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Sobre o Relatório Direitos Humanos e Mineração: Testemunho da Insustentabilidade 
com informações referentes à COVID-19 em regiões mineradas na bacia do Rio Doce, 
Minas Gerais (MG) 
 
Desde o início da pandemia, a Vale vem realizando uma série de ações para prevenir e mitigar 
ao máximo os efeitos provocados pelo novo Coronavírus (COVID-19). Para garantir a 
continuidade operacional, tendo a mineração sido considerada atividade essencial, a empresa 
está seguindo as recomendações das autoridades de saúde, como a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), com absoluto rigor. Entre as principais medidas que a Vale adotou estão: o 
distanciamento social, atenção médica imediata e a realização da testagem em massa, que 
permite identificar rapidamente pessoas que tiveram contato com o vírus e estão 
assintomáticas. Ao seguir o protocolo da OMS e tomar as medidas corretas, a Vale contribui de 
forma relevante no enfrentamento à COVID-19, incluindo nas cidades onde está presente, o que 
se tornou uma prioridade decorrente de dois pilares em nossa estratégia: Segurança e 
Excelência Operacional e um Novo Pacto com a Sociedade. 
 
A fim de enfrentar os desafios trazidos pela pandemia da COVID-19, com responsabilidade, 
disciplina e senso de urgência, estabeleceu-se um plano de resposta a crise, com processos e 
ações que priorizam a saúde e a segurança de empregados e comunidades dos territórios onde 
a empresa atua. O procedimento interno determina como as ações da empresa devem ser 
pautadas na mitigação a transmissão da COVID-19 em suas operações e, por extensão, as 
comunidades locais nas operações e tem como objetivos chaves:  proteger a saúde dos 
empregados – próprios e terceiros e comunidades; evitar infecção por SARS-CoV-2 nas unidades 
da Vale em todo o mundo; e garantir a continuidade operacional segura: prover as condições 
necessárias para que um efetivo mínimo possa garantir a produção segura. 
 
Nesse sentido, a Vale adotou três níveis de linha de defesa contra o vírus da COVID-19 nas suas 
operações.  
 
O primeiro nível é o Checklist de Saúde diário e o atendimento do Plano de Saúde da empresa – 
PASA. Os empregados devem fazer um monitoramento diário de seus sintomas por meio do 
Checklist e onde a legislação permite, o questionário diário específico para cada localidade 
deverá ser preenchido por empregados e terceiros antes do seu turno de trabalho e durante os 
dias de folga. O preenchimento deverá ocorrer por indivíduos que estejam trabalhando nos sites 
ou que tenham sido removidos dos sites por pertencerem ao grupo de risco aumentado para a 
forma grave da doença, e por indivíduos trabalhando remotamente. 
 
A segunda linha de defesa é o distanciamento físico, aferição da temperatura corporal nas 
portarias e medidas de proteção e higiene em todas as unidades. Nessa linha, para ampliar a 
proteção da saúde e segurança dos trabalhadores que precisam atuar nas operações, a Vale 
adotou padrões de segurança de nível mundial, seguindo as premissas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) , incluindo: 

 Adoção de regime de home-office para todos os empregados considerados nos grupos 
de risco e para os quais a função não requeira presença física; 

 Ajustes aos procedimentos das operações e do transporte de empregados, garantindo 
o distanciamento social; 

 Acesso às operações somente por equipes essenciais; 
 Suspensão de todas as obras de construções não essenciais; 
 Aferição de temperatura corporal nas entradas de sites operacionais; 
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 Implementação do checklist diário e monitoramento contínuo de potenciais sintomas; 
 Comunicação interna extensa sobre prevenção de contágio e canais de assistência 

médica 24 horas por dia e 7 dias por semana; 
 Distribuição de máscaras para os empregados, terceiros e para os membros da 

comunidade onde está presente. 
 
A Vale tambem decidiu por testar todos seus empregados como a terceira linha de defesa no 
combate à pandemia, criando mais uma barreira com o objetivo de aumentar a segurança das 
operações e ganhar agilidade na gestão dos ciclos de quarentena. A testagem em massa dos 
empregados para identificar e monitorar o quadro dos empregados e, com isso, melhorar o 
gerenciamento de quarentena possibilitou proteger ainda mais os trabalhadores das operações.  
 
