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apresentação
Com o crescimento do poder das grandes corporações e sua influência nas
dinâmicas sociais, cidadãos e organizações da sociedade civil vêm mobilizando
repertórios de ações coletivas distintas das tradicionais – como os protestos e
participação em eleições, de modo a influenciar e a pressionar a agenda a respeito
dos direitos humanos e do meio ambiente e dar visibilidade às denúncias com
relação às empresas. A prática de aquisição de ações de empresas por atores
organizados da sociedade civil, como as organizações não governamentais
(ONGs), ou por cidadãos comuns com vistas ao exercício de controle social e
denúncia sobre suas estratégias corporativas, é uma dessas ações.
A referida prática faz parte de um conjunto mais geral de ações
desempenhadas por acionistas e proprietários de diferentes tipos (em particular,
investidores institucionais) que ficou conhecida como ativismo dos acionistas. O
ativismo dos acionistas pode ser compreendido como a tentativa de influenciar
práticas e políticas corporativas por meio do uso de direitos dos acionistas.
Dentre as diversas ações empreendidas no âmbito do ativismo dos acionistas, a
Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV) vale-se da
atuação dos acionistas críticos. A prática do ativismo dos acionistas críticos utiliza
criticamente a titularidade de ações para realizar ações de exigibilidade de direitos
de populações atingidas. Essa prática constitui uma forma de atuação específica,
que pode ser definida por um tipo de ator externo às atividades econômicas, e por
objetivos igualmente alheios às metas econômicas.
Um acionista crítico é alguém que compra ações de uma empresa e utiliza
seu direito de voz e voto durante as assembleias gerais anuais para denunciar
aos demais acionistas as violações de direitos humanos e ambientais cometidos
pela empresa. Durante a assembleia da Vale S.A., os acionistas críticos da AIAAV
apresentam seu votos contrários às decisões corporativas que reforçam ou
promovem crimes e violações. Tanto as denúncias quanto os votos contrários e suas
justificativas são registrados em ata. Assim, a Vale e seus acionistas não poderão
alegar desconhecimento sobre as violações de direitos e crimes cometidos.
Essa tática pressupõe constranger diretamente os diretores e demais
acionistas da companhia, confrontando seus planos e projetos a partir das
contradições presentes nos relatórios e outros documentos informativos
da empresa e o que ocorre nos territórios onde opera. Trata-se de expor as
contradições dos discursos de “responsabilidade social” e “sustentabilidade” que
a Vale alardeia a partir das evidências contrárias de sua prática nos territórios.
Os votos lidos e protocolados nas assembleias de acionistas da Vale pela
AIAAV têm se revelado instrumentos de denúncia relevantes no sentido de que a
empresa não pode se furtar a considerá-los. Dessa forma, ignorar seu registro é um
ato que tende a ser cobrado pelos demais acionistas, bem como pelos reguladores
públicos de sua atividade. Nesses termos, o voto protocolado em 2018 referente
à preocupação com a segurança das barragens de rejeitos da empresa se revelaria
premonitório das condições de má gestão das operações de disposição de rejeitos
de mineração por parte da corporação.
Importante ressaltar que a compra das ações pelos acionistas críticos
não tem fins econômicos, e por isso não se confunde com a compra de ações
pelos acionistas comuns. Enquanto para os acionistas é possível fazer negócios
moralmente “bons”, para os acionistas críticos não se trata de negócios.
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Pandemia de Covid-19
Em 2020 e 2021, os votos das/dos acionistas críticas/os foram atravessados pelo
recente contexto de pandemia de Covid-19, a maior crise humanitária mundial
vivida nos últimos 100 anos. Alguns dos votos apontam a agressividade dos
executivos da Vale para manter os lucros da empresa às custas da vida de seus
trabalhadores e trabalhadoras.
Desde os primeiros sinais da pandemia, ainda em março de 2020, a Vale e outras
empresas do setor se apressaram para garantir, junto ao governo federal, a
“essencialidade da mineração”, o que lhes permitiu seguir operando normalmente.
Com as operações a pleno vapor justificadas pela sua “essencialidade”, a Vale
fechou o ano de 2020 com um lucro de R$ 27 bilhões, revertendo o prejuízo de R$
4,9 bilhões de 2019. Esses resultados lhe permitiram distribuir, ao longo do ano, R$
34,2 bilhões em dividendos aos seus acionistas (R$ 12,4 bilhões como retorno dos
lucros do primeiro semestre de 2020 e R$ 21,8 bilhões referente aos resultados
do segundo semestre).
O crescimento nos lucros foi obtido às custas da saúde e do aumento dos riscos a
que estão expostos os seus trabalhadores. Em 26 de março de 2020, vídeos e fotos
obtidos por reportagem do The Intercept Brasil e do Observatório da Mineração
mostravam empregados e terceirizados da Vale aglomerados e em contato direto
no Pará e em Minas Gerais. Em reportagem de junho de 2020, o Observatório da
Mineração lembrava que dos 361 casos de Covid-19 confirmados no município de
Itabira, pelo menos 188 eram de funcionários da mineradora. A Vale, assim, tornouse um vetor disseminador da Covid-19, o que sobrecarrega os serviços públicos de
saúde e coloca em risco a vida de funcionários, terceirizados e comunidades.
Esses e outros dados foram compilados no Relatório de Insustentabilidade da
Vale 2021, produzido pela AIAAV e lançado em 30 de abril de 2021, mesmo dia da
Assembleia de Acionistas da Vale. Muitas das informações contidas
no relatório embasaram os votos apresentados em 2021.
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pioneirismo
No Brasil, a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale
foi uma das pioneiras na ocupação das assembleias de acionistas de uma empresa
na qualidade de acionistas críticos. Desde 2010, a AIAAV adotou a intervenção nas
Assembleias Gerais anuais da empresa Vale S.A. (Vale) como uma das formas de sua
atuação, a partir da perspectiva de que aqueles espaços são um possível ambiente
de ação, pressão e denúncia.
Compreende-se que as Assembleias, local em que estão reunidos
administradores da companhia, acionistas e, muitas vezes, jornalistas especializados
em assuntos econômicos, podem se tornar mais um lugar para expor denúncias e
pressionar as empresas pela tomada de atitudes que, de alguma forma, reconheçam
e mitiguem os impactos negativos causados sobre grupos de afetados. Desta forma,
as Assembleias Gerais anuais são entendidas como mais um espaço de disputa para
garantia de direitos dos afetados pelas atividades empresariais.
É importante destacar que, no âmbito da AIAAV, essa forma de ação
coletiva, que enfoca as assembleias dos acionistas, é entendida como um meio,
dentre outros possíveis, de apoio à luta dos grupos sociais por seus direitos – e não
como um fim em si mesmo.
A seguir, constam, na íntegra, os votos apresentados nas assembleias gerais
ordinárias de acionistas da Vale S.A. nos anos de 2020 e 2021, ambas realizadas
de forma virtual em função da necessidade de distanciamento social oriunda da
pandemia de Covid-19.
Junto aos votos de 2020 também consta uma nota de pesar pelo falecimento,
em janeiro daquele ano, de Edvard Dantas Cardeal, defensor de direitos humanos,
membro da AIAAV e morador da comunidade de Piquiá de Baixo, em Açailândia,
Maranhão. Seu Edvard, como era conhecido, morreu aos 76 anos, literalmente
“sem conseguir respirar”, vítima dos danos à sua saúde causados pela poluição
gerada pela Vale e siderúrgicas que se instalaram no bairro onde morava.
Nos anos de 2010 e 2011, a Articulação esteve presente nas assembleias,
mas seus votos não foram protocolados. Os votos de 2012 a 2019 podem ser lidos
na publicação “ACIONISTAS CRÍTICOS – Os 10 anos de atuação da Articulação
Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale”, disponível para download aqui.
Boa leitura!
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sobre a articulação internacional dos
atingidos e atingidas pela vale
A Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale (AIAAV)
é uma rede Sul-Sul que congrega, desde 2009, representantes de movimentos
sociais, sindicalistas, ambientalistas, ONGs, associações de base comunitária,
comunidades em geral, grupos religiosos e acadêmicos do Brasil e do mundo.
Seu objetivo central é contribuir com o fortalecimento das comunidades em
rede, promovendo estratégias de enfrentamento dos impactos socioambientais
relacionados à indústria extrativa da mineração, sobretudo daqueles vinculados à
empresa Vale S.A.
Ao longo dos anos, temos denunciado muitos desastres provocados pela
mineração da Vale S.A. sobre a vida de comunidades tradicionais, quilombolas,
indígenas, camponesas, populações urbanas empobrecidas e trabalhadores.
Em diferentes partes do Brasil e do mundo, de Mariana e Brumadinho (MG) a
Moçambique, de Santa Cruz (RJ) a Piquiá (MA), de Perak (Malásia) a Mendoza
(Argentina), as semelhanças entre narrativas sobre os impactos da mineração e
logística são o testemunho da insustentabilidade da Vale S.A. e também de todo o
setor da mineração.
Uma Articulação como a nossa ganha um significado ainda maior ao
conectar movimentos de incidência política e proteção dos territórios em
diferentes partes do Brasil e do mundo onde a Vale S.A. atua, permitindo a
construção de uma resistência global frente a uma empresa de atuação global.
Essas articulações e intercâmbios visibilizam a verdadeira face do setor mineral,
que promove massacres sociais e ambientais, privação de direitos e cerceiam
liberdades para alcançar suas metas de lucros a qualquer custo.
Nossa atuação se orienta pela busca da Justiça Ambiental, que procura
assegurar que todos os grupos sociais, independentemente de sua origem ou
renda, tenham direito a tratamento justo e envolvimento pleno nas decisões sobre
o acesso, ocupação e uso dos recursos naturais em seus territórios. Sabemos que
os desastres socioambientais não afetam as populações de maneira igualitária;
ao contrário, os riscos e impactos recaem de maneira mais dura e evidente sobre
grupos étnicos mais vulneráveis, negros e mulheres.
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Informações imprecisas sobre
Brumadinho
Voto pela NÃO APROVAÇÃO do relatório e das contas da
administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, pelas razões apresentadas abaixo.
Apesar de serem abundantes as referências a Brumadinho (MG) no
documento Proposta da Administração de 20201 da Vale S.A., quando se
trata de mensurar a natureza das despesas decorrentes do desastre-crime
ocasionado pelo rompimento da barragem B1, da mina do Córrego do Feijão,
nesta cidade, e da consequente necessidade de descaracterização das
barragens de rejeitos de mineração no Brasil, as informações são imprecisas
e nada explicam.
No documento, a empresa reporta ter feito provisões da
ordem de R$ 15,173 bilhões para pagamentos de indenizações,
compensações e reparações relativas a Brumadinho e de
mais R$ 10,274 bilhões para descaracterização de barragens
de rejeitos de mineração no Brasil (p. 58). Em relação a esses
valores, a Vale S.A. aponta ter gasto, em 2019, R$ 3,34 milhões
com indenizações e semelhantes em Brumadinho (MG) (p.
59) e R$ 642 milhões com descaracterização de barragens
(p. 58); todavia, no documento, não é possível precisar como,
com o que e onde esses valores foram efetivamente gastos.
As referências no documento Proposta da Administração
de 2020 são esparsas e nas prestações de contas, também.
Igualmente, é fundamental que as/os outras/os acionistas também
saibam que os planos de recuperação e reparação aos quais a Vale S.A.
faz alusões não são conhecidos pelas milhares de pessoas atingidas pelo
rompimento da barragem B1 em Brumadinho-MG, conforme apontou
o Relatório da CPI de Brumadinho (2020, p. 297-298)1. Ou seja, as
comunidades atingidas não sabem quais medidas já estão sendo
efetivamente tomadas para descaracterização das barragens na região
e para a reparação dos danos, o que inclui, obviamente, as inúmeras perdas
materiais e imateriais provocadas pela Vale S.A.

1 Mais informações em: http://www.vale.com/PT/investors/corporate-governance/notices-minutes-corporate-documents/atasEditaisDocumentosCorporativos/Proposta%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20-%20vf.pdf
2 Para saber mais sobre o assunto, acesse: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
wp-content/uploads/sites/41/2019/11/RELAT%C3%93RIO-CPI-BRUMADINHO.pdf
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Conforme o documento Demonstrações Financeiras (2020, p. 21)3,
de todas as barragens de rejeitos que, em janeiro de 2019, a diretoria
da empresa anunciou que seriam descaracterizadas até o final do ano,
somente 01 (uma) foi efetivamente descaracterizada. E as outras? Quando
serão descaracterizadas?
Questiono também aos senhores diretores e
conselheiros: quais são as obras atualmente em operação na região de Brumadinho
(MG)? Onde estão localizadas? Quais suas funcionalidades? Qual o status de
regularidade dessas obras quanto às respectivas licenças ambientais e alvarás
de funcionamento? Em que medida estão de acordo com as recomendações
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e com os atos normativos das prefeituras
das cidades onde as barragens estão localizadas, dadas as medidas para conter o
avanço da pandemia de Covid-19?
Este cenário de imprecisão e de ausência excessiva quanto às informações
sobre as reparações demonstra que o direito à participação livre, informada e
esclarecida das pessoas atingidas não está sendo respeitado. Tal cenário torna-se
ainda mais grave, pois as equipes de assessoria técnica independente escolhidas
pelas comunidades só foram contratadas em março deste ano, ou seja, mais de 1
(um) ano após o rompimento da barragem B1.
