

importante é que, aos poucos, estamos re-
cuperando as relações com os territórios 
onde atuamos, mostrando que é possível 
fazer uma mineração diferente, mais se-
gura e sustentável. A cada dia, reforçamos 
os nossos princípios de respeito ao meio 
ambiente e às pessoas”, destacou o Pre-
sidente da companhia, Rodrigo Vilela.

SAMARCO/JEFFERSON ROCIO

O Sistema Indenizatório Simplificado (SIS) vale para atingidos de 45 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo

VISTA AÉREA de Resplendor (MG)

DIVULGAÇÃO
A Fundação Renova di-

vulgou, no fim de abril, que o 
prazo de adesão ao Sistema 
Indenizatório Simplificado foi 
prorrogado pela Justiça para 
o dia 30 de junho. A sentença 
foi proferida no dia 28 de abril, 
pela 12ª Vara Federal, e a nova 
data-limite de ingresso no fluxo 
de pagamento de indenização 
é válida para moradores de 45 
municípios de Minas Gerais e 
do Espírito Santo.

Em Minas Gerais, podem in-
gressar no Sistema Indenizató-
rio Simplificado moradores de  
Aimorés, Alpercata, Barra Lon-
ga, Belo Oriente, Bom Jesus do 
Galho, Bugre, Caratinga, Con-
selheiro Pena, Córrego Novo, 
Dionísio, Fernandes Tourinho, 
Galileia, Governador Valadares, 
Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, 
Mariana, Marliéria, Naque, 
Periquito, Pingo-d’Água, Ponte 
Nova, Raul Soares, Resplendor 
(inclusive a comunidade Ribei-
rinha de Vila Crenaque e exce-
to o Povo Indígena), Rio Casca, 

Rio Doce, Santa Cruz do Escal-
vado, Santana do Paraíso, São 
Domingos do Prata, São José do 
Goiabal, São Pedro dos Ferros, 
Sem-Peixe, Sobrália, Timóteo 
e Tumiritinga. 

No Espírito Santo, o acesso ao 
fluxo é liberado a moradores 
de São Mateus, Linhares, Ara-
cruz, Conceição da Barra, Baixo 
Guandu, Colatina, Marilândia, 
Fundão e Serra.

Em agosto de 2020, por de-
cisão judicial, a Fundação Re-
nova implementou o Sistema 
Indenizatório Simplificado que 
permitiu a inclusão de milha-
res de atingidos no processo 
indenizatório que pertencem 
a categorias, muitas vezes, in-
formais e também categorias 
formais. Os valores das inde-
nizações definidos pela Justiça, 
com quitação única e definitiva, 
variam de R$ 17 mil a R$ 567 
mil, de acordo com a catego-
ria do dano. Confira todos os 
detalhes no site https://www.
fundacaorenova.org.
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Empresa prevê 
investimentos de US$ 
2,8 bilhões na área 
até 2026

O PRESIDENTE da Petrobras, José Mauro Coelho, na abertura do evento

ArcelorMittal Tubarão leva Projeto Steam 
Girls às escolas

Petrobras: Petróleo do pré-sal está entre 
os mais descarbonizados do mundo

FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL

Um caminhão itinerante levará oficinas, cultura e diversão a 9 cidades brasileiras

A ArcelorMittal Tubarão deu início 
em maio aos trabalhos presenciais do 
Projeto Steam Girls, uma iniciativa da 
Fundação ArcelorMittal que visa des-
pertar nas crianças a curiosidade sobre 
a área de Exatas e inspirar carreiras em 
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e 
Matemática (Steam, na sigla em inglês).

O projeto conta com um caminhão 
itinerante que está viajando por 9 ci-
dades brasileiras, levando às escolas 
apresentações teatrais, oficinas prá-
ticas, cultura e diversão para a garo-

tada. As cidades são: Serra e Vitória 
(ES); Belo Horizonte, Contagem e Juiz 
de Fora (MG); São Paulo e Piracicaba 
(SP); Rio de Janeiro e Resende (RJ).

No município da Serra, de onde o ca-
minhão partiu, três Escolas de Ensino 
Fundamental foram contempladas com 
o projeto: a Aldary Nunes, a Professora 
Maria Magdalena Pisa e a Valéria Maria 
Miranda. A ação beneficiou 2.100 alunos.

Integrando a Liga Steam, o Steam Girls 
foi criado para despertar o interesse e 
atrair meninas para as áreas nas quais 

a presença feminina ainda é menor que 
a masculina. De acordo com pesquisas, 
apenas 35% dos alunos matriculados nas 
universidades são mulheres. O percentu-
al é ainda menor nas áreas de engenharia 
e em tecnologia, não chegando a 28%.