Políticas de Distanciamento Físico para Pandemia COVID-19 
Além da limpeza e desinfecção dos ambientes internos diariamente, do uso adequado de 
máscara cobrindo a boca e o nariz e da higienização das mãos com água e sabão ou álcool em 
gel 70%, durante as ondas de pico de uma pandemia, é importante minimizar o contato próximo 
entre as pessoas. A Vale incentiva cada unidade a avaliar o risco para seus empregados e a ser 
proativa para implementar qualquer medida de distanciamento físico considerada uma 
estratégia de mitigação relevante. 
 
Exemplos de medidas de distanciamento físico adotadas pelas unidades incluem o 
estabelecimento de locais de trabalho flexíveis e horários de trabalho flexíveis (por exemplo, 
turnos alternados), para aumentar a distância física entre empregados e entre empregados e 
outros; redução do uso de transporte público não essencial, alternância nos horário de trabalho 
(parte do pessoal no trabalho e parte no escritório em casa) ou trabalhar na capacidade de home 
office; remoção de 50% dos assentos das salas de reunião e conferência; aumento do uso de 
teleconferência, videoconferência ou ferramentas colaborativas baseadas na Web entre os 
principais. 
 
Ação Humanitária 
Desde o início da pandemia, a Vale esteve à disposição do governo federal, estados e municípios 
a fim de colaborar onde necessário. Considerando a presença histórica na China, combinada 
com a capacidade logística da empresa, foi possível realizar algumas ações importantes em 2020 
e 2021, dentre as ações no Brasil destaca-se: 

 Em 2020 - Importação e doação de 5 milhões de kits de testes rápidos, quase 16 
milhões de EPIs para o Ministério da Saúde; 

 Em 2021 - Importação e doação para o SUS (Sistema Único de Saúde, responsável pela 
distribuição pelos estados brasileiros) de 50 milhões de seringas para que não 
faltassem insumos para a campanha de vacinação, além de 3,7 milhões de unidades de 
medicamentos para intubação, em parceria com outras empresas. 

 
Desde o 2T20, a Vale doou mais de R$ 600 milhões para a luta contra a COVID-19 nas regiões 
onde atua. A empresa ajudou, por exemplo, na construção de hospitais de campanha, reforma 
de unidades de saúde e compra de equipamentos para os estados onde opera. Em 2021, as 
ações continuaram, destacando-se: 
 
- Doação de 400 mil EPIs para a proteção de profissionais na linha de frente da vacinação; 
 
- Apoio no valor de R$ 10 milhões ao Instituto Butantan para a conclusão das obras de ampliação 
do Centro de Produção Multipropósito de Vacinas (CPMV), que terá capacidade de produção de 
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até 100 milhões de doses por ano, prestar apoio aos municípios das regiões de atuação para o 
enfrentamento da pandemia e com abertura prevista até setembro 2021; 
 
- Doação para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (“SESAI”), do Ministério da Saúde, de kits 
para serviço de tele saúde para equipar 100% dos polos de saúde indígena do Brasil; 
 
- Unindo esforços com várias organizações (CUFA, Ação da Cidadania, World Food Programme 
(WFP), Gerando Falcões e Frente Anti-racista), a Vale também contribui no combate à fome no 
Brasil que se acentuou durante a pandemia, com a doação de um milhão de cestas básicas, 
atingindo 219 mil famílias, pelo período de seis meses. 
 
Ações em Minas Gerais 
Ao longo de 2020, a Vale reforçou seu compromisso de proteger empregados e prestadores de 
serviço, proporcionando um ambiente de trabalho seguro a todos, apoiando as comunidades 
onde está presente, fornecedores locais e equipando hospitais e profissionais de saúde. Com ao 
envolvimento de todos, as operações da Vale permaneceram ativas, operando com segurança 
para contribuir com a economia mineira.  
 

 + de 55 mil kits de testes (COVID-19) para os territórios onde está presente 
 + de 440 mil testes rápidos repassados à Secretaria de Estado de Saúde de MG  
 + de 1 milhão de máscaras cirúrgicas  
 42 mil máscaras N95  
 Cerca de 166 mil aventais  
 + de 5 milhões de luvas  
 800 óculos de proteção 

 
Em parceria com a Prefeitura de Itabira e a Universidade Federal de Itajubá - Campus Itabira 
(UNIFEI), em 2020 a Vale também apoiou um estudo epidemiológico sobre a prevalência da 
infecção pelo novo Coronavírus e sua evolução na cidade, com a doação de 10 mil kits de testes 
rápidos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
 
A Vale continua apoiando instituições de Minas Gerais, doando kits de teste rápido e 
equipamentos para a utilização em hospitais nas comunidades onde atua. Algumas das últimas 
ações de apoio prestadas em 2021 no Corredor Sudeste são destacadas abaixo. 
 