Essas contratações só  foram possíveis mediante decisão judicial,
após tentativas, da Vale S.A., de reduzir seus orçamentos, escopo
de atuação e tempo de duração4 . Assim, a elaboração de planos de
reparação integral por parte das pessoas atingidas está atrasada.
Essas pessoas e suas comunidades permanecem reféns das informações
e avaliações prestadas pela empresa, que, como bem demonstra o caso
dos laudos fraudulentos da Tüv Süd, não nos dão provas de credibilidade
e idoneidade.
É direito das pessoas atingidas receberem o suporte financeiro necessário
para monitoramento regular da qualidade da água, do solo e do ar e para uma
avaliação consequente dos territórios atingidos pelo desastre-crime da barragem
B1, em Brumadinho-MG.
Peço, por fim, que a presente declaração de voto seja devidamente
numerada, autenticada e arquivada junto à ata da presente assembleia, conforme
disposto na Lei n° 6.404/1976 – Lei das S.A.s, artigo 130, § 1º, “a” e “b”; e que a
resposta escrita a estas considerações e indagações não ultrapassem o prazo de
30 (trinta) dias corridos.
Acionista

3     Maiores informações em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/financial-statements/FinancialStatementsDocs/BRGAAP%204T19_Final.pdf
4 Para saber mais sobre o assunto, acesse: https://www.brasildefato.com.br/2020/01/20/brumadinho-vale-tenta-boicotar-assessorias-tecnicas-dos-atingidos-pelo-rompimento
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Indenizações ínfimas a famílias
vítimas de desastre-crime e aumento
da remuneração de administradores
Voto pela NÃO APROVAÇÃO da Fixação da remuneração anual global
dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020, pelas
seguintes razões:
Está previsto que, em 2020, cada diretor da Vale S.A. receberá remuneração
anual global, em média, de R$ 22 milhões e 700 mil reais, sendo que, em 2019,
receberam, em média, R$ 12 milhões e 360 mil reais. Enquanto isso, as famílias das/
os 259 (duzentas/os e cinquenta e nove) trabalhadoras e trabalhadores mortas/
os pelo desastre-crime do rompimento da barragem de rejeitos de mineração
B1, do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), receberam, mediante acordos,
indenizações ínfimas, cujos valores estão entre R$ 150 e R$ 500 mil reais.
Tais valores demonstram a disparidade da proposta de aumento da
remuneração dos administradores frente ao desempenho real da empresa e
frente aos valores irrisórios que estão sendo oferecidos para as famílias das/os
trabalhadoras/es mortas/os e das milhares de pessoas atingidas em Brumadinho
e adjacências. É  preciso destacar que o acordo1 em que se baseiam essas
negociações foi realizado mediante enorme pressão às famílias atingidas, que
tiveram, literalmente, apenas 1 (um) final de semana para decidirem se aceitavam
ou não o acordo proposto pela Vale S.A. e pela Defensoria Pública de Minas Gerais
(DPE-MG)2.
Ressalta-se que, até a presente data, os corpos de 11 (onze) trabalhadoras/
es não foram localizados e a empresa os têm denominado como “desaparecidas/
os”, a exemplo do documento Proposta da Administração de 2020 (p. 59), como
se essas/es trabalhadoras/es não tivessem nome e sobrenome. Não é possível
classificar a morte abrupta dessas/es trabalhadoras/es como mera fatalidade
ou mero acidente de trabalho, como a Vale S.A. tem denominado em seus
documentos e relatórios, pois o Relatório da CPI de Brumadinho (2020, p. 180189)3 demonstrou que os relatórios fraudados emitidos pela Tüv Süd apontaram
que a empresa tinha pleno conhecimento das condições estruturais e de segurança
da barragem4.
________________________
1 Mais informações na página 60 da Proposta da Administração 2020: http://www.vale.com/PT/investors/
corporate-governance/notices-minutes-corporate- documents/atasEditaisDocumentosCorporativos/Proposta%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o %20-%20vf.pdf
2 Para saber mais sobre o assunto, acesse: https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019- 04/negociacoes-individuais-em-brumadinho-preocupam-ministerio-publico
3
Mais informações em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp- content/uploads/sites/41/2019/11/RELAT%C3%93RIO-CPI-BRUMADINHO.pdf
4
Para saber mais sobre o assunto, acesse: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia- estado/2020/01/27/risco-de-rompimento-em-brumadinho-era-20-vezes-maior-que-aceitavel-dizem- peritos.
htm
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Assim, por a Vale S.A. ter ciência dessas condições e ter colocado
conscientemente essas/es trabalhadoras/es para laborar abaixo de uma barragem
que poderia se romper a qualquer momento, evidencia-se que a empresa agiu
dolosamente, demostrando os riscos a que suas/seus acionistas estão propensos.
Questiono aos senhores diretores e conselheiros: Como a empresa tem colaborado
para a localização dos corpos dessas/es 11 (onze) trabalhadoras/es? Quando as
famílias dessas/es trabalhadoras/es terão o direito de se despedir de seus entes
queridos? É ético que a empresa aumente a remuneração de seus diretores e
ofereça indenizações irrisórias para os familiares das/os trabalhadoras/es que
tiveram suas vidas ceifadas pela lama da barragem? E as demais pessoas atingidas?
Por fim, na análise das variações patrimoniais do documento Proposta da
Administração de 2020 (p. 34)5 e Demonstrações Financeiras Vale S.A. (2020,
p. 14)6, a empresa declara possuir um passivo de R$ 6,319 bilhões até 31 de
dezembro de 2019 referente a Brumadinho (MG). O rompimento da barragem B1,
da mina Córrego do Feijão, despejou, 12 milhões de m3 de rejeitos de mineração
na bacia do rio Paraopeba, atingiu as comunidades do Córrego do Feijão, Parque
da Cachoeira e comprometeu o abastecimento de água, a pesca, as plantações,
os modos de vida e de sustento de milhares de pessoas. Logo, não há que se falar
em aumento de remuneração dos administradores quando a empresa deixa um
passivo ambiental, econômico e social incalculável para essa cidade e para outras
tantas na região.
Peço, por fim, que a presente declaração de voto seja devidamente
numerada, autenticada e arquivada junto à ata da presente assembleia, conforme
disposto na Lei n° 6.404/1976 Lei das S.A.s, artigo 130, § 1º., “a” e “b”, e que a
resposta escrita a estas considerações e indagações não ultrapassem o prazo de
30 (trinta) dias corridos.
Acionista

_______________________
5
Mais informações em: http://www.vale.com/PT/investors/corporate-governance/notices- minutes-corporate-documents/atasEditaisDocumentosCorporativos/Proposta%20da%20Administra%C3%A7%C3%A3o %20-%20vf.pdf
6        Mais informações em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/financial-statements/
FinancialStatementsDocs/BRGAAP%204T19_Final.pdf
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Desrespeito a direitos humanos
e ambientais
Voto pela NÃO APROVAÇÃO das demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Após analisar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração,
os Comentários dos Diretores e outros documentos atualizados e disponíveis no
endereço eletrônico da empresa (como o formulário 20F de 2019, registrado
junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em abril de 2020)
voto pela não aprovação deste ponto de pauta.
As informações disponibilizadas pela empresa em suas demonstrações
financeiras são apresentadas num formato que dificulta aos acionistas analisarem
adequadamente como a empresa realiza a gestão dos seus negócios e o estado
atual de seus empreendimentos. Essa falha se apresenta, especialmente, no que diz
respeito ao compromisso de respeitar os direitos humanos, consequentemente,
de respeitar o meio ambiente e as normas de segurança do trabalho, dentre
outras. Considerando que estes fatores são essenciais para a melhora da imagem
da empresa (extremamente desgastada) e para a construção de um novo pacto
com a sociedade, no qual estes elementos sejam assimilados nas práticas da
companhia e considerados de forma prioritária nas suas decisões, gostaria de ser
informada adequadamente sobre as seguintes questões:
Sobre a devida diligência em relação a toda a cadeia de valor que a
empresa integra (Princípios 17 e 18 - Princípios Orientadores para Empresas e
Direitos Humanos - ONU).
- É informado que a companhia realizou, em 2019, uma auto-avaliação de
risco de Direitos Humanos em 51 (cinquenta e um) de seus empreendimentos1.
Quais empreendimentos são estes? Como podemos ter acesso ao teor do
documento?
- É informado que, em 2020 e anos seguintes, serão realizadas avaliações
externas de diligência devida. Essas avaliações levarão em conta as informações
e relatos de indivíduos e grupos potencialmente impactados e outros atores
relevantes? Em outras palavras, comunidades direta e/ou indiretamente
impactadas pelos empreendimentos da companhia serão consideradas nesta
análise? E as organizações não governamentais que atuam assessorando-as e
defendendo-lhes os direitos?
- É informado que a companhia freta navios a granel para transportar os
produtos que vende com base no custo e frete (“CFR”) para seus clientes. Neste
sentido, ser informada sobre quais mecanismos a companhia adota para avaliar
os riscos destas negociações. Somente o custo do frete é levado em consideração?
Essa pergunta tem o sentido de esclarecer os acionistas sobre os cuidados que a
1 Formulário 20-F, pág. 27
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da empresa sul-coreana Polaris, encalhou na
costa brasileira maranhense com toneladas
de óleo e minério de ferro. Por que a Vale
contratou uma empresa que já possuía histórico
de naufrágios anteriores? É simplesmente uma
questão de custos? Como fica a análise sobre os
danos ambientais que podem ocorrer no caso
de negligência e falta de manutenção adequada
nos navios? 2
- É informado que em dezembro de 2019
foram concluídas as obras físicas aumentando
para 90 milhões de toneladas por ano a
capacidade na mina S11D e que até 2022 o
projeto estará em fase de aceleração monitorada.
O que isso significa? Como a empresa pretende
acelerar a produção (exploração) na mina S11D
num contexto pandêmico iniciado no final
de 2019 e que está em pleno avanço? Como
essa aceleração na produção pode impactar
as vidas e a saúde das populações que vivem no entorno do
empreendimento, inclusive povos indígenas como os da etnia
Xikrin?
- Ainda neste sentido, o que justifica a decisão da
companhia de diminuir, e depois paralisar, as operações de
mineração em Voisey´s Bay 3 e prever aceleração das operações
na mina S11D, no Sistema Norte da companhia no Brasil? As
vidas das pessoas que vivem nas comunidades próximas ao
S11D não são igualmente importantes? E em outros projetos
de todos os sistemas no Brasil? Como essa avaliação sobre
onde diminuir, paralisar e aumentar a produção é realizada?
Quais fatores estão sendo considerados pela companhia neste
contexto pandêmico?
Peço, por fim, que a presente declaração de voto seja devidamente
numerada, autenticada e arquivada junto à ata da presente assembleia, conforme
disposto na Lei das S.A.s, artigo 130, § 1º., “a” e “b”.
Acionista
2 Em 2017, o navio Stellar Daisy naufrago no Oceano Atlântico, após sair carregado do Porto de Guaíba
(Vale) no Rio de Janeiro-Brasil. As duas embarcações pertencem à empresa sul-coreana Polaris
3 A companhia tomou a decisão “como precaução para ajudar a proteger a saúde e o bem-estar das comunidades indígenas Nunatsiavut e Innu em Labrador, em face da pandemia de COVID-19.Tomamos essa ação
preventiva devido ao afastamento exclusivo da área, com operações de entrada e saída e maior exposição a
viagens. Estamos trabalhando em conjunto com as comunidades e autoridades para garantir que nossas operações não funcionem como um catalisador para introduzir inadvertidamente o vírus nessas comunidades.”
Formulário 20-F, pág. 22.
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Reajustes inadequados a acionistas
Voto pela NÃO APROVAÇÃO da Fixação da remuneração anual global
dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020.
Está previsto que em 2020 a remuneração totalize R$ 201.671.139,00.
Algumas causas para o aumento são: reajuste nos honorários dos membros do
Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento e aumento no número
de membros. Em relação à Diretoria Estatutária, aumento no número de membros
esperados, pagamento dos valores suspensos em 2019 (remuneração variável)
agora em 2020.
Considero inadequados os reajustes de honorários e a retomada de
pagamento de remuneração variável, suspensa em 2019, tendo em vista,
especialmente, duas questões:
É informado nos documentos disponibilizados aos acionistas que, no
ano passado, o Conselho de Administração tomou a decisão de suspender
a remuneração variável de seus executivos como parte da resposta à crise
desencadeada pelo desastre de Brumadinho e que essa ação foi tomada em
relação àqueles envolvidos nas investigações que apuravam as responsabilidades
envolvidas no episódio, que ceifou a vida de mais de 270 pessoas (ainda existem
desaparecidos, entre trabalhadores da empresa, terceirizados e moradores das
comunidades próximas).
Entre as justificativas apontadas para o retorno do pagamento da
remuneração variável, estão o fato de que a Vale evoluíra com o programa de
reparação em Brumadinho e a investigação para apuração das responsabilidades
envolvidas no episódio avançaram, de forma que o Conselho de Administração
retomou os pagamentos de remuneração variável dos executivos que não estão
envolvidos nas investigações. Tal medida não demonstra prudência.
