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A segunda edição do Ba-
lanço Vale+, lançada 
trimestralmente, foi di-

vulgada. No documento, a mi-
neradora destaca as principais 
contribuições sociais, ambien-
tais e econômicas no Pará ocor-
ridas no segundo trimestre de 
2018. Presente em Parauape-
bas, Curionópolis, Ourilândia 
do Norte, Canaã dos Carajás 
e Marabá, além do escritório 
em Belém, a Vale atinge, com 
projetos sociais, famílias de 29 
comunidades rurais. 

Gerente executivo de Susten-
tabilidade da Vale, João Coral 
destaca que o objetivo do ba-
lanço é apresentar resultados 
nas áreas sociais, ambiental e a 
contribuição econômica para 
o Estado das iniciativas desen-
volvidas pela empresa. “Com a 
magnitude que a Vale represen-
ta, desenvolvemos ações impor-
tantes, não só voltadas para o 
seu negócio, que é a exploração 
mineral, mas também com con-

tribuições significativas para 
melhoria e desenvolvimento das 
áreas onde atua”, esclarece. 

Entre os resultados desta-
cados no Balanço Vale+ estão 
a expansão de 52 para 111 pro-
jetos sociais entre 2017 e 2018 e 
os convênios com associações 
comunitárias que devem gerar 
benefícios para 6 mil famílias 
do sul e sudeste do Estado. Além 
disso, o documento ressalta que 
os investimentos até o final do 
ano devem ultrapassar o mon-
tante de R$ 7 milhões. 

“O grande resultado que a 
gente tem é que estamos poten-
cializando nossos investimentos 
sociais nas comunidades e mu-
nicípios que atuamos. Estamos 
duplicando nossa geração de 
trabalho e renda”, garante Coral. 

resultados
De acordo com o gerente, para 

que os investimentos sociais ge-
rem cada vez mais resultados, é 
essencial identificar as poten-

cialidades de cada comunidade 
onde a empresa se faz presente. 
“Com base nessas potencialida-
des, geralmente buscamos dar 
apoio a nível de assistência téc-
nica, indo em busca de parceiros 
para desenvolver determinada 
atividade econômica, voltada, 
na maioria das vezes, à agricul-
tura familiar”, explica. 

No primeiro semestre de 
2018, os investimentos socio-
ambientais da Vale no Pará 
atingiram a marca de R$ 140,9 
milhões, sendo 60,9 milhões 
para investimentos sociais (30% 
a mais que no mesmo período 
de 2017) e R$ 80 milhões na área 
ambiental (23% a mais ao mes-
mo período do ano passado). 

Esses investimentos geram, 
segundo Coral, resultados im-
portantes, com destaque para a 
melhoria de renda das famílias 
alcançadas pela empresa. “São 
pessoas que não tinham pers-
pectiva de crescimento e hoje 
tem seu próprio negócio, o que 

proporciona uma visão de futu-
ro melhor”, ressalta.

desenvolvimento
Coral reforça que todo o tra-

balho da empresa visa o desen-
volvimento territorial dessas 
comunidades e que, com o ba-
lanço, é possível ter uma base 
dos resultados práticos de tais 
iniciativas. “Temos ações a ní-
vel de cultura, educação, saúde, 

formação, além da contribui-
ção econômica, principalmente 
para o Estado e municípios onde 
a gente tem mineração”, deta-
lha, acrescentando que, só no 
Pará, a Vale gerou R$ 2 bilhões 
em comprais locais no segun-
do trimestre de 2018, além de 
25.489 empregos ao longo dos 
primeiros seis meses do ano, o 
que gera massa salarial de R$ 
350 milhões. 

Vale apresenta resultados
mineradora destaca contribuições sociais, ambientais e econômicas no Pará relativas ao 2º trimestre
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