No final de julho 2021, Itabira contou com reforço no enfrentamento da COVID-19 com uma 
unidade móvel de saúde instalada em uma carreta possibilitando o atendimento primário de 
pacientes com suspeita da doença. A iniciativa realizada em conjunto com a Vale, Mercedes-
Benz do Brasil, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e Prefeitura tem o 
objetivo de reforçar a rede de saúde do município no combate da pandemia. A unidade móvel 
de saúde terá capacidade para 30 atendimentos diários que serão direcionados pelas unidades 
do Programa Saúde da Família (PSF) da Prefeitura. Toda assistência ao paciente como realização 
de tomografias computadorizadas, além de exames de gasometria arterial e testes rápidos de 
COVID-19, serão feitas pela equipe médica do Einstein, que conta com 10 profissionais. 
 
Ampliação de leitos para tratamento a pacientes - 
Em março 2021, o Einstein foi contratado pela Vale para realizar consultoria técnica em gestão 
de saúde para Itabira por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Na ocasião, a Vale apoiou a 
implantação de 20 UTIS, no Hospital Nossa Senhora das Dores, direcionados ao tratamento de 
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pacientes com a COVID-19, com equipe especializada e doou 10 ventiladores pulmonares, além 
de cinco geradores de alto fluxo para suporte respiratório.  
A Vale também apoiou toda adequação do hospital que for necessária para a criação dos novos 
leitos de UTI, doou para o Hospital Nossa Senhora das Dores mais de 1,6 milhão de EPIs e mais 
de 8 mil kits de testes rápidos. 
 
Cessão de UTI´s Móveis -  
Os hospitais de Barão de Cocais e Mariana receberam o reforço de UTI´s móveis para 
atendimento 24 horas aos pacientes com a COVID-19. As UTI´s contam com equipe de 
profissionais que inclui um médico, um enfermeiro, um socorrista e um motorista, além de 
equipamentos e materiais de suporte necessários para o transporte de pacientes. 
 
Doação de cilindros de oxigênio - 
Em Itabira, Barão de Cocais, Mariana e Santa Bárbara, os hospitais receberam em abril 2021 a 
doação de cilindros de oxigênio de 10m³. 
 
Doação de EPIs e testes rápidos -  
O hospital de Santa Bárbara recebeu a doação de 148 unidades de luvas cirúrgicas, 267 máscaras 
modelo PFF2 sem válvula, 1.584 máscaras cirúrgicas, 560 aventais hospitalares e 100 kits de 
testes rápidos. Os materiais serão usados pelos profissionais de saúde no atendimento aos 
pacientes com a COVID-19. 
 
Doação de testes rápidos -  
Para Catas Altas foram destinados 5 mil testes rápidos de COVID-19, que estão sendo utilizados 
nas ações de combate à disseminação da doença na cidade. 
 
Maiores informações sobre as ações da Vale em Minas Gerais e em outras localidades, 
relacionadas ao combate ao COVID-19 encontram-se no site da VALE: 
www.vale.com/coronavirus e em 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/Balanco_valemais_final_MG_1s2
0.pdf para maiores detalhes sobre as ações de 2020 no Estado de Minas Gerais. 
 
A Vale tem consciência de sua responsabilidade com a sociedade e do papel essencial da 
atividade que exerce para a economia do Brasil. Desde o início da pandemia, a Vale tem buscado 
meios para contribuir na luta contra o vírus, protegendo empregados e comunidades e 
permanece com essa meta. 
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Concerning the Mining and  Human Rights' Report: Testimony of Unsustainability with 
information regarding COVID-19 in mined regions in the Rio Doce basin, Minas Gerais 
(MG) 
 
Since the beginning of the pandemic, Vale has been carrying out a series of actions to prevent 
and mitigate as much as possible the effects caused by the new Coronavirus (COVID-19). To 
ensure operational continuity, with mining being considered an essential activity, the company 
follows the recommendations of health authorities, such as the World Health Organization 
(WHO), with absolute rigor. Some of the main measures that Vale has adopted are social 
distancing, immediate medical attention, and massive testing, which allows for the rapid 
identification of people who have had contact with the virus and are asymptomatic. By following 
the WHO protocol and taking the correct measures, Vale makes a relevant contribution to 
fighting COVID-19, including in the cities where it is present, which has become a priority due to 
two pillars in our strategy: Safety and Operational Excellence and a New Pact with Society. 
 