Atualmente, e aqui nem vou me ater aos processos para reparação cível
dos danos ocasionados pelo rompimento da Barragem B1 da mina Córrego do
Feijão em Brumadinho, a Vale S.A, a Tüv Süd Bureau de Projetos e Consultorias
Ltda e mais dezesseis pessoas físicas (onze são funcionárias da Vale) estão sendo
processadas criminalmente por homicídio doloso e crimes ambientais graves
contra a fauna, a flora e crime de poluição.
A ação penal em questão é a 0003237-65.2019.8.13.0090 e tramita
perante a 2ª. Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho
(Justiça Estadual) e está em fase inicial, sendo que a denúncia foi recebida
somente em fevereiro de 2020. Segundo os investigadores, a Vale mantinha uma
espécie de “caixa preta” com uma série de informações sobre as condições das
suas barragens e até um programa chamado “Cálculo de Risco Monetizado” com
valores previstos para o custeio de indenizações de bens materiais e até de vidas
humanas, em caso de rompimento de barragens. A denúncia também aponta que
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havia amplo conhecimento interno na empresa sobre risco geotécnico inaceitável
e intolerável tanto para a barragem rompida (B1) como para outras tantas.
Diante das circunstâncias gravíssimas apontadas na denúncia que
desencadeou a ação penal acima mencionada, não é prudente que a Vale utilize o
argumento de que os seus executivos envolvidos nas investigações já estão com
remuneração variável suspensa e afastados das suas atividades na empresa e que
os que permaneceram, merecem recebê-la, inclusive pelo ótimo trabalho que
estão desenvolvendo num contexto de crise.
Ainda não se pode afirmar que outras pessoas não estejam envolvidas nos
crimes que estão sendo apurados, pois a ação penal está em fase inicial e inclusive
os depoimentos dos réus em sede judicial podem ser alterados em relação aos que
foram prestados em sede inquisitorial. No momento, nenhum funcionário do alto
escalão desta empresa, que já a compunha em janeiro de 2019, deve ser isentado
da possibilidade de que tenha sua participação nos eventos ocorridos no dia 25 de
janeiro de 2019 confirmada durante a apuração criminal em andamento. Não me
parece aceitável, do ponto de vista ético, que suas remunerações variáveis sejam
retomadas até que haja a definição final, com trênsito em julgado da sentença
criminal que evidencie que cada um destes funcionários não teve sua participação
nos crimes apurados.
Em relação aos executivos que passaram a compor os quadros da empresa
após a tragédia em Brumadinho, também não parece adequado eticamente que
recebam uma remuneração da magnitude que é proposta, num contexto que se
desenha como de crise social e econômica com a pandemia mundial desencadeada
pelo covid-19. Apesar de não termos informações precisas sobre a proporção da
crise que iremos enfrentar, sabemos que sacrifícios deverão ser feitos e nesta
conta, entre cidadãos comuns, trabalhadores, acionistas, empresas e Estado,
estes sacrifícios precisam ser proporcionais à capacidade econômica de cada um
deste atores.
O que a Vale precisa fazer com prioridade absoluta é garantir a continuidade
de todas as medidas de reparação com as quais já se comprometeu, a não
demissão de seus trabalhadores e a manutenção de seus salários integrais. Não
é momento de remunerar seus executivos com valores exorbitantes como os que
são apresentados na presente proposta. Sou contra reajustes nas remunerações
e pagamento de remuneração variável até que se definam as responsabilidades
criminais pela tragédia em Mariana e até que o contexto de pandemia que assola
todo o mundo seja superado.
Peço, por fim, que a presente declaração de voto seja devidamente
numerada, autenticada e arquivada junto à ata da presente assembleia, conforme
disposto na Lei das S.A.s, artigo 130, § 1º., “a” e “b”.
Acionista
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Omissão de informações sobre
projetos e sociedades da empresa
Voto pela NÃO aprovação do Relatório da Administração 2019
Pontos específicos pelos quais reprovo o Relatório:
Seção de “Ambiental, Social e Governança na Vale” (páginas 10 - 12), em
particular no que concerne à dimensão social.
Resultado financeiro, em especial, a dimensão dos Impairments e contratos
onerosos (páginas 30).
Seção de “Investimentos em Coligadas, Joint Ventures e Controladas
(página 31).
Descritivo dos investimentos realizados na Minerações Brasileiras
Reunidas (MBR).
Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.
Na condição de acionista, voto pela não aprovação do Relatório de
Administração de 2019 porque o mesmo omite informações importantes
relacionadas a projetos e sociedades da Vale. Acredito que essas informações
devem ser de conhecimento de todos os acionistas da companhia, na medida
em que colocam em risco seu patrimônio e podem incorrer na redução da
rentabilidade dos seus investimentos. Apresento nesse voto algumas informações
omitidas do referido relatório, bem como encaminho alguns questionamentos
para a empresa sobre esses empreendimentos.
Peço que os votos sejam anexados na íntegra à ata da Assembleia, em
duas línguas (em português e inglês).
1. Ausência de Informações e Questionamentos sobre a Mina de Carvão de
Moatize (Moçambique)
Segundo o Relatório de Administração de 2019, os negócios da Vale
em Moçambique foram responsáveis por impairments em ativos de operações
continuadas, levando a empresa a fazer uma reavaliação das expectativas
relacionadas ao carvão metalúrgico e térmico. Na prática, a revisão dos planos
de lavra de Moatize e baixas no preço internacional levaram a uma redução nas
reservas provadas e prováveis o que levou a desvalorizações que chegaram
a US$ 1,691 bilhões. Os investimentos em Moçambique seguem sendo
responsáveis por significativos prejuízos para os acionistas. O relatório não traz
informações sobre a forma como os investimentos em Moçambique vem sendo
conduzidos, sobre os seus passivos e não especifica os riscos que pairam sobre
esse investimento. A mina de Moatize, por exemplo, vem sendo alvo de muitos
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protestos e questionamentos em Moçambique pela poeira que vem gerando para
as comunidades vizinhas à mina e pelos danos que essa poeira constante tem
causado na saúde dessas pessoas.
Na seção do Relatório relacionado com a dimensão ambiental, social e de
governança, a Vale aponta que gastou cerca de R$ 28 milhões em reassentamentos
involuntários e em estudos e iniciativas de monitoramento. Lembramos que
a Política de Direitos Humanos da Vale compromete a empresa a aplicar seus
princípios globalmente, mesmo nos casos em que as legislações locais são mais
permissivas e brandas. Para a Vale, nesses casos, sem dúvida, “a norma mais
protetiva deverá ser aplicada”. Em 2019, percorremos a linha férrea do Corredor
de Nacala e conversamos com três comunidades reassentadas pela Vale ao longo
da ferrovia e a situação dessas comunidades era, no mínimo, precária e não
condizente com a Política de Direitos Humanos da empresa.
A Política de Direitos Humanos da Vale diz que a empresa deve conhecer
e respeitar as comunidades locais, priorizando o engajamento das comunidades
e discutindo com elas os riscos e impactos dos empreendimentos e as medidas
de prevenção, mitigação e, quando necessário, de remediação. As comunidades
visitadas reclamavam da falta de diálogo e de transparência das negociações
com a Vale. Reclamavam especificamente da forma como foram conduzidos os
reassentamentos involuntários. As famílias diziam que as casas negociadas com
a empresa, o modelo das casas, não correspondiam às que foram entregues pela
empresa. Segundo relatos, as casas foram construídas num padrão “brasileiro”
muito diferente dos padrões culturais moçambicanos: a falta de varandas ou
espaços mais abertos faz com que os Moçambicanos se sintam presos e, não raro,
se refiram às casas como prisões. As casas apresentam também problemas de
infraestrutura: muitas estão rachadas, ainda se encontram sem energia elétrica
e não possuem ligação de água e esgoto. Muitas famílias ainda permanecem da
casa prometida que ainda não foi entregue. Todas as famílias ainda aguardavam
as compensações pelas casas, lavouras e infraestruturas construídas nos locais
onde moravam previamente. Ademais, segundo as famílias, os assentamentos
foram construídos em locais com pouco acesso à água e com terras que não são
suficientes para as lavouras e hortas, o que tem deixado essas famílias em grave
situação de insegurança alimentar.
A ferrovia tem sido causa de muitos protestos nessas comunidades. O
trem sempre foi o principal meio de deslocamento dessas famílias. A concessão e
o controle da ferrovia pela Vale e pela Mitsui, com a consequente concentração
da linha férrea no transporte do carvão, fechou estações de trens e reduziu as
viagens de passageiros, o que tem deixado essas comunidades isoladas. O pó do
carvão que sai dos trens sem coberturas tem causado muito incômodo e problemas
de saúde. Adicionalmente, são muitos os relatos, por exemplo, de mulheres
grávidas que dão à luz nas estradas porque não há mais trens que atendam às
suas comunidades e que poderiam levá-las ao hospital. Na tentativa de chegar ao
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hospital ou à estação de trens em operação mais próxima, elas acabam dando à
luz no caminho e sem assistência alguma. Relatos de acidentes e de ausência de
passagens para pedestres atravessarem a ferrovia também foram recorrentes.
As lideranças dessas comunidades nos relataram terem procurado muitas
vezes a Vale, com documentos por escrito, solicitando informações sobre os
processos de reassentamento, sobre as compensações que são direito dessas
famílias e sobre o cumprimento dos acordos feitos no momento de negociação
dos reassentamentos. Contudo, a Vale não tem respondido a essas consultas e
cobranças.
De uma forma resumida, as demandas das comunidades para a Vale são:
1. Casas melhores, equivalentes às que foram prometidas no momento da
negociação pela empresa.
2. Que as compensações devidas pelas roças e barracas de comércio,
destruídas para a reabilitação da ferrovia, sejam pagas de forma justa e
transparente.
3. A retomada da operação do trem de passageiros diário, nos dois sentidos.
4. A reabertura e revitalização das estações que foram fechadas.
5. A instalação de passarelas suspensas ou subterrâneas (a distâncias
regulares) que as possibilitem cruzar a linha férrea a qualquer momento e
sem demora e evitem acidentes.
6. Que o trem tenha proteção para evitar a ocorrência de acidentes.
7. Que os vagões de carvão sejam cobertos para que a poeira do carvão não
siga adoecendo as pessoas.
Lembramos que os problemas econômicos, sociais e ambientais percebidos
na mina de Moatize e na ferrovia do Corredor de Nacala e as denúncias feitas
pelas comunidades, associadas à falta de resposta da empresa, colocam os
investimentos da Vale em Moçambique em sério risco. As quedas na rentabilidade
desse investimento já são notadas e provavelmente no futuro os passivos
relacionados à exploração do carvão no país se ampliarão. Como acionista me
pergunto como a empresa vem respondendo a essas questões e os motivos pelos
quais não somos informados sobre elas no Relatório de Administração de 2019.
Diante desses relatos, questionamos a Vale sobre os seguintes pontos:
- Que providências vêm sendo tomadas pela Vale com relação às demandas
dessas comunidades, em particular no que concerne às compensações pelas
perdas sofridas com o reassentamento?
- O que a Vale tem feito para evitar a poeira causada pela mina de Moatize e
pelo transporte de carvão no Corredor de Nacala? Como as pessoas que reclamam
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sofrer problemas de saúde derivados dessa poeria estão sendo tratadas?
- Quais os parâmetros seguidos pela empresa na construção dos
assentamentos para os quais foram direcionadas as famílias reassentadas
involuntariamente? O que a Vale tem feito para atender às demandas dessas
famílias com relação às deficiências e aos problemas apresentados por essas
casas?
- Como operam os trens de passageiros no Corredor de Nacala? Qual a
frequência desses trens e como era antes da concessão? Foi feito um planejamento
da demanda por transporte na região antes de alterarem a frequência, os horários
e as estações dos trens (solicitamos a apresentação desses estudos)?
- Quais as medidas vêm sendo tomadas pela Vale para melhorar o
transporte de passageiros na região, ou seja, para ampliar o número de trens de
passageiros e para evitar a ocorrência de acidentes?
Acionista
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Extensa lista de passivos
ambientais e dívidas
Voto pela NÃO aprovação do Relatório da Administração 2019.
Venho por meio desta declaração expor o meu voto de não aprovação do
relatório da administração e demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2019 pelas seguintes razões:
A empresa Vale S.A., uma das maiores mineradoras do mundo, obtendo
lucros vultuosos, elenca uma extensa lista de passivos ambientais e dívidas
tributárias e também com inúmeras medidas de reparação de violações de direitos
humanos que faltam ser efetivados. Tais questões deveriam ser priorizadas pela
empresa em sua proposta de destinação do resultado do exercício de 2019.
Dos inúmeros problemas que poderiam ser apontados, considero
importante destacar os danos decorrentes das operações de mineração
e siderurgia que atingem Piquiá de Baixo diretamente há décadas –
aproximadamente, 7.500 pessoas (IBGE 2010) –, na qual já foi comprovado que
a poluição do ar, da água e sonora, atinge também os moradores de Piquiá de
Cima. Ressaltando que a passagem dos trens da Vale também são causadores de
danos à população do bairro, tanto pelo barulho como pelos atropelamentos no
município de Açailândia, no Estado do Maranhão.