“A expedição é um convite para meninas 
descobrirem seu potencial, conhecerem 
e se inspirarem em mulheres que rompe-
ram barreiras em áreas dominadas por 
homens, e sonharem com novos futuros”, 
conta Déborah De Mari, Fundadora do 
Força Meninas e idealizadora do projeto.

Fundação ArcelorMittal

Criada em 1988, a Fundação Arcelor-
Mittal desenvolve projetos sociais nos 
municípios onde as empresas do Grupo 
ArcelorMittal estão presentes, benefi-
ciando cerca de 400 mil pessoas por ano 
nas áreas de educação, cultura, promoção 
social, esporte e saúde. Alinhada com o 
propósito da empresa de criar um mundo 
melhor, a instituição investe na forma-
ção de crianças e adolescentes empode-
rados e protagonistas do próprio futuro.

AGÊNCIA PETROBRAS

A Petrobras participou do 
congresso “Mercado Global 
de Carbono, Descarbonização 
e Investimentos Verdes” que 
reuniu as principais lideranças 
empresariais e ambientais do 
mundo entre os dias 18 e 20 de 
maio no Rio de Janeiro. No dis-
curso de abertura, o Presidente 
da companhia, José Mauro Coe-
lho, afirmou que “O Brasil é uma 
potência em energia de baixo 
carbono e o petróleo do pré-sal 
está entre os mais descarboniza-
dos do mundo, sendo produzido 
com 40% menos emissões por 
barril do que a média mundial”.

Em relação aos avanços em 
baixo carbono, Coelho desta-
cou que o Brasil está em grande 
vantagem em relação a outros 
países, com destaque para par-
ticipação de 48% de renováveis 
na matriz energética nacional. 
Além disso, frisou que a emis-
são operacional total da Petro-
bras já reduziu em 21% desde 
2015, colecionando avanços 

importantes nessa trajetória.
Coelho também destacou o 

Programa de Captura, Uso e Ar-
mazenamento de gás carbônico 
conduzido pela Petrobras, que 
foi reconhecido como o maior 
do mundo em operação e em 
volume de CO2 reinjetado. “E 
nas refinarias, prevemos chegar 
a 30% de redução de intensidade 
de carbono até 2030, com a im-
plantação de dezenas de proje-
tos de modernização, no âmbito 
do Programa de Refino de Classe 
Mundial, o Reftop”, destacou ele.

A Petrobras também cami-
nha em direção à produção de 
biocombustíveis avançados, 
cuja forma comercial já está 
prevista no Plano Estratégi-
co da companhia. “Será uma 
nova geração de combustíveis, 
mais modernos, sustentáveis e 
de alta qualidade, como o die-
sel com conteúdo renovável 
e o Bioquerosene de Aviação, 
aproveitando a capacidade de 
conversão e integração de nos-
sas refinarias”, complementou.

Por fim, sobre investimen-
tos futuros, Coelho ressaltou 
que o Plano Estratégico da 
Petrobras (2022-2026) prevê 
destinar US$ 2,8 bilhões em 
recursos para descarbonização.
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Pesquisa aponta soluções para reduzir 
emissões no transporte marítimo

Resultado do estudo 
foi publicado em 
uma prestigiada 
revista científica 
internacional

DIVULGAÇÃO

Os navios são hoje a oitava 
maior fonte de emissão de CO2 
no mundo e a meta da Organi-
zação Marítima Internacional 
(IMO, na sigla em inglês) é re-
duzir até 2050 essas emissões 
em pelo menos 50% em relação 
a 2008. De olho nessa questão, 
um pesquisador da Escola Po-
litécnica da Universidade de 
São Paulo (Poli-USP) buscou 
alternativas para melhorar a 
eficiência energética de embar-
cações da indústria de petróleo 
e gás. Uma delas conseguiu uma 
redução de cerca de 10% tanto 
de CO2 como de combustível. 

“O esquema proposto consi-
dera a adaptação do navio. Os 
geradores principais, originais 
da embarcação, são mantidos, 
mas, além disso, lançamos mão 
de fontes complementares de 
energia: geradores auxiliares, 
baterias e célula a combustível”, 
explica o Engenheiro Eletricis-
ta Giovani Giulio Tristão Thibes 
Vieira, primeiro autor do artigo. 
“O principal objetivo do trabalho 
foi analisar qual é a configuração 
ideal do sistema de energia de um 
navio, levando em conta o uso de 

três tipos de baterias e células a 
combustível com tanques de 
hidrogênio de diferentes tama-
nhos. Em busca dessas respostas, 
avaliamos todas as possibilida-
des de combinação entre elas”.

