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Sobre testes em larga escala de Covid-19, em Itabira, Minas Gerais (MG) 

Desde o início da pandemia, a Vale vem realizando uma série de ações para prevenir e mitigar 
os efeitos provocados pelo novo coronavírus.  Uma das ações mais importantes é seguir à risca 
uma das recomendações da OMS, a realização da testagem em massa, que permite identificar 
rapidamente pessoas que tiveram contato com o vírus e estão assintomáticas. 

O mapeamento dessas pessoas por meio de testagem, tipo screening, permite adotar medidas 
como o afastamento do convívio social e atenção médica imediata. Ao seguir o protocolo da 
OMS e tomar as medidas corretas, a Vale contribui para o controle do novo coronavírus nas 
cidades onde atua. 

A testagem em massa dá transparência ao número de pessoas que tiveram contato com o vírus 
e ajuda empresas e o poder público a definirem as ações mais efetivas contra a pandemia e de 
atenção às pessoas que contraíram o vírus. Por isso, a Vale entende que, quanto mais dados 
acurados foram levantados, mais bem embasadas poderão ser essas ações para preservar vidas. 

Os testes realizados pela Vale, em Itabira, MG, assim como em demais localidades, foram 
iniciados e concluídos de acordo com o programa estabelecido pela empresa. A análise 
estatística de vigilância em saúde está sendo realizada após a conclusão do ciclo de testagem 
conforme orientação dos órgãos competentes. 

A Vale atua em uma atividade considerada essencial e continuará fazendo a testagem em massa 
de seus empregados sendo coerente com sua política de prevenção e combate ao novo 
coronavírus, que se iniciou com a doação de 5 milhões de testes ao Governo Brasileiro. A 
empresa acredita que o conhecimento e a informação - compartilhada com os órgãos 
competentes - são fundamentais para vencermos o Covid-19 e permanecerá com o firme 
propósito de apoiar os municípios aonde atua no processo de testagem, a exemplo do que 
ocorre em Itabira (MG). 

Prevenção 

Nas operações, a Vale trabalha com um contingente mínimo de pessoas de forma a manter 
apenas as atividades essenciais com segurança.  Além do 'home office', adotado desde 16 de 
março, a empresa colocou em prática uma série de ações para proteger a saúde e a segurança 
de seus empregados e terceiros,  como a manutenção dos trabalhadores acima de 60 anos ou 
com fatores de risco em casa, escalonamento de turnos e desinfecção constante dos ambientes, 
o uso obrigatório de máscaras nas unidades, triagem diária na chegada dos trabalhadores, com 
aferição de temperatura corporal e aplicação de questionário de saúde para 100% do efetivo, 
uso de tecnologia para rastreamento por onde os empregados passaram, além de outras 
medidas de distanciamento social, como aumento da frota de ônibus para reduzir lotação e 
maior distanciamento nos restaurantes." 

Maiores informações sobre as ações da Vale em Itabira, MG e em outras localidades, 
relacionadas ao combate ao COVID-19 encontram-se no site da VALE: 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-apoia-itabira-no-combate-ao-
coronavirus-desde-o-inicio-da-pandemia.aspx  e 
http://www.vale.com/brasil/PT/people/coronavirus/Paginas/default.aspx. 
 