A comunidade tem passado, na atual conjuntura política e econômica do
país, por diversos problemas derivados dos impactos ambientais decorrentes
da mineração e siderurgia incluindo o reassentamento do bairro. A postura da
empresa pela falta de responsabilização em relação às violações de direitos e
danos ambientais em Piquiá foi evidenciada recentemente, em dezembro de
2019, durante uma visita ao bairro feita pelo relator da ONU que trata sobre
resíduos tóxicos.
Ele destacou a falta de direitos humanos por direito à moradia digna/
adequada e saneamento básico. Os danos decorrentes da poluição, principalmente
do ar, têm provocado diversas doenças e complicações de saúde que avançam
inclusive para quadros de morte de moradores. Um dos exemplos mais recentes
é o de um senhor, ex-presidente da associação de moradores e uma pessoa que
sempre lutou para que os direitos da população fossem respeitados pelo Estado
e pelas empresas instaladas na região. O senhor Edvard Dantas Cardeal, de 76
anos, veio a óbito, em janeiro de 2020, apresentando um quadro de insuficiência
respiratória. Mesmo nunca tendo fumado na vida, os médicos informaram à sua
família que seu pulmão se parecia com o de uma pessoa que fumava há décadas.
Não, seu Edvard não fumava. A explicação mais plausível para essa situação é
que a poluição do seu bairro envenenou seus pulmões até que ele, literalmente,
não conseguisse mais respirar. Essas mortes não podem continuar, a Vale precisa
se comprometer para além do que já se comprometeu no acordo em tramitação
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A empresa, apesar de ter-se obrigado a aportar recursos para o projeto
de reassentamento de 312 famílias residentes em Piquiá de Baixo, age de
maneira notoriamente contraditória em seu discurso e política, e se exime
de suas reponsabilidades ausentando-se de iniciativas realmente capazes de
sanar os impactos da cadeia de mineração ao povo de Piquiá. Principalmente
na condição de fornecedora do minério de ferro para as indústrias siderúrgicas,
para fazer cessar as violações e promover a reparação integral, nos parâmetros
estabelecidos pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
dos danos causados aos moradores e à coletividade. A empresa precisa realizar
as provisões de recursos adequadas, o que não está sendo feito e não consta de
suas demonstrações financeiras.
Com a demora do reassentamento, a comunidade tem sofrido uma série
de problemas de ordens naturais e outras em decorrência da intensificação/
permanência da poluição advindas das siderúrgicas. Como exemplo, no mês de
março, o bairro sofreu um alagamento ocorrido no período intenso das chuvas
deixando várias famílias desabrigadas e sem seus pertences. Além disso, ainda
há a grave pandemia da Covid-19, que ameaça a vida e a saúde dos moradores.
Diversos estudos e pesquisas têm apontado que em lugares onde as pessoas
são expostas, por muitos anos, à poluição do ar, há mais suscetibilidade e
vulnerabilidade para o desenvolvimento dos sintomas mais graves da doença do
novo coronavírus.
Ademais, a postura da empresa em relação aos danos provocados e
violações vivenciadas cotidianamente pelos moradores em Piquiá contraria
as afirmações de seus representantes acerca do interesse em cumprir com os
princípios orientadores da ONU para empresas e direitos humanos, especialmente
o princípio que se refere à obrigação de agir com “diligência devida” (princípio 15)
em relação a toda a cadeia de valor.
	É urgente e necessário que a Vale S.A. tome medidas para que os recursos
necessários para o reassentamento de Piquiá de Baixo sejam garantidos. Apesar
de a empresa não reconhecer sua responsabilidade pelos danos morais e materiais
sofridos pela população de Piquiá de Baixo, há um acordo celebrado e que deve
ser cumprido de maneira satisfatória. A nova crise mundial desencadeada pela
pandemia da covid-19 exige que medidas sejam tomadas sem mais demora,
afinal, a população de Piquiá está mais vulnerável à doença exatamente por conta
da altíssima poluição encontrada no local e desencadeada pela cadeia de valor na
qual a empresa está inserida.
A Vale S. A. deve respostas à comunidade, à Justiça nos Trilhos e à FIDH
sobre o seu interesse em atender às recomendações constantes no último
relatório elaborado pela JnT em conjunto com a FIDH, o qual foi entregue
formalmente a representantes da empresa em 2019, em uma reunião presencial
no Rio de Janeiro, e em reunião dias depois na escola Eduardo Pereira Duarte, no
Piquiá. O relatório foi entregue em mãos aos senhores dos cargos do Conselho
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de Administração e do Comitê de Sustentabilidade, José Luciano Duarte Penido,
e Hugo Barreto, Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social. Apesar de
somente na data de 27/04/2020 o senhor Hugo Barreto ter enviado um e-mail em
resposta à carta da ACMP e JNT enviada por meio eletrônico em 07 de fevereiro
de 2020, onde dentre as demandas reiterava o interesse nessas respostas, o
mesmo cita que “todos os documentos enviados foram disponibilizados para
a consultoria compor o estudo que subsidiará a empresa nos direcionamentos
futuros”, e não traz nenhuma indicação de ações concretas mais de 6 meses
depois.
A Justiça nos Trilhos teve seu trabalho reconhecido em nível Internacional.
Recebeu em 2018, em uma sessão na sede da ONU, em Genebra, o Prêmio Direitos
Humanos e Empresas pela “Human Rights and Business Award” (Fundação para
o Prêmio Direitos Humanos e Empresas), uma fundação independente e sem fins
lucrativos. Isso reforça a credibilidade, compromisso e seriedade do trabalho da
Justiça nos Trilhos. O evento contou, inclusive, com a presença de representantes
da empresa Vale S. A.
Por esses motivos é que REPROVO o relatório da administração e as
demonstrações financeiras do exercício de 2019, ora em apreciação.
Peço, por fim, que a presente declaração de voto seja devidamente
numerada, autenticada e arquivada junto à ata da presente assembleia, conforme
disposto na Lei das S.A.s, artigo 130, § 1º., “a” e “b”.
Aguardo resposta escrita a essas considerações em um prazo não superior
a 30 (trinta) dias.
Acionista
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Negligência da empresa na reparação
dos danos causados pelo desastrecrime de Mariana
Venho, por meio deste, justificar o voto de reprovação do Relatório de
Administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social
de 2019, encerrado em 31 de dezembro deste mesmo ano.
Apesar do resultado financeiro líquido da Vale ter apresentado uma
melhora de 26% em relação a 2018, o resultado de participações e outros
resultados em coligadas e joint ventures totalizou uma perda de R$ 2,684
bilhões em 2019. Em grande parte, isso se deveu a uma provisão adicional para a
Fundação Renova, destinada à reparação e compensação pelos danos causados
devido ao rompimento da barragem de Fundão. Supostamente, o valor seria
suficiente para honrar as obrigações com a Fundação pelos próximos 11 anos.
Também o descomissionamento da barragem de Germano, de propriedade da
Samarco Mineração S.A., exigiu um provisionamento adicional no valor de R$
993 milhões.
As Demonstrações Financeiras da Vale S.A. assumem que “as estimativas
das ações de reparação e compensação poderão sofrer variações de acordo
com a evolução dos programas desenvolvidos pela Fundação Renova”, e que
os valores divulgados consideram os fatos e circunstâncias conhecidos até o
momento.
Com efeito, “provisão” expressa um valor aproximado e reservado no caixa
de 2019 para o pagamento dos custos envolvidos na reparação e compensação
dos danos causados, e não um valor efetivamente gasto pela companhia nas
ações reparatórias e compensatórias. Por isso mesmo, este valor pode sofrer
alterações. De fato, isso vem acontecendo, a exemplo das perdas expressivas
de 2019, em razão dos provisionamentos adicionais, que se fizeram necessários
para cobrir as despesas crescentes da Fundação Renova.
Neste ponto, as informações prestadas pela Vale aos acionistas não
expressam com a devida transparência a real desídia da companhia e da
Fundação na reparação dos danos causados pelo rompimento de Fundão. Na
verdade, as obrigações pactuadas nos quatro TACs firmados para a reparação
da bacia do rio Doce vêm sendo reiteradamente descumpridas pela Fundação
Renova e suas mantenedoras, acumulando vários questionamentos por parte do
Ministério Público Federal (MPF).
Apesar dos valores de custeio declarados nas Demonstrações
Financeiras de 2019, apenas 1 dentre os 42 programas da Fundação Renova.
Neste sentido, o Relatório de 2019 da Ramboll, expert contratada pelo MPF
para avaliar a execução dos Programas de Reparação, constata que as ações da
Fundação Renova se mostraram, até o momento, pouco efetivas e insuficientes
para realizar a reparação integral, como estabelecido na legislação ambiental
brasileira.
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O descompromisso da Fundação Renova e de suas mantenedoras
Samarco S.A., Vale S.A e BHP Billiton Ltda. com as obrigações estabelecidas
para a reparação dos danos causados pelo desastre, pode acarretar o aumento
expressivo das provisões necessárias para os próximos anos, especialmente se
considerarmos que a reparação integral, tanto do ponto de vista socioeconômico,
quanto do ponto de vista socioambiental, ainda é um horizonte distante, sobre
o qual o MPF tem ciência e provas documentais.
O Relatório da Administração 2019 declara que desde a criação da
Fundação, em novembro de 2015, foram investidos R$ 7,8 bilhões pela Vale,
BHP e Samarco, nos 42 programas acordados no TAC. Ocorre que o Relatório
não deixa claro que este não é o valor efetivamente gasto com a reparação,
mas tão somente o valor provisionado, o que explica a política de reparação tão
precária. Insta salientar que a Ação Civil Pública no valor de R$ 155 bilhões,
impetrada em 2016 pelo MPF, encontra-se atualmente suspensa pela assinatura
do TAC Governança, mas, diante de tantos descumprimentos notórios, o MPF
pode optar por executá-la, caso em que o valor total será devido, acarretando
ainda mais prejuízos à Vale S.A. e a seus acionistas.
Além disso, a Samarco S.A., Vale S.A. e BHP Billiton romperam,
unilateralmente, as tratativas extrajudiciais que vinham sendo feitas com as
instituições de Justiça para viabilizar a contratação das Assessorias Técnicas
Independentes e apresentaram proposta global de valor pífio para os projetos,
inviabilizando a contratação das entidades imprescindíveis para a participação
dos atingidos e atingidas na reparação, e já homologadas pela 12ª Vara Federal
desde setembro de 2019.
Apesar de a Samarco ter tido seu valor recuperável reduzido para zero
e apresentar um passivo de R$ 50,444 bilhões, a Vale ainda disponibilizou mais
R$ 402 milhões como capital de giro para Samarco e “poderá disponibilizar uma
linha de crédito de até R$1.076 bilhões para suportar a necessidade de caixa da
Samarco ao longo do ano de 2020”. Neste sentido, a Vale trabalha para recolocar
a Samarco em operação, apesar de os danos do desastre estarem distantes de
alcançar reparação, e apesar de os valores desta reparação ainda não serem
totalmente claros - o que prejudica a previsibilidade das despesas da Vale S.A.
com o desastre, que segue demandando provisões adicionais anualmente. Por
isso, é inaceitável que a Samarco S.A. volte a operar e que a Vale S.A. apoie e
incentive esse projeto de alto risco para a companhia, mas também pernicioso
para as comunidades.
Por fim, a Vale S.A. não paralisou suas atividades nas minas e nas barragens
brasileiras em razão da pandemia do Covid-19, apesar de tê-lo feito em outros
países mais desenvolvidos, como o Canadá. Com isso, a Vale S.A. reforça o
desprezo com o qual comumente trata seus trabalhadores e as comunidades na
qual atua.
Por essa razão, exijo que a Vale interrompa as suas operações que geram
abusos e violações às pessoas e aos territórios. Com isso, também registro voto
contrário à aprovação do Relatório de Administração e das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social de 2019, e solicito que esta declaração
de voto contrário seja integralmente anexada à Ata desta Assembleia.
Acionista
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Gestão de curto prazo e arriscada
Voto pela REJEIÇÃO da remuneração dos administradores e do Conselho
Fiscal para 2020, tal como apresentada na proposta da administração
De acordo com o Relatório da Administração 2019, a Vale registrou neste
ano uma perda de R$ 6,7 bilhões. Boa parte destas perdas estão relacionadas
a uma gestão curto-prazista e arriscada dos Administradores, que, não por
acaso, culminou em dois dos maiores desastres ambientais do mundo, em 2015,
pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), e em 2019, pelo
rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).
Por isso, seria um disparate aprovar, nesta Assembleia, um aumento
tão expressivo da remuneração dos administradores e Conselho Fiscal,
correspondente a aumento de quase 100% na remuneração da Diretoria
Executiva (R$ 170.337.685,00) e de 56% na remuneração do Conselho de
Administração (R$ 15.470 230,00).
Os Administradores vêm se mostrando muito pouco diligentes na
condução dos negócios da companhia, especialmente nas operações de minas
e barragens, o que se expressa de forma dramática pelo histórico de desastres
sucessivos nos quais a Companhia se envolveu.
Por isso, tenho a convicção de que os Administradores deveriam ter
qualquer remuneração suspensa, até que a reparação das pessoas atingidas e
dos territórios acontecesse de maneira integral.
