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Mensagem do Conselho de Curadores
Vivemos, desde 2020, um dos mais desafiadores momentos da nossa história.
Diante da Covid-19, foi preciso rever, com uma velocidade inédita, a nossa forma
de estar na Terra: repensamos hábitos de saúde, recriamos formas de aprender, de
trabalhar e de conviver como sociedade.
Em um ecossistema social, ambiental e econômico profundamente impactado
pela pandemia, estreitamos, como organização que busca servir à sociedade e
melhorar a vida, o nosso compromisso com as pessoas, com as comunidades e
com o planeta.
Nesse sentido, avançamos em uma jornada de transformação cultural e recriamos
práticas de gestão, formas de atuar e de estar presente, mesmo à distância. Em
2020, a Fundação Vale e seus parceiros somaram todos os esforços e, com muita
determinação, trabalhamos para oferecer respostas ágeis e soluções inovadoras
para os desafios que se apresentaram.
Juntos, potencializamos ações de promoção à saúde, contribuímos com o desafio
da migração da educação presencial para o digital, criamos oportunidades
de inclusão produtiva e, desde então, estamos mobilizados para atender com
urgência a questão da fome, agravada no contexto da crise sanitária global.
Neste relatório estão registradas as principais realizações desse grupo de pessoas,
que tem enfrentado e promovido transformações contínuas para melhorar a
qualidade de vida nos territórios onde estamos presentes – e além, nesse período
de agravamento social. Aqui também estão registradas as redes que construímos
em 52 municípios, com milhões de pessoas.
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É com base nessa trajetória que seguiremos refletindo sobre como podemos
contribuir cada vez mais com o desenvolvimento social, tendo em vista o nosso
propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar o futuro, juntos. Seguimos,
agora, nessa construção de presente e de futuro, reafirmando esse compromisso e
ainda mais conscientes de que a solidariedade é parte de um movimento coletivo
e permanente.
Boa leitura!

Luiz Eduardo Osorio
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Vale
Vice-Presidente Executivo de Relações Institucionais e Comunicação da Vale
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Mensagem do presidente
O ano de 2020 exigiu de todos nós mais responsabilidade e empatia.
Responsabilidade com a nossa saúde e segurança, individual e coletiva.
Responsabilidade para continuar realizando ações de promoção da saúde,
educação e inclusão produtiva, com a mesma qualidade e ainda mais rápido,
diante do cenário de pandemia da Covid-19 e dos impactos gerados por ela. E
mais empatia para ouvir ainda mais as pessoas, comunidades e parceiros, mesmo
a distância, e atender às urgências que se apresentaram nesse ano desafiador.
Juntos, encontramos novos caminhos para realizar o que foi planejado e ir além.
O projeto Ciclo Saúde, por exemplo, foi adequado para atender às urgências que
se impuseram às Unidades Básicas de Saúde (UBS): 419 UBS de 29 municípios
receberam doações de itens de saúde, beneficiando mais de 1,8 milhão
de pessoas.
Na área de Educação, firmamos novas parcerias para ampliar escala e impacto:
nos unimos ao Governo do Estado do Maranhão, à Associação Bem Comum, à
Fundação Lemann e ao Instituto Natura para integrar a Parceria pela Alfabetização
em Regime de Colaboração (PARC), que busca, junto a governos estatuais e
municipais, oferecer suporte e desenvolver políticas com foco na alfabetização.
Em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), lançamos outra iniciativa
para promover a alfabetização de qualidade para 70 mil crianças em municípios
ao longo da Estrada de Ferro Carajás. Projetos como o Rotas e Redes Literárias,
Educação Infantil e Educação Inclusiva, entre outros, que estavam previstos
para serem realizados ainda em 2020, foram readequados e contribuíram para a
formação de mais de 2,6 mil profissionais e alcance de cerca de 164 mil estudantes
de 645 unidades escolares.
Avançamos também na frente de Inclusão Produtiva, apoiando cerca de 2,5 mil
empreendedores. Diante da necessidade de gerar renda e apoiar a prevenção
da Covid-19, a Fundação Vale criou, em parceria com a Rede Asta e com o apoio
de mais de 20 empresas investidoras, o Máscara + Renda. A iniciativa remunerou
aproximadamente 2 mil mulheres e artesãs para produzir e doar 3 milhões de
máscaras nas comunidades onde vivem. Iniciativas de Inclusão Produtiva previstas
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para 2020, como os projetos AGIR e PESC, foram adaptadas para o contexto
da pandemia. Algumas puderam ser realizadas de maneira remota, e outras
precisaram ser interrompidas ou repensadas.
Essas realizações potencializaram nossa capacidade de escutar mais, ampliar
o diálogo e construir soluções de presente e de futuro de forma ainda mais
colaborativa. Seguimos, ainda mais conscientes do nosso propósito de melhorar
a vida das pessoas, sempre com responsabilidade com as comunidades e
com o planeta.

