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Vale informa sobre a barragem Norte/Laranjeiras
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020 – A Vale S.A. (“Vale” ou “companhia”) informa que
deu início, hoje, de forma preventiva, ao protocolo de emergência em Nível 2¹ da barragem
Norte/Laranjeiras, da mina de Brucutu, no Município de Barão de Cocais, MG. Neste sentido,
com a colaboração entre a Vale, a Defesa Civil municipal e estadual de Minas Gerais e demais
autoridades competentes, será iniciada, nos próximos dias, a remoção de residentes na Zona
de Autossalvamento referente à estrutura, estimados em 34 pessoas.
A Vale adota essa medida em linha com o acompanhamento das condições de segurança de
suas estruturas e mantém campanha de investigação geotécnica com o objetivo de definir as
ações para o contínuo aprimoramento destas. A elevação do nível de emergência reflete uma
abordagem conservadora da companhia, embora não tenham sido observadas alterações
relevantes quanto aos fatores de segurança da estrutura. A companhia informa que a barragem
Norte/Laranjeiras não recebe rejeitos e, portanto, não faz parte do plano de produção de
minério de ferro desde dezembro de 2019.
A remoção será feita de forma programada, conduzida pela Defesa Civil, com o acolhimento
das famílias pela Vale. A companhia prestará toda a assistência necessária às famílias até que
a situação seja normalizada.
A Vale reitera que sua prioridade é a segurança das pessoas e comunidades a jusante de suas
operações, assim como com a segurança de todas as suas estruturas.
¹ Referente ao Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM).
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Desde o início do surto de Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança de
nossos funcionários. Nossa equipe de RI adotou o trabalho remoto e, à medida que
continuamos a enfrentar essas novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por
e-mail e ferramentas on-line.
Para mais informações, contactar:
Vale.RI@vale.com
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
declarações quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode
garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos

operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua
dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a
Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF) e na
U.S. Securities and Exchange Commission – SEC, e em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores
de risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.
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