Ademais, o país se encontra no auge de uma crise aguda de proporções
globais, provocada pela Covid-19, e não há sequer previsão sobre quando a
economia real voltará a operar normalmente, e muito menos previsibilidade
sobre a situação dos mercados financeiros. Neste contexto, o aumento
da remuneração dos administradores é desproporcional e temerária, pois
descapitaliza a companhia em um momento crítico para as suas atividades
produtivas.
Aproveitando o ensejo, exijo que a Vale interrompa imediatamente
as suas operações que geram abusos e violações às pessoas e aos territórios.
Com isso, também reitero o voto pela REJEIÇÃO da remuneração dos
administradores e do Conselho Fiscal para 2020, tal como apresentada na
proposta da administração, e solicito que esta declaração de voto contrário seja
integralmente anexada à Ata desta Assembleia.
Acionista
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Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária dos Acionistas
da Vale S.A. 2020
A Vale, após os crimes em Mariana e em Brumadinho, mostra-se
ineficiente e incapaz de administrar seus ativos com segurança física e moral
para seus trabalhadores e para as cidades mineradoras. São recorrentes na
mídia as alterações nas classificações de riscos de suas barragens, o que coloca
ainda mais em risco a imagem e a confiabilidade na empresa.
Após o crime que culminou na morte de 270 trabalhadores na Mina do
Córrego do Feijão, a Vale foi desmascarada na CPI da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais e no Relatório emitido pela Agência Nacional de Mineração
– ressalto que a ANM está sob controle de um Governo Federal pró-empresa,
momentos estes em que ficou exposto o conhecimento dos gestores da empresa
quanto ao risco que diversas de suas barragens demonstravam. Fato este que
levou à decisão imediata de descomissionamento/descaracterização de no
mínimo dez barragens de rejeito que apresentavam relatórios de estabilidade,
mas que são verdadeiras bombas sobre a cabeça dos trabalhadores e das cidades
mineradoras.
Não bastassem o toque das sirenes na madrugada 8 de fevereiro de
2019, que causou pânico e correria aos moradores da cidade de Barão de
Cocais, ou mesmo a exposição aos riscos dos trabalhadores que descem de
rapel, pendurados em helicópteros, para conferir os instrumentos de medição
da barragem sul-superior na Mina de Gongo Soco, a Vale ainda teve o cinismo de
marcar dia para o deslocamento de um talude nesta mesma mina, aumentando
a apreensão dos trabalhadores terceirizados, muitas vezes em situações
precárias de trabalho, que construíam um muro às pressas para conter o rejeito
que “de certo” desceria pela serra.
Precária foi a condução da empresa, colocando seus trabalhadores em
jornadas de trabalho exaustivas em pontos de encontro para orientarem toda a
população de Barão de Cocais caso as sirenes voltassem a tocar. Ainda restam
famílias fora de suas casas, ainda há demandas psicológicas a tratar, ainda resta
muito a indenizar pelo terror do rompimento da barragem, enquanto o preço do
minério de ferro atingia patamares superiores à US$ 100/tonelada.
Ainda mais recente, a barragem Doutor, em Ouro Preto, a mina de
Timbopeba, que era aclamada pela gerência local como “a mais segura da Vale”,
passou a ser alvo de inúmeras inspeções da ANM, que constatou que o modelo
de construção não era linha de centro, como revelavam os relatórios da empresa
e seus laudos de estabilidade, mas sim método à montante, como as barragens
que romperam. Acertadamente, a justiça parou as atividade da mina em 15
de março de 2019. A partir daí a empresa começou a “brincar” com a vida das
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pessoas, a começar pelos seus funcionários, com especulações de transferências
para o sistema norte (Pará). Depois com deslocamento para atender demandas
de outras minas, afastando por longos dias os trabalhadores da região de suas
famílias.
A jusante da barragem Doutor existe um distrito, Antônio Pereira, onde
moram centenas de trabalhadores que dependem da atividade da mineraria
e que sofrem, historicamente, com o êxodo que somente os altos e baixos da
mineração podem proporcionar. Além disso, a falta de investimento público
em moradia, saneamento básico, saúde, educação e mobilidade no distrito
que garante a participação de Ouro Preto na CFEM (Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais) por sua localização geográfica, é
acompanhado pela conivência da Vale em ver os recursos financeiros sendo
aplicados apenas na sede da cidade.
E como esperado, foi anunciado em 13 de fevereiro deste ano, a
necessidade de descomissionamento da barragem e que, para isso acontecer,
28 famílias deveriam deixar suas casas pelo risco de rompimento durante as
obras. A desinformação causou pânico na população, que teve que fazer atos
públicos para tentar ter respostas da Vale.
A empresa segue retirando água do lago formado na barragem, atingindo
níveis nunca antes alcançado, reduzindo drasticamente a chance de liquefação
que possibilita a ruptura da estrutura. Mesmo assim, em 1º de abril, num
momento em que todo o país encontra-se ameaçado por uma pandemia, em que
a população está obrigada ao isolamento social para se salvar e salvar os seus, a
Vale eleva o nível de segurança da estrutura para 2. Dentro dos procedimentos
da própria empresa, este novo fator é impulsionador para que seja disparada a
sirene, como foi feito em Barão de Cocais, mas o novo cenário foi o anúncio da
retirada de mais 60 famílias de suas casas. A população vizinha da Vale em Ouro
Preto agora encontra-se entre o vírus e a lama, sem respostas e com medo.
Convicto estou de que as provisões de despesas, se forem minimamente
justas as indenizações às famílias desabrigadas pela Vale (apenas para a região
de Ouro Preto, Mariana e Barão de Cocais), irão muito além do previsto, e que
os dividendos aos acionistas deveriam estar suspensos até a total reparação de
todas as áreas e todas as pessoas afetadas pela Vale.
Encerro este parecer pela reprovação do relatório da administração e
demonstrações financeiras, alertando que a administração da empresa não só 
coloca em risco a vida dos seus trabalhadores, como também dos moradores
próximos às suas estruturas. Que a “sensibilidade” do mercado será implacável
com os erros que, sucessivamente, esta administração vem cometendo. E solicito
que esta declaração seja integralmente anexada à Ata desta Assembleia.
Acionista
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Aumento de remuneração a
administradores em meio a crise e
necessidade de reparação a vítimas
de desastre-crime
Venho por meio desta declaração expor o meu voto de reprovação à
proposta de “fixação da remuneração anual global dos administradores e dos
membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020 (item 1.4. da pauta), pelas
seguintes razões:
Há uma variação expressiva na remuneração variável dos membros
da diretoria, passando de R$ 47,4 milhões em 2019 para uma estimativa de
R$ 130,1 milhões em 2020. Mesmo se considerada a remuneração variável
normalizada (com os pagamentos relacionados ao exercício fiscal 2019 sendo
pagos em 2020) há uma variação de R$ 77,2 milhões em 2019 para R$ 100,3
milhões em 2020.
Pergunta 1: considerando a crise econômica global que nos afeta, a
redução do guidance já anunciada, a necessidade de a empresa investir cada vez
mais na segurança das barragens e das estruturas de operação como um todo,
a importância de se investir na proteção dos trabalhadores e das comunidades
vizinhas da contaminação pela COVID-19, a possibilidade de imposição de
paralisação de operações por decisões judiciais e o dever de aportar recursos
para a reparação integral de todos os danos causados em Mariana, Brumadinho
e em outras localidades, não existe o risco de que esse aumento significativo
na remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal venha a
inviabilizar o cumprimento de tais compromissos pela companhia?
Pergunta 2: considerando as evidências extraídas dos autos da Ação Civil
Pública, processo nº. 1005310-84.2019.4.01.3800, em trâmite perante a 5ª. Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, segundo as quais a companhia não
está realizando o monitoramento e a manutenção das suas quatro barragens
em nível III de emergência (risco iminente de rompimento), não seria precoce
conceder um aumento significativo da remuneração a administradores que
podem não estar cumprindo adequadamente suas funções?
Peço que as versões em português e em inglês da presente declaração
de voto sejam devidamente numeradas, autenticadas e arquivadas junto às atas
da presente assembleia, em inglês e português, conforme disposto na Lei das
Sociedades Anônimas (Lei Federal n. 6404/1976), artigo 130, § 1°, “a” e “b”.
Aguardo resposta escrita às indagações e considerações constantes da
presente declaração em um prazo não superior a 30 (trinta) dias.
De Brumadinho para Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.
Acionista
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Nota de pesar pelo falecimento
de Edvard Dantas Cardeal
	É com pesar e indignação que a Articulação Internacional dos Atingidos e
Atingidas pela Vale recebe a notícia do falecimento de Edvard Dantas Cardeal,
morador da comunidade de Piquiá de Baixo, Açailândia (MA). O senhor Edvard
Dantas Cardeal tinha 76 anos e morreu na madrugada desta quinta-feira (23/01)
em Salvador (BA), onde encontrava-se internado na UTI desde dezembro de
2019, em decorrência de complicações pulmonares.
Piquiá é uma comunidade que sofre há anos com a poluição das
siderúrgicas e da Vale S.A., que opera ao longo da Estrada de Ferro Carajás. Seus
mais de 7.500 moradores convivem há mais de três décadas com a poluição do
rio, do ar e do solo. A poluição tem deteriorado o estado de saúde dos moradores,
que relatam altos índices de enfermidades, especialmente respiratórias, de pele
e de visão. A morte de Edvard Dantas Cardeal tem ligação direta com a poluição
da qual ele também foi vítima.
A luta da comunidade de Piquiá pelo direito ao reassentamento e a
construção do novo bairro, Piquiá da Conquista, que abrigará as famílias longe
de toda a poluição da siderúrgicas e da Vale, é inspiração para todos e todas que
lutam por direito e justiça, por meio da responsabilização de grandes empresas
que violam os direitos humanos e contaminam o meio ambiente.
O senhor Edvard Dantas Cardeal representa e faz parte toda essa luta e
resistência. Ele será sempre lembrado e reverenciado.
Nos solidarizamos com os seus familiares e os companheiros da
Associação Comunitária dos Moradores do Piquiá e da rede Justiça nos Trilhos,
que há anos lutam juntos pela vida, saúde, moradia digna e pelo bem de todos.
Edvard, presente!
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2021

31

Vale endossa fraude cometida em
eleição de Conselho de Administração
Está previsto no § 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, que um
membro do Conselho de Administração e seu suplente serão eleitos e destituídos, em
votação em separado, pelo conjunto de empregados da Vale. O processo de votação
direta, pelo conjunto dos empregados da Vale, foi conduzido por uma Junta Eleitoral, sob
o comando dos representantes da empresa. Neste ano, a votação foi eivada de fraude em
uma das urnas, em Minas Gerais, situação evidenciada pela mídia nacional1.
A junta eleitoral, controlada pela empresa, e não pelos trabalhadores, optou por
anular os votos da urna fraudada, que correspondia a pouco mais de 2 % do total de votos.
A simples nulidade da urna fraudada mudaria os rumos do resultado da eleição, tornando
eleita a chapa três, composta por Wagner Xavier e Eduardo Pinto.
No entanto, validando a fraude, a junta eleitoral resolveu refazer a eleição na única
urna com fraude conhecida, dentre as 78 urnas espalhadas nas unidades da empresa no
país. Entendo que a mina em que a fraude aconteceu restou contaminada de vício, e nova
votação não representa, de fato, a vontade do trabalhador que foi induzido ao erro pelos
fiscais da chapa ora vencedora.
Nesta assembleia, está sendo concedida a posse ao conselheiro administrativo e
seu suplente a uma chapa que usou de fraude para eleger-se, sem de fato representar o
verdadeiro sentimento democrático que deveria imperar nesta empresa.
Pelas razões apresentadas, considero a posse de Lúcio Azevedo e André Viana
indevida e imoral.
Solicito, por fim, que o presente voto seja adequadamente considerado e
registrado nas atas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Vale
2021.

Acionista

¹ https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/10/eleicao-de-empregado-da-vale-para-conselhodeve-terminar-na-justica.ghtml . https://www.noticiasdemineracao.com/executivos/news/1406259/
elei%C3%A7%C3%A3o-de-empregado-para-conselho-da-vale-deve-acabar-na-justi%C3%A7a .
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Vale sonega informações sobre os
estragos que impõe à população de
Moatize, em Moçambique
Na condição de acionista, voto pela não aprovação do Relatório de Administração
de 2020 porque o mesmo omite informações importantes sobre o empreendimento com
carvão em Moçambique que representam elevados riscos aos acionistas.
Peço que os votos sejam anexados na íntegra à ata da Assembleia, em duas
línguas (em português e inglês).
1. A Vale sonega informações importantes e documentos públicos às comunidades
e organizações da sociedade civil moçambicana que convivem com a poeira
contínua e constante do carvão.
a) A Vale não revela os níveis de poluição no entorno de Moatize e nem informa
a composição do pó que as comunidades têm respirado diariamente. Há mais de
dez anos operando as comunidades de Bagamoyo, Nhantchere, Porto Seco, 1 de
Maio e Liberdade convivem diariamente com a poeira de carvão emitida pela Vale.
Pesquisa da Source International publicada pela Zitamar News, mostra que em
Moatize, a média de microparticulados, em agosto de 2018, foi de 104 microgramas
por metro cúbico de ar1. A Organização Mundial da Saúde recomenda um limite de
concentração de 25 microgramas por metro cúbico de ar. A legislação moçambicana
limita o total de partículas suspensas TSP (que possuem dimensões maiores):
máximo de 60 microgramas por metro cúbico. Em Moatize, em 2018, a média anual
de TSP foi de 90 microgramas por metro cúbico de ar (1,5 vezes o limite legal!).