Hugo Barreto
Diretor-Presidente da Fundação Vale
Diretor de Sustentabilidade e Investimento Social da Vale
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A Fundação Vale
O desenvolvimento social é o maior propósito
de atuação da Fundação Vale. Criada há mais de
cinco décadas, tem sua ação voltada aos eixos
de Educação, Saúde Básica, Inclusão Produtiva
e Proteção Social, além de manter cinco
Estações Conhecimento.
Com nossas iniciativas, buscamos melhorar o acesso da população a seus
direitos essenciais e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.
Identificamos oportunidades para potencializar o impacto positivo de políticas
públicas, promover inclusão e garantir os direitos de crianças e adolescentes.
Acreditamos ser este o caminho para a transformação social.
Contamos com a parceria do poder público, empresas e terceiro setor para realizar
nossas iniciativas, e temos a Vale como nossa principal mantenedora.
Nesse ano, a Fundação Vale atuou como um agente integrador de iniciativas e
mobilizador de parceiros para causas comuns em 52 municípios de 6 estados
brasileiros onde a Vale está presente.
Diante da pandemia da Covid-19, a Fundação Vale intensificou e realizou
adequações em sua forma de atuar. Iniciativas já planejadas para 2020 foram
adaptadas para execução a distância e novas ações foram desenvolvidas para
atender às emergências impostas pelo cenário da pandemia. O conhecimento
sobre os territórios e a junção de saberes proporcionada pelas parcerias que
estabelecemos ao longo dos anos nos permitiram agir rapidamente mesmo no
contexto desafiador que se apresentou.

Transformamos nossa estratégia em 2020.
Nos estabelecemos como um agente
integrador de iniciativas e mobilizador de
parceiros para causas comuns
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Em 2020, nossas ações alcançaram
2 milhões de pessoas
52 municípios
6 estados
Foram investidos
R$ 57,7milhões em projetos sociais, dos quais
R$ 9 milhões foram aportados por parceiros da Fundação Vale
E avançamos com
2,6 mil educadores formados
164 mil estudantes alcançados
645 unidades de educação apoiadas
520 profissionais de saúde capacitados
2,5 mil empreendedores apoiados
3,6 mil crianças e jovens inscritos nas Estações Conhecimento
As iniciativas da Fundação Vale
têm como objetivo:
Viabilizar o acesso da população aos seus direitos essenciais.
Promover o desenvolvimento social dos territórios.
Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.

A Fundação Vale realiza projetos no Brasil,
nos seguintes estados:
Minas Gerais
Maranhão
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Pará
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Missão
Contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde a Vale opera, por meio do
apoio à educação, promoção da saúde e fomento de negócios sociais, fortalecendo
o capital humano nas comunidades e respeitando as identidades locais.

Valores
O trabalho da Fundação Vale é norteado por valores como ética, transparência,
comprometimento, corresponsabilidade, accountability (capacidade de prestar
contas e de assumir a responsabilidade sobre seus atos e o uso de recursos) e
respeito à diversidade.

Parcerias
Junto a parceiros, a Fundação Vale implementa iniciativas que beneficiam milhares
de pessoas e que contribuem com melhorias no acesso e na promoção da saúde,
na inclusão produtiva, na educação e na proteção social. Saiba quem são os
parceiros da Fundação Vale no site
https://www.fundacaovale.org/institucional/parcerias/

A atuação da Fundação Vale está
conectada à Agenda 2030 da ONU
e aos seguintes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 17
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Destaques 2020
A pandemia fez com que a Fundação Vale buscasse meios para adaptar as
iniciativas já em andamento e contribuísse de maneira emergencial para
atender as urgências para o enfrentamento da Covid-19.
As ações da Fundação Vale em 2020 buscaram estar mais próximas daqueles
que foram mais severamente impactados: abrindo escuta, diálogo e
construindo soluções para os desafios que se apresentaram. Nesse sentido,
os destaques de 2020 incluem projetos que nasceram no contexto da
pandemia ou que foram adaptados para focar no combate à mesma, assim
como projetos estruturantes de mais longo prazo.

Renda para mulheres de todo o Brasil
Lançado em 2020 para criar oportunidades de protagonismo e autonomia
financeira a mulheres em meio à pandemia, o Máscara + Renda gerou renda para
cerca de 2 mil costureiras e artesãs em todas as regiões do país. Fruto de uma
parceria entre a Fundação Vale e a Rede Asta, e mais 20 empresas e instituições, a
iniciativa encerrou o ano contabilizando quase R$ 4 milhões em renda gerada para
mulheres em situação de vulnerabilidade social.
As costureiras e artesãs produziram, em sete meses, mais de 2 milhões de máscaras
que foram doadas para organizações sociais responsáveis por distribuir os itens
de proteção em regiões em situação de vulnerabilidade social, comunidades
indígenas e quilombolas em 245 municípios brasileiros. Além de promover a
inclusão produtiva de mulheres – que, de acordo com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), são responsáveis pela renda de 45% dos lares no Brasil
–, a iniciativa contribui com a disseminação da cultura de prevenção à Covid-19.
Projeto Máscara + Renda
http://