Melhor combinação 

O melhor resultado apresenta-
do foi a combinação que reúne 
geradores principais e auxilia-
res, bem como uma bateria de 
lítio, óxido, níquel, manganês e 
cobalto com capacidade de 3.119 
quilowatts-hora (kWh), além de 
uma unidade de célula a combus-
tível do tipo membrana de troca 
de prótons (PEMFC) e tanque 
com capacidade de armazenar 
581 quilos de hidrogênio. Como 
se sabe, na célula a combustível o 
hidrogênio reage com o oxigênio 
que vem do ambiente. A ener-
gia liberada transforma-se em 
corrente elétrica que alimenta 
a embarcação e o processo gera 
como resíduo apenas calor e água 
pura. “Essa combinação propor-
cionou o resultado mais significa-
tivo que obtivemos na pesquisa: 
ela reduziu as emissões de CO2 
em 10,69%”, comemora Vieira. 

A META é reduzir em até 10% as emissões de CO2 

Confira o conteúdo completo 
em: https://shre.ink/mHq

SAIBA MAIS
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ARTIGO

Compromisso inegociável com 
a saúde e segurança

O autor é formado em Direito pela PUC-MG, já ocupou cargos gerenciais e de diretoria nas 
áreas de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Relações Institucionais em grandes empresas 

como Mineração Taboca S.A., Anglo American e Bahia Mineração, e hoje é Gerente Geral de 
Sustentabilidade da Samarco.

O dia mundial da segurança 
e saúde do trabalho, come-
morado no fim de abril, mar-
ca uma jornada construída 
diariamente e em constante 
evolução. É assim que trata-
mos na Samarco esse com-
promisso inegociável e nos 
dedicamos a todo momento 
a promover um ambiente de 
trabalho seguro e saudável 
para nossos empregados.    

Acreditamos que segurança 
e saúde ocupacional são direi-
tos de todos e que a prevenção 
é a única forma de garanti-los.    

Na Samarco, somos cerca 
de 9.000 pessoas, entre em-
pregados diretos e contrata-
dos, diariamente, em nossas 
plantas, porto e escritórios 
com rotinas e características 
diferentes, mas com o com-
promisso único com a saú-
de e com a segurança. Nesta 
jornada, um de nossos traços 
culturais nos impulsiona: a 
parceria e confiança.      

Este é o diferencial de nos-
sas ferramentas e processos, 
como o Programa de Obser-
vação do Trabalho Seguro 
(POTS), no qual 325 empre-
gados participaram nos últi-
mos anos deste método de ob-
servação, desenvolvendo uma 
melhor percepção de riscos e 
comportamentos mais segu-
ros durante a realização das 

atividades. A empresa desen-
volve ainda programas como 
o Cuidado Ativo (FCA) e Fa-
laad, que significa um olhar 
para a Frente, Atrás, Lados, 
Acima, Abaixo e Dentro. 

Por meio do trabalho em 
equipe, buscamos monitorar 
continuamente o comporta-
mento correto e desenvolver 
o cuidado ativo. Na prática, 
quando uma pessoa auxilia 
a outra e se preocupa com a 
saúde e com a segurança do 
colega de trabalho, obtemos 
melhores resultados, reduzi-
mos acidentes e valorizamos 
a vida.   

Além de campanhas e fer-
ramentas de prevenção de 
acidentes, são desenvolvi-
dos projetos e programas 
voltados para a valorização 
da saúde física e psicossocial 
de nossos empregados e em-
pregadas.     

Nesta nossa trajetória de 
gestão para um ambiente 
saudável, notamos também 
a importância da partici-
pação da liderança. Contar 
com a presença de líderes em 
campo reforça a importância 
do tema para a organização. 
Como segurança é um valor, 
ela é papel de todos.    

Por fim, é importante reco-
nhecer quem se compromete 
com o comportamento seguro. 
Valorizamos cada atitude e por 
isso cada ato recebe uma “cur-
tida” simbólica e a sequência 

de bons atos leva nosso empre-
gado a um almoço de troca de 
experiências com demais pro-
fissionais que se destacaram e 
o corpo gerencial.    

Desde o início do Programa, 
em 2019, 2.800 profissionais 
foram reconhecidos, 600 só 
no início deste ano. Esses 
números mostram que es-

tamos no caminho certo, de 
nosso propósito de acidente 
zero. Acreditamos que esta 
marca é possível, mas não é 
uma tarefa fácil e nem um 
simples desafio. Trata-se do 
resultado final de um proces-
so organizado e sistêmico, em 
que contamos e valorizamos 
as pessoas.    

Garantir que todos que 
estão conosco em nosso dia 
a dia, contribuindo para 
construir uma mineração 
diferente, voltem para suas 
casas seguros, com boa saúde 
física e mental é mais do que 
nosso dever, é nosso compro-
misso e um direito de nossos 
empregados e contratados.

Por Daniel Medeiros
SAMARCO / ALEXANDRE REZENDE
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