Segundo informação da própria Vale, em agosto de 2018, a emissão de TSP chegou
ao alcançar 209 microgramas por metro cúbico, mais de três vezes o limite imposto
pela lei.
Questionamos:

- A empresa, contudo, não informa os níveis de poluição e nem a composição
do pó de carvão que vem sendo respirados pelas mais de 2 mil famílias que
vivem no entorno da mina (dentro da área de concessão, mas fora da área
operacional).
b) A Vale, diz que é uma empresa transparente, mas nega o acesso a documentos
públicos.

1

Zitamar (matéria de 30 de outubro de 2019)
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A Vale tem negado o acesso de grupos da sociedade, pesquisadores
e comunidades aos relatórios ambientais dos empreendimentos em
Moçambique. Como a Vale não responde aos pedidos oficiais de acesso aos
documentos, em 2019, a Justiça Ambiental JA! Moçambique fez um pedido
à Direcção Nacional de Ambiente e uma petição ao Tribunal Administrativo
da Cidade de Maputo (anexados a esse documento) solicitando documentos
referentes aos empreendimentos e ao licenciamento ambiental de Moatize.
Como acionistas nos questionamos:
- Por que a Vale nega o acesso a documentos relacionados aos seus
empreendimentos que são públicos?
- Solicitamos que a Vale disponibilize publicamente os relatórios de impacto
ambiental dos empreendimentos da Vale em Moçambique.
- Exigimos a disponibilização dos os relatórios de monitoria ambiental
da Vale entre 2013 e 2020, pois são documentos públicos que devem ser
de amplo conhecimento, em especial, das comunidades que convivem
diariamente com as operações da Vale.
c) Quais as providências que a Vale tem tomado com relação às famílias
que encontraram uma mina enterrada no terreno cedido pela Vale para o
reassentamento?
Em 27 de novembro de 2020, em Cateme, uma criança morreu e outras
quatro ficaram gravemente feridas quando brincavam na área de lavoura de
seu avô, dentro do reassentamento concedido pela Vale. As crianças acharam
um objeto enterrado: uma antiga mina de guerra que explodiu.
Gostaríamos que a Vale nos explicasse:
- Como a empresa reassentou famílias num terreno que continha minas
enterradas? Solicitamos que a Vale nos dê acesso aos documentos que
comprovam que a Vale desminou as áreas dos assentamentos e que informe
os critérios que a levaram a entender que aquele terreno era seguro para
essas famílias.
- Quais as providências que a Vale tomou para dar assistência a essas
famílias? Solicitamos documentos que demonstrem o que tem sido feito para
atender às necessidades das crianças e de suas famílias e para minimamente
reparar e compensar as mesmas pelo crime cometido?
d) A Vale diz que vai desinvestir o Complexo de Moatize e o Corredor de
Nacala. A Vale diz que para garantir uma atuação mais “sustentável”, vai sair
dos negócios de carbono até 2050 (conclusão de saída de Moçambique em
2021). Ironicamente, depois do estrago que fez no território e dos danos
causados a essas famílias e ao meio ambiente, a Vale diz que vai deixar o
negócio para se tornar “ambientalmente responsável”.
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Diante dessa incoerência, nos perguntamos enquanto acionistas:
- Entre 2009 e 2010, a Vale reassentou 1.365 famílias para instalar a mina de
Moatize (assentamentos de Cateme e 25 de setembro). As casas, contudo, estão
com muitos problemas (rachaduras, problemas com o esgoto, problemas com
o sistema elétrico etc.) e o terreno em que foram instaladas não possui água,
infraestruturas e nem solos aptos para a agricultura. Essas famílias têm sofrido
muito e estão na pobreza absoluta, e têm repetidamente exigido que a Vale
resolva os problemas das suas casas, solicitação que a Vale não tem atendido com
a urgência e seriedade necessárias. Solicitamos um documento que ateste todas as
medidas que a Vale vem tomando para tratar essas demandas antes da realização
do desinvestimento (com o número e identificação das famílias atendidas).
- Há ainda, no mínimo, 2 mil famílias de agricultores que convivem com a mina
de Moatize diariamente. São as comunidades de Bagamoyo, Nhantchere, Porto
Seco, 1 de Maio e Liberdade. Essas famílias estão adoecendo com a poluição da
Vale que a própria empresa reconhece como um problema e estão com suas casas
rachadas pelas explosões da mina, exigindo o reassentamento em outro lugar.
Exigimos um documento da Vale contendo um plano para o reassentamento
imediato dessas famílias em outro local, bem como detalhes a respeito de como a
Vale pretende compensar estas comunidades pelos danos à sua saúde causados
pela mina.
- Com a mina de Moatize, a Vale fechou áreas que eram importantes para o trabalho
dos oleiros que fabricam tijolos. Ainda que a Vale tenha compensado alguns, ainda
há muitos oleiros que não foram incluídos nos acordos (cerca de 450 oleiros).
Recentemente, para a expansão da mina Moatize III, a Vale cortou o acesso
das comunidades de 1 de Maio ao Rio Moatize, impedindo mais 86 oleiros de
se sustentarem, e enquanto vai arrastando o processo de negociação das suas
compensações estes oleiros não têm como se sustentar a si e suas famílias. O
que a Vale tem feito para atender e incluir esses oleiros nas negociações por
reparações com relação aos danos causados pelas operações da Vale?
- Ao longo do Corredor de Nacala, cerca de 2000 mil famílias foram reassentadas.
Esses reassentamentos estão com muitos problemas: as casas têm problema de
infraestrutura, as casas não são seguras (infraestrutura falha, sistema elétrico mal
feito, esgotamento ruim etc.) e as terras em que estão localizadas são ruins para
a agricultura (solos de má qualidade, são distantes dos mercados, não possuem
acesso à água). Pedimos que a Vale nos informe num documento quais as ações
que estão previstas para consertar os problemas dos reassentamentos ao longo
do Corredor de Nacala).
- Exigimos que a Vale apresente, antes da venda, um Plano para o desinvestimento
do Complexo de Moatize e do Corredor de Nacala, contendo a discriminação
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das ações que serão realizadzs tendo em vista o atendimento desses passivos
causados pela empresa na sua operação, com particular detalhe para os impactos
ambientais, e as pendências com as comunidades reassentadas, as comunidades
que vivem no entorno da mina, os oleiros e os trabalhadores da Vale.

Acionista
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Machismo da Vale violenta mulheres
nos territórios onde a empresa atua
Na condição de acionista, voto pela não aprovação do Relatório de
Administração de 2020 porque o mesmo omite informações importantes aos
acionistas.
Peço que os votos sejam anexados na íntegra à ata da Assembleia,
em duas línguas (em português e inglês).
A Vale diz que tem o compromisso de dobrar o número de mulheres
empregadas até 2030: de 13% para 26% no quadro geral e; aumentar a
presença deste público em cargos de liderança de 12% a 20%. Importante
ressaltar que a participação das mulheres ainda é muito pequena (16% no
total), o que se replica de forma acentuada em sua diretoria (11 membros,
apenas 2 mulheres) e conselhos (12 membros e apenas 3 mulheres).
Gostaríamos, contudo, de chamar atenção para a total falta de preparo
e de tomada de decisões da Vale para enfrentar os impactos diferenciados
que suas atividades produtivas têm sobre as mulheres que vivem nas áreas de
exploração da Vale.
Acompanhamento das atividades mineradoras da Vale no distrito de Morro
D’Água Quente e Catas Altas, em Minas Gerais, onde a Vale opera a mina de São Luiz,
mostra como as atividades da Vale impactam e prejudicam as mulheres de forma
diferenciada.
a) Aprofundamento da dependência financeira das mulheres. Os empregos gerados pela Vale direta e indiretamente na cidade (nos serviços de apoio à produção) são em sua maior parte masculinos. Essa dimensão constrói um cenário
de poucas oportunidades para as mulheres que, quando existem, são em atividades pouco valorizadas e mal remuneradas (como nos serviços de limpeza,
no café/cozinha etc.). Isso força a dependência e a subordinação das mulheres.
b) A poluição decorrente da mineração sobrecarrega mais as
mulheres, seja ao acentuar sua carga de trabalho na limpeza
e manutenção das casas, seja ao deixarem-nas a cargo do cuidado com idosos e crianças enfermas. Um traço recorrente da
atuação da Vale, seja em Minas Gerais, no Pará, na Bahia ou em
Moçambique, é a emissão elevada de poluentes que ficam conhecidos como “chuva de prata”; “pó”; “poeira tóxica”. Além de
desconhecerem, na maior parte das vezes a composição do pó,
essas mulheres têm a sua carga de trabalho ampliada. Elas precisam limpar mais as casas e se desdobram para deixar os alimen37

tos e a água “limpos e descontaminados”. A maior sobrecarga, contudo, se dá com o cuidado dos enfermos, em grande parte idosos e
crianças. A poluição do ar e da água, bem como o contato constante
com material particulado e tóxico, causa muitos problemas respiratórios, dermatológicos e outros. Além da sobrecarga emocional, são
as mulheres que precisam cuidar desses idosos e crianças doentes e
buscar atendimento no sistema de saúde que normalmente não está
preparado para as doenças causadas pela mineração.
c) A atração de pessoas de fora em busca de emprego quando uma
mina é instalada ou ampliada tem provocado o aumento da violência doméstica e da violência contra as mulheres. A atração e
concentração de homens de fora da cidade para a realização de empreitadas temporárias tem mantido uma correlação com o aumento
da violência contra as mulheres. A Vale não tem monitorado essas
ocorrências, mesmo quando envolvem seus funcionários (diretos ou
indiretos).
d) Impedimento da circulação e a redução da autonomia das mulheres. O aumento das atividades da mineração e o vai e vem de trabalhadores, restringe a mobilidade das mulheres que se sentem inseguras para andar em áreas que antes eram parte da comunidade.
Isso aconteceu na Serra da Caraça, em Minas Gerais, onde a privatização de áreas para a mineração proibiu mulheres e crianças de
terem acesso a áreas que antes eram usadas para a coleta de lenha,
busca de plantas medicinais, lazer. Em Moçambique, a Vale restringiu
o acesso ao rio, o que impediu as mulheres de terem acesso à água.
e) O convívio diário com o medo e a insegurança. Como, normalmente, ficam responsáveis pelo cuidado da família e das crianças, muitas
mulheres que convivem diretamente com a mineração têm adoecido. O trabalho ampliado e o convívio com o medo do aumento das
doenças, de ocorrência de contaminação e do rompimento de mais
uma barragem tem causado muito estresse e adoecimento psíquico
nas mulheres.
Ademais, quando ocorrem crimes como os rompimentos de Mariana
e Brumadinho, as mulheres além de sofrerem diretamente a perda de suas
vidas e de suas famílias, têm sido negligenciadas nas ações posteriores
de reparação, sofrendo novas violações de direitos. Elas morrem duas
vezes. Documento da Fundação Getúlio Vargas que analisa a situação das
mulheres atingidas pelo desastre na bacia do Rio Doce, demonstrou alguns
dos seus impactos diferenciados como:
a) Dificuldades de participação: as mulheres seguem invisíveis nos
espaços de decisão. Pela estrutura machista e a falta de ações voltadas para o enfrentamento das desigualdades de gênero, as mulheres
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têm tido dificuldades de participação dos processos de discussão coletiva
e tomadas de decisão. Elas seguem invisíveis nos espaços de participação
e não são ouvidas no processo de reparação: suas necessidades, logo, são
invisibilizadas.
b) Os direitos de acesso das mulheres às compensações e aos auxílios financeiros têm sido negados. Como normalmente são vistas como dependentes de seus maridos, as mulheres têm tido maiores dificuldades para terem
direito a auxílios financeiros e indenizações. Elas têm sido incluídas, não
rato, como dependentes de um chefe que família que normalmente é um
homem e não como detentoras de direitos.
c) As atividades produtivas desempenhadas pelas mulheres, como costura,
artesanato, hortas etc. não são reconhecidas nos cálculos de reparação.
As atividades desempenhadas pelas mulheres, mesmo quando geravam
renda (como no caso do artesanato, costura, produção de alimentos etc.) ou
eram centrais na manutenção das famílias (como as hortas), não são reconhecidas e seguem desvalorizadas e, logo, não compensadas.
Gostaríamos que a Vale e sua diretoria nos informasse:
1. Como os impactos das atividades produtivas da Vale, sobretudo da mineração e da logística, sobre as mulheres têm sido monitorados e tratados pela empresa? Há uma política para isso?
2. Exigimos que a Vale relate e especifique, nos seus relatórios, em seção
específica, os danos diferenciados que as atividades produtivas da empresa causam às mulheres, tomando em conta uma dimensão racializada em sua análise, e que nos informe quais são os instrumentos específicos criados para enfrentar os mesmos.
3. Exigimos que as atividades de reparação decorrentes dos crimes de
Mariana e Brumadinho considerem os impactos diferenciados sobre as
mulheres e que a Vale desenhe um plano de inclusão das mulheres nas
ações de reparação.