To face the challenges brought by the COVID-19 pandemic, with responsibility, discipline, and a 
sense of urgency, a crisis response plan was established, with processes and actions that 
prioritize the health and safety of employees and communities in the territories where the 
company operates. The internal procedure determines how the company's efforts should be 
based on mitigating the transmission of COVID-19 in its operations and, by extension, in the local 
communities of its operations, and its key objectives are: to protect the health of employees – 
own and third parties and communities; prevent SARS-CoV-2 infection at Vale's units worldwide; 
and guaranteeing safe operational continuity: providing the necessary conditions so that a 
minimum workforce can ensure safe production. 
 
In this sense, Vale has adopted three levels of defense against the COVID-19 virus in its 
operations.  
 
The first level is the daily Health Checklist and the service provided by the company's Health Plan 
– PASA. Employees must monitor their symptoms daily through the Checklist, and where the 
legislation allows, the daily questionnaire specific to each location must be completed by 
employees and third parties before their work shift and during days off. Completion must occur 
by individuals working on the sites or who have been removed from the sites because they 
belong to the group at increased risk for the severe form of the disease and by individuals 
working remotely. 
 
The second line of defense is the physical distance, measurement of body temperature at the 
entrances, and protection and hygiene measures at all units. In this line, to expand the 
protection of the health and safety of workers who need to work in operations, Vale has adopted 
standards of world-class safety, following the premises of the World Health Organization (WHO), 
including: 

 Adoption of a home-office regime for all employees considered in the risk groups and 
for whom the function does not require physical presence; 

 Adjustments to the procedures of operations and transport of employees, ensuring 
social distance; 

 Access to operations only by critical teams; 
 Suspension of all non-essential construction works; 
 Body temperature scan at operational site entrances; 
 Implementation of daily checklist and continuous monitoring of potential symptoms; 



 
  

 
 

  Page   2 of 4 
 

 Extensive internal communication on contagion prevention and 24/7 healthcare 
channels; 

 Distribution of masks for employees, contractors, and members of the community 
where it is present. 
 

Vale also decided to test all its employees as the third line of defense in the fight against the 
pandemic, creating yet another barrier to increase the security of operations and gain agility in 
the management of quarantine cycles. In addition, massive testing of employees to identify and 
monitor staffing and thereby improve quarantine management made it possible to protect 
operations workers further.  
 
Physical Distancing Policies for the COVID-19 Pandemic 
In addition to daily cleaning and disinfection of indoor environments, proper use of a mask 
covering the mouth and nose, and hand hygiene with soap and water or 70% alcohol gel during 
the pandemic’s peak waves, it is critical to minimize the close contact between people. 
Therefore, Vale encourages each unit to assess its employees' risk and be proactive in 
implementing any measure of physical distancing considered a relevant mitigation strategy. 
 
Examples of physical distancing measures adopted by units include establishing flexible 
workplaces and flexible working hours (e.g., alternating shifts) to increase the physical distance 
between employees and between employees and others; reducing the use of non-essential 
public transportation, alternating working hours (part of the staff at work and part in the home 
office) or working in home office capacity; removal of 50% of seating from meeting and 
conference rooms; increased use of teleconferencing, video conferencing or web-based 
collaborative tools among the majors. 
 
Humanitarian Action 
Since the pandemic's beginning, Vale has made itself available to the federal government, states, 
and municipalities to collaborate where necessary. Considering its historical presence in China, 
combined with the company's logistical capacity, it was possible to carry out some important 
actions in 2020 and 2021. Among the actions in Brazil, the following can be highlighted: 

 In 2020 - Import and donation of 5 million rapid test kits, almost 16 million PPEs to the 
Ministry of Health; 

 In 2021 - Import and donation to the SUS (Unified Health System, responsible for 
distributing to the Brazilian states) of 50 million syringes so that there was no shortage 
of supplies for the vaccination campaign, in addition to 3.7 million units of medication 
for intubation, in partnership with other companies. 

 
Since 2Q20, Vale has donated more than R$600 million to the fight against COVID-19 in the 
regions where it operates. The company helped, for example, in the construction of field 
hospitals, renovation of health units, and purchase of equipment for the states where it 
operates. In 2021, the actions continued, highlighting: 
 
- Donation of 400,000 PPEs for the protection of professionals in the front line of vaccination; 
 
- Support in the amount of R$ 10 million to the Butantan Institute for the completion of the 
expansion works of the Multipurpose Vaccine Production Center (CPMV), which will have a 
production capacity of up to 100 million doses per year, providing support to municipalities in 
the regions of action to fight the pandemic and scheduled to open by September 2021; 
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- Donation to the Special Secretariat for Indigenous Health (“SESAI”), of the Ministry of Health, 
of kits for the telehealth service to equip 100% of the indigenous health centers in Brazil; 
 
- Joining efforts with various organizations (CUFA, Citizenship Action, World Food Program 
(WFP), Gerando Falcões and the Anti-racist Front), Vale also contributes to the fight against 
hunger in Brazil, which increased during the pandemic, with the donation of one million basic 
food baskets, reaching 219 thousand families, for a period of six months. 
 