4. Exigimos um informativo com todos os dados referentes às mulheres,
incluindo: quantas mulheres têm participado das discussões sobre a reparação; quantas mulheres foram contempladas nas ações de reparação; quais as atividades desempenhadas pelas mulheres que vêm sendo
reparadas pela empresa; como as mulheres têm sido ouvidas pela equipe que lida com a reparação.
Acionista
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Terrorismo de barragens no
Vale do Rio Doce
Apresento voto contrário à aprovação da cisão parcial da MBR, uma vez
que não são prestadas a nós, acionistas, informações sobre os passivos detidos e
as barragens que correm risco de rompimento que serão absorvidas.
Vale dizer que a falta de informações ocorre não apenas com o acréscimo
de novas empresas, mas na situação daquelas que já estão ativas. Nesse sentido,
o pedido de recuperação judicial apresentado pela Samarco no começo deste mês
de abril não foi suficientemente informado às/os acionistas, que estão até este
momento sem entender como a empresa, que teve lucro exemplar em 2020, pode
precisar de recuperação judicial.
Este processo nos leva a perguntar se, mesmo com um processo marcado
por irregularidades como a tentativa de reparação dos atingidos pelo rompimento
em Fundão (2015), o pedido de recuperação judicial da empresa significa que ela
não tem condições de arcar com eventuais débitos do processo de reparação ou se
é este pedido uma forma de burlar a legislação para novos negócios.
Além disso, aproximadamente 500 pessoas da comunidade de Socorro, em
Barão de Cocais (MG), foram retiradas de suas casas em fevereiro de 2019 sob a
justificativa que a barragem Sul Superior de Gongo Soco teve seu nível de risco
aumentado de 1 para 2, sendo possível o rompimento da barragem de rejeitos a
qualquer momento. Assim, desde então as famílias estão impedidas de retornar às
suas casas, mesmo que por tempo determinado, e a Vale tem negociado a compra
dos terrenos que tiveram que ser abandonados.
Todas essas famílias estão, desde então, ceifadas de seu direito de
propriedade e correndo o risco de nem serem reassentadas, como forma de
indenização pela perda de sua segurança na comunidade de onde vêm, nem com
aporte financeiro capaz de assegurar a elas condições de vida igual ou superior à
que possuíam quando do acionamento da sirene do medo garantido.
Diversos têm sido os acionamentos de sirenes de alerta na região, causando
um clima de medo e alerta ininterrupto das famílias que residem nas zonas de
autossalvamento de Barão de Cocais, Nova Lima e Catas Altas.
Ainda que se reconheça a importância do acionamento dessas sirenes
quando existe uma ameaça ou uma emergência – tal qual um rompimento de
barragem de rejeitos – e que o acionamento adequado em Brumadinho e em Bento
Rodrigues teria sido capaz de salvar vidas, não é possível que a atividade cotidiana
de um empreendimento minerário possa servir como desculpa para a perda do
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sossego de todas as famílias próximas quando não existe informação sobre os
reais riscos de rompimento de uma barragem e de ameaça à vida dessas pessoas.
Não se pode utilizar um mecanismo de segurança como desculpa para criar
pânico entre crianças, adultos e idosos eventualmente, com disparos acidentais
ou descuidados dessas sirenes.
Dessa forma, a falta de informações sobre a situação financeira da Samarco,
sobre a real situação de segurança das barragens do Rio Doce e sobre a existência
ou não de capital destinado à reparação das famílias que estão sofrendo com o
terrorismo de barragem deve impedir a cisão da MBR até que essas informações
sejam prestadas.
Portanto, este voto é contrário à cisão parcial da MBR, uma vez que é
necessário entender o contexto atual das demais empresas controladas pela Vale
e o valor dos passivos necessários para garantia dos direitos das pessoas atingidas
repassado aos acionistas para, então, se possa pensar em nova aquisição.
Por fim, quero registrar o requerimento que este voto seja devidamente
juntado à ata da assembleia, tanto em português quanto em inglês.
Acionista
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Vale induz acionistas a erro no caso
do crime de Brumadinho (MG)
Em 4 de fevereiro de 2021, foi fechado um acordo que vinha sendo
negociado em sigilo pela Vale. O acordo fez muito bem para a Vale, que viu “suas
ações subirem 4,3% no dia do acordo. Uma imagem de quitação de compromissos
gerados com o desastre foi passada, assegurando-lhe confiabilidade perante o
mercado.” No entanto, os acionistas estão sendo, em grande medida, induzidos ao
erro, uma vez que esse acordo, ao contrário do que a empresa vem anunciando ao
público, não reflete os parâmetros mínimos para se garantir a reparação adequada.
Dentre os problemas do referido acordo, conforme passaremos a expor a
seguir, podemos apontar:
1) a ausência de transparência e de participação das pessoas e comunidades
afetadas pelo desastre, que não concordaram com os termos desse acordo; 2) os
valores são insuficientes para garantia da reparação integral, de modo que não
poderá reparar todos os danos sofridos. Dessa forma, o acordo celebrado mancha
a imagem da empresa, e com ele ficará para sempre registrado na história como
um perigoso precedente e uma solução extremamente inadequada de se lidar
com desastres ambientais dessa magnitude.
Quanto ao primeiro ponto, qual seja, a falta de transparência e de
participação, é importante notar que o referido acordo não somente foi feito
sem a concordância das pessoa atingidas, como também foi realizado a portas
fechadas, ou seja, sem a participação dos atingidos. Foi um acordo negociado sob
sigilo e as pessoas e comunidades atingidas não tiveram a oportunidade de se
manifestar sobre os seus termos. O acordo foi negociado a portas fechadas entre
os funcionários de cúpula do governo de Minas Gerais, do Ministério Público de
Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais e Ministério Público Federal,
sob mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Conforme notoriamente noticiado pelos meios de comunicação, diversas
foram as oportunidades em que as pessoas atingidas das comunidades locais
solicitaram ter acesso aos procedimentos e às minutas do acordo e, em todas as
vezes, foi negada a sua participação. Como exemplo, cito o documento de 07 de
dezembro de 2020, intitulado “Manifesto pela participação das pessoas atingidas
na discussão do acordo judicial entre Vale S.A”, que foi amplamente ignorado pelas
instituições.
Ainda pior do que isso: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, local onde
o acordo era negociado, determinou o segredo de justiça e, posteriormente, a
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confidencialidade das negociações, o que aumentou, ainda mais, o sentimento das
pessoas atingidas de que era realizada uma verdadeira “negociata”, uma transação
sobre seus próprios direitos violados, mas que a elas não foi dada a oportunidade
de opinar. Tudo isso foi feito com a concordância da empresa Vale S/A, que preferiu
negociar diretamente e a portas fechadas com o Estado Minas Gerais e demais
instituições, do que garantir que as pessoas atingidas pudessem participar e ter
acesso aos termos. Tal atitude vai diretamente contra o princípio da transparência,
que empresa alega, supostamente, ter cumprido.
Como consequência da ausência de transparência e dessa negociação
somente com a cúpula do governo, o Estado de Minas Gerais viu no desastre de
Brumadinho uma grande oportunidade para angariar fundos da empresa Vale
S/A e executar verdadeiras “obras faraônicas”, como a expansão da linha de metrô
de Belo Horizonte e do anel rodoviário também na capital, que custarão R$ 4,95
bilhões e lhe trarão retornos políticos. Em outras palavras, a Vale S/A optou por
negociar um acordo a qualquer custo, aceitando, para isso, pagar bilhões para o
Governo de MG com obras que, em nada, têm relação com a reparação dos danos
das pessoas atingidas.
Isso nos traz ao segundo ponto: os baixos valores do acordo, que não são
suficientes para reparar todos os danos das comunidades atingidas. De todo o
valor do acordo, de quase R$ 37 bilhões, somente cerca de R$ 7,4 bilhões serão
destinados, de fato, para as pessoas atingidas, ou seja, somente 20% do valor total.
Ou seja, as pessoas atingidas receberão menos do que o valor de um trimestre do
lucro líquido da empresa. Após 5 meses de barganha, a Vale conseguiu economizar
R$ 20 bilhões (o valor incialmente proposto pelo governo de Minas era R$ 56
bilhões). Além disso, apesar de assegurar R$ 4,4 bilhões para serem gastos nos
próximos anos com os pagamentos emergenciais aos atingidos, esse valor é
somente metade o valor necessário estimado (R$ 9,4 bilhões).
O acordo gerou a indignação das comunidades atingidas, que viram os
recursos que deveriam ser destinados à reparação dos danos ao longo da bacia
do Rio Paraopeba serem destinados para a construção de obras na capital e para
a possível reeleição do governador do Estado. Isso nos mostra que o acordo, além
de não ser transparente, violou também o princípio da moralidade, que deveria
pautar as ações de reparação da empresa. Pior do que isso: há hoje uma situação de
insegurança jurídica, pois o acordo está sendo, inclusive, questionado judicialmente.
Atualmente tramitam um recurso de apelação contra a homologação do acordo e
uma ADPF (de número 790) perante o Supremo Tribunal Federal.
Para concluir, vemos ser de extrema importância, portanto, que esta
assembleia de acionistas tenha conhecimento da realidade do acordo celebrado,
que, longe de ser um exemplo de reparação dos danos ambientais no caso de
grandes desastres ambientais, significou: 1) a falta de transparência e a ausência
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de participação das comunidades atingidas, que, até hoje, discordam dos termos do
acordo celebrado; 2) a falta de moralidade, uma vez que significou uma barganha
da empresa junto aos agentes políticos locais, cedendo, para estes, recursos não
relacionados com a reparação dos danos ao longo da bacia do Paraopeba; 3) valores
insuficientes para que as pessoas e comunidades afetadas sejam devidamente
reparadas, algo que manchará a imagem da empresa perante essas comunidades
por gerações a vir; 4) por fim, fonte de insegurança jurídica para a empresa e seus
acionistas, em virtude dos atuais questionamentos judiciais em curso contra esse
mesmo acordo.
Acionista
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Falta de transparência sobre
perseguições a defensores e
defensoras de direitos humanos
Apresento voto contrário à aprovação dos relatórios referentes ao
exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro, diante da omissão de informações
importantes sobre a política da Vale em relação aos direitos humanos no relatório
da Administração de 2020.
Neste relatório há informações que sugerem que a empresa tem tomado as
medidas adequadas e suficientes em relação às violações de direitos humanos, e
especialmente em relação às comunidades dos territórios onde atua, com foco nos
itens sobre “Ambiental, Social e Governança na Vale”. Especificamente sobre a sua
relação com as comunidades, sugerem que a Vale tem assumido um processo de
escuta ativa e de postura transparente. Neste aspecto, propõem que registraram
15.554 manifestações de comunidades em que 99,01% foram respondidas e 72,6%
atendidas.
Entretanto, a quantidade e a natureza dos conflitos judiciais entre a Vale e as
pessoas que expõem violações de direitos humanos, bem como o uso de força física
e policial contra essas, definitivamente demonstram não apenas a insuficiência
dessas medidas tomadas pela Vale como o desrespeito aos direitos humanos em si.
Em Moçambique, por exemplo, segundo o Relatório Espelho de 2021, 1.365
famílias foram removidas e reassentadas em locais completamente precários, com
problemas de infraestrutura e traumatizantes, e, diante das reclamações dessas
pessoas, a Vale se limita a realizar cadastros de algumas dessas reclamações, sem
oferecer respostas concretas. Por outro lado, reprime os protestos locais.
Neste cenário, a Vale tem adotado uma política persecutória, em que o alto
grau de litigiosidade da Vale diante das e dos defensores de direitos humanos tem
constrangido, também, a população atingida pela Vale a aceitarem negociações
injustas com a empresa e seus advogados e advogadas.
Outros aspectos sintomáticos e ignorados pelo relatório da Vale podem ser
citados. Entre esses, o Sindicato Metabase Inconfidentes realizou uma ação social
em 19 de outubro de 2020, diante das negociações que estavam em andamento

45

com relação ao reajuste salarial. A ação social em questão se restringiu à distribuição
de boletins informativos na entrada da Mina de Timbopeba, em Antonio Pereira,
onde as atividades praticamente não foram interrompidas, apesar da pandemia
de COVID-19. Enquanto o sindicato atendeu às determinações da Vale de que
não realizasse suas ações dentro da Mina de Timbopeba, a Vale respondeu com
uma ação de interdito proibitório requerendo que os representantes do Sindicato
fossem proibidos de organizar manifestações de qualquer espécie dentro da faixa
de domínio minerário do Complexo Mariana-MG, sob pena de multa, e que fosse
autorizado o uso de força policial para eventuais outras manifestações. Esse tipo
de ação judicial é recorrente também contra lideranças indígenas, quilombolas e
trabalhadores/as rurais sem terra.
Qualquer aferição de riscos em matéria de direitos humanos, bem como
medidas de identificação dos meios de reparação, como o relatório da Vale sugere
buscar, depende de avaliação das consequências reais e potenciais aos direitos
humanos, como postula o próprio documento de Princípios Orientadores sobre
Empresas e Direitos Humanos citado nos relatórios. Para isso, é imprescindível que
os defensores e defensoras de direitos humanos, em que se incluem as lideranças das
comunidades diretamente afetadas, sejam ouvidos e não reprimidos, perseguidos e
policiados.
Por esta razão, não aprovo o relatório da administração, por não ter sido
exposto o quadro completo das ações da Vale em relação aos direitos humanos,
sistematicamente caracterizadas pelas violações desses. Essas situações precisam
ser expostas para seus acionistas e, mais importante que isso, devem ser tomadas
medidas para que esses atores especializados possam ser efetivamente ouvidos
sobre os potenciais e reais impactos da atuação da Vale sobre os direitos humanos.
Encerro o voto, pedindo, ainda, que este seja devidamente juntado à ata da
presente assembleia.
Acionista
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Vale dá prejuízo a acionistas ao
investir em Belo Monte
Gostaríamos de chamar a atenção para fatos da
maior relevância para a deliberação desta assembleia
sobre as demonstrações financeiras da Vale para o
exercício fiscal de 2020, referentes ao envolvimento da
empresa como acionista do consórcio Norte Energia, S.A.
que detém a concessão do Complexo Hidrelétrico de Belo
Monte, no rio Xingu (Estado do Pará).
O Complexo Belo Monte sempre foi objeto de grande
polêmica, principalmente em função de seu desenho básico,
prevendo o desvio de mais de 80% da vazão do Xingu para
alimentar a casa de força principal, secando um trecho de
aproximadamente 130 km do rio a jusante da barragem Pimental
na chamada Volta Grande – região de enorme relevância ecológica
e cultural. Trata-se de um conflito anunciado entre interesses
econômicos de geração de energia e a necessidade de manter a
integridade ecológica e os meios de vida de comunidades indígenas
e ribeirinhas ao longo da Volta Grande, conforme a legislação sobre a
proteção ambiental e os direitos humanos.
Quando a Vale tomou a decisão de participar do consórcio
Norte Energia, foram menosprezados alertas sobre os elevados riscos
financeiros, legais e de reputação do Complexo Hidrelétrico de Belo
Monte – oriundos da comunidade científica, técnicos do IBAMA
e outros órgãos governamentais, Ministério Público, movimentos
sociais e entidades da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos
socioambientais.
Em particular, foram destacados riscos relacionado: 1) ao subdimensionamento de impactos socioambientais do empreendimento,
especialmente na Volta Grande do Xingu, 2) à ausência de processos
de consulta e consentimento livre, prévio e informado, junto a povos
indígenas e outras populações tradicionais afetadas, conforme a
Convenção 169 da OIT e outra legislação em vigor, e 3) deficiências
nas análises de viabilidade econômica do projeto, relacionados a
fatores como riscos de sobrepreço e atrasos no cronograma das obras,
não-contabilização de danos socioambientais e cenários futuros de
mudanças climáticas, com suas implicações para a diminuição da vazão
no rio Xingu e, consequentemente, a capacidade de geração de energia
do Complexo Belo Monte.
É importante recordar que em 22 março de 2011, o Diretor
Presidente da Vale recebeu uma notificação extrajudicial assinada por
mais de vinte organizações da sociedade civil brasileira e internacional,
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advertindo sobre os elevados riscos financeiros, jurídicos, socioambientais
e de reputação da eventual participação da Vale em Belo Monte. Ademais,
a Vale foi avisada repetidamente sobre os riscos do empreendimento em
assembleias de acionistas a partir do ano de 2012, conforme registrado
no relatório sendo lançado hoje: ACIONISTAS CRÍTICOS: Os 10 anos de
atuação da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale.
Num contexto de fortes pressões políticas, os questionamentos sobre os
riscos de Belo Monte – inclusive relacionados a violações da legislação ambiental
e dos direitos humanos – foram ignorados por instituições envolvidas no seu
planejamento, licenciamento ambiental e financiamento, inclusive a própria Vale.
Ademais, decisões judiciais favoráveis a ações do Ministério Público Federal,
voltadas para a defesa da legislação ambiental e dos direitos humanos, foram
inviabilizadas pela utilização da Suspensão de Segurança, artifício legal da época
da ditadura militar.
Com a implantação das obras de Belo Monte desde meados
de 2011, os riscos alertados sobre a inviabilidade socioambiental
e econômica do empreendimento vêm se transformado em fatos
concretos, até de forma muito mais grave do que inicialmente previsto.
Nesse sentido, ressaltamos as provas apresentadas em 2018 pelo povo
indígena Juruna – em parceria com o Instituto Socioambiental – ISA e
a Universidade Federal do Pará (UFPa), depois de quatro anos de monitoramento
independente – de que os volumes mínimos do chamado “Hidrograma de Consenso”
previsto no licenciamento ambiental de Belo Monte não seriam capazes de assegurar
as condições necessárias para manutenção e reprodução da vida na Volta Grande do
Xingu, especialmente a alagação sazonal de ambientes essenciais para a alimentação
e reprodução de peixes e quelônios, o que estava levando ao desaparecimento de
espécies de plantas e animais, algumas delas endêmicas da região, e colocando em
cheque a segurança alimentar de populações indígenas e ribeirinhas.
Em dezembro de 2019, o Ibama emitiu parecer técnico que concluiu ser
impraticável a implantação do chamado Hidrograma A, previsto no licenciamento
ambiental, que prevê a vazão máxima de 4 mil m3/s durante a época de cheia em anos
alternados. Seguindo o princípio da precaução, o parecer recomendou
que a partir de 2020 fosse aplicado um hidrograma provisório até que
informações técnicas complementares solicitadas à Norte Energia
fossem apresentadas e avaliadas pelo órgão licenciador.
Em setembro de 2020, sem ter apresentado estudos que
pudessem comprovar a validade ecológica dos volumes propostos,
a Norte Energia entrou com um mandado de segurança na Justiça
contra o Ibama pedindo o retorno ao Hidrograma de Consenso
original. A solicitação foi negada em decisão de primeira instância e a
empresa recorreu. Por meio de parecer, o MPF pediu que a Justiça não
acolhesse os recursos da NESA e que fosse reafirmada a necessidade
de implementação de um hidrograma que respeite o Princípio da
Precaução. Conforme o texto do MPF, “não existe nenhuma garantia
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de que a fauna aquática e as florestas aluviais consigam resistir, nos curto e médio
prazos, ao estresse hídrico proposto. Ou seja, um ecocídio poderá acontecer”.
No início de novembro de 2020, centenas de indígenas, ribeirinhos e
agricultores protestaram contra a hidrelétrica e exigiram a liberação de água para
a Volta Grande do Xingu. A vazão reduzida, no contexto de uma seca histórica,
provocou mortandade de peixes, seca nos igarapés e impactos nas roças da região.
Em manifesto, as comunidades descreveram a situação como “catastrófica”, em
que centenas de famílias duramente impactadas pelo Covid-19 em sua segurança
alimentar não apenas estão passando fome, mas perdendo completamente seus
meios de subsistência”.
Frente a esta situação dramática, seguindo a orientação de sua área técnica
e recomendação do Ministério Público Federal, e no início de janeiro deste ano
e, a contragosto do governo, IBAMA determinou que a Norte Energia liberasse a
quantidade que água apontada por seus especialistas como essencial para manter a
sobrevivência da Volta Grande do Xingu, ou seja: 14.200 m3/s até março, e 13.400
e 5.200 m3 nos meses de abril e maio, respectivamente. Tal atuação do IBAMA,
orientada pela ciência e pelo respeito às suas competências legais, durou pouco.
Pressionado pela Norte Energia, pelo Ministério de Minas e Energia e por
toda a cúpula do setor elétrico, o IBAMA acabou cedendo às investidas do governo
e interesses empresariais – um verdadeiro “déjà-vu” na história conturbada e
corrompida de Belo Monte. Numa reviravolta sem qualquer explicação técnicocientífica, os presidentes do IBAMA e Norte Energia assinaram no dia 08/02/2021
um “Termo de Compromisso”, permitindo à Norte Energia voltar a utilizar o
desacreditado “Hidrograma de Consenso” na Volta Grande do Xingu. No início de
fevereiro de 2021, o Presidente do IBAMA autorizou oficialmente a retomada pela
Norte Energia do “Hidrograma B”, duramente criticado por cientistas3, moradores
da Volta Grande e os próprios técnicos do órgão, sem sequer um plano de transição
das vazões.
Conforme demonstrado em gráficos, nos primeiros meses de 2021, a Norte
Energia reduziu a vazão na Volta Grande para 3.500 metros cúbicos por segundo
em fevereiro, menos de 10.000 m3/s em março e pouco mais 8 m3/s em abril de
2021, em contraste com as médias históricas superiores a 13.000, 18.000 e 21.000
m3/s nos respectivos meses – um verdadeiro golpe de morte no rio Xingu!
Esta redução drástica, contrariando a ciência, está  perpetuando uma
situação de estresse biológico na Volta Grande do Xingu que inviabiliza a integridade
de ecossistemas aquáticos e florestas inundadas, comprometendo a sobrevivência
de peixes e quelônios, assim como a segurança alimentar e a sobrevivência física e
cultural de povos indígenas e outras populações ribeirinhas.
Um dos indicadores mais dramáticos dos impactos de Belo Monte na Volta
Grande do Xingu, registrado na Ilha da Fazenda, é que entre os períodos de pré e pósbarramento do rio, a média de consumo de pescado diminuiu 45% entre moradores
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locais, enquanto aumentou o consumo de alimentos industrializados (157%).
É importante ressaltar também que a prática de oscilações abruptas na
vazão da barragem de Pimental, conforme demonstrado no gráfico abaixo, sem
qualquer aviso prévio para a população ribeirinha, tem resultado na perda de
equipamento e riscos de acidentes, além de danos ambientais.
Depois da divulgação de um acordo firmado entre o Ibama e a Norte Energia,
o Movimento Xingu Vivo, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos
(SDDH) e representantes de cerca de 20 comunidades ribeirinhas, de pescadores,
de agricultores e indígenas protocolaram no Ministério Público Federal uma
Representação contra os responsáveis pelos danos ambientais causados à
Durante o mês de abril de 2021, somente na Aldeia Furo Seco da Volta
Grande, foram perdidos quatro barcos voadeiras em decorrência de aumentos
repentinos na vazão da barragem Pimental, na ausência de qualquer aviso para os
moradores.
Perante o potencial esgotamento definitivo dos bens naturais que
possibilitam a sobrevida econômica, física, cultural e emocional do povo beiradeiro
do Médio Xingu, a Representação protocolada no MPF reivindica, entre outras
medidas:
a instauração de inquérito criminal na Polícia Federal ou ICP no âmbito
no MPF, para investigar crimes ambientais relatados, para determinar os
responsáveis pelos delitos que resultaram, inter alia, na assinatura do citado
Termo de Compromisso de 08/02/2021, inclusive as responsabilidades
diretas do Sr. Eduardo Fortunato Bim, Presidente do IBAMA, e do Sr. Paulo
Roberto Ribeiro Pinto, Presidente da Norte Energia, S.A.,
a propositura de ações e outras medidas necessárias para coibir as violações
de direitos associadas à  prevalência de interesses econômicos da Norte
Energia, e assegurar as reivindicações das comunidades indígenas, ribeirinhos,
pescadores/as e agricultores/as atingidas pelas ações e omissões da norte
energia e o poder público.
Em 23 de março de 2021, o Ministério Público Federal ajuizou uma Ação
Civil Pública contra oTermo de Compromisso entre Norte Energia e IBAMA,
questionando seu embasamento técnico-científico e exigindo medidas concretas
para garantir “a manutenção dos ecossistemas, dos modos de vida e da navegação
na Volta Grande do Xingu” a partir de fevereiro de 2022, por meio de um “regime de
vazões suficiente para garantir a efetiva sustentabilidade etnoambiental da Volta
Grande do Xingu”. A ACP aguarda decisão na primeira instância da Justiça Federal
em Altamira.
Em conclusão, a experiência do Complexo Hidrelétrico Belo Monte
demonstra claramente a enorme distância entre o discurso de responsabilidade
socioambiental da Vale e o comportamento prático da empresa, onde a percepção
de ganhos econômicos imediatos e interesses políticos prevalecem sobre a gestão
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responsável de riscos socioambientais, legais e financeiros, aplicando o Princípio da
Precaução e o respeito aos direitos humanos. Tal comportamento, que se espelha
em casos como os desastres e crimes associados de Mariana e Brumadinho,
acabam levando não apenas a graves danos socioambientais, como também sérios
prejuízos para o balanço financeiro da empresa e seus acionistas, assim como para
a sua reputação empresarial.
Considerando todo o exposto, reiteramos a proposta apresentada por
escrito em nossos votos em assembleias ordinárias anteriores, a partir de 2012
– que ficaram sem resposta da Diretoria – de que a Vale contrate uma firma de
auditoria independente para averiguar sua participação em Belo Monte e analisar
a compatibilidade de seu envolvimento no empreendimento com as políticas de
responsabilidade socioambiental da empresa, inclusive no tocante aos aspectos de
sustentabilidade, biodiversidade, gestão ambiental, gestão territorial, mudanças
climáticas e direitos humanos, assim como riscos econômicos, legais e de reputação
associados, e que os resultados desta auditoria sejam objeto de apreciação e
deliberação por parte do Comitê de Governança e Sustentabilidade e da Diretoria
Executiva da Vale, com ampla divulgação de suas conclusões. Sobretudo, devem ser
identificadas lições para evitar que a Vale repita os mesmos erros de Belo Monte
em outros lugares do Brasil e do mundo, e que caminhe numa direção à altura dos
desafios do século 21.
Acionista
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