Actions in Minas Gerais 
Throughout 2020, Vale reinforced its commitment to protecting employees and service 
providers, providing a safe working environment for all, supporting the communities where it 
operates, local suppliers, and equipping hospitals and healthcare professionals. With the 
involvement of everyone, Vale's operations remained active, operating safely to contribute to 
the economy of Minas Gerais.  
 

 + 55 thousand test kits (COVID-19) for the territories where it is present 
 440,000+ rapid tests passed on to the MG State Department of Health  
 1 million+ surgical masks  
 42 thousand N95 masks  
 About 166,000 aprons  
 5 million+ gloves  
 800 safety glasses 

 
In partnership with the Municipality of Itabira and the Federal University of Itajubá - Campus 
Itabira (UNIFEI), in 2020 Vale also supported an epidemiological study on the prevalence of 
infection by the new Coronavirus and its evolution in the city, with the donation of 10,000 kits 
rapid tests and Personal Protective Equipment (PPE).  
 
Some of the last support actions provided in 2021 to the company's municipalities in the 
Southeast Corridor are mentioned below. 
 
At the end of July 2021, Itabira was reinforced in the fight against COVID-19 with a mobile health 
unit installed in a truck enabling the primary care of patients suspected of having the disease. 
The initiative, carried out in conjunction with Vale, Mercedes-Benz do Brasil, the Albert Einstein 
Israeli Beneficent Society of Brazil, and the City Hall, aims to strengthen the city's health network 
in the fight against the pandemic. The mobile health unit will have a capacity for 30 daily 
appointments that will be directed by the branches of the Family Health Program (PSF) of the 
City Hall. All assistance to the patient, such as CT scans, in addition to arterial blood gases and 
COVID-19 rapid tests, will be carried out by the Einstein medical team, which has 10 
professionals. 
 
Expansion of beds for patient treatment - 
In March 2021, Vale hired Einstein to carry out technical consultancy in health management for 
Itabira through the Municipal Health Department. At the time, Vale supported the 
implementation of 20 ICUs at Hospital Nossa Senhora das Dores, aimed at treating patients with 
COVID-19, with a specialized team and donated 10 pulmonary ventilators, in addition to five 
high-flow generators for respiratory support.  
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Vale also supported any hospital adaptation that is necessary for the creation of new ICU beds, 
donated more than 1.6 million PPE and more than 8,000 rapid test kits to Hospital Nossa Senhora 
das Dores. 
 
Assignment of Mobile ICU's -  
The hospitals of Barão de Cocais and Mariana received the reinforcement of mobile ICUs for 24-
hour care for patients with COVID-19. The ICUs have a team of professionals that includes a 
doctor, a nurse, a rescuer, and a driver and the equipment and support materials needed to 
transport patients. 
 
Donation of oxygen cylinders - 
In Itabira, Barão de Cocais, Mariana, and Santa Bárbara, hospitals received in April 2021 the 
donation of oxygen cylinders of 10m³. 
 
Donation of PPE and quick tests -  
The Santa Barbara hospital received the donation of 148 surgical gloves, 267 valveless PFF2 
model masks, 1,584 surgical masks, 560 hospital gowns, and 100 rapid test kits. Health 
professionals in patient care will use the materials with COVID-19. 
 
Quick Test Donation -  
Five thousand rapid tests of COVID-19 were destined for Catas Altas, which are being used in 
actions to combat the spread of the disease in the city. 
 
More information about Vale's actions in Minas Gerais and other locations related to the fight 
against COVID-19 can be found at VALE's website: www.vale.com/coronavirus and at 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Documents/Balanco_valemais_final_MG_1s2
0.pdf for more details on the actions in 2020 in the State of Minas Gerais. 
 
Vale is aware of its responsibility to society and the essential role of its activity for the Brazilian 
economy. Therefore, since the pandemic's beginning, Vale has been searching for ways to 
contribute to the fight against the virus, protecting employees and communities, and remains 
with this goal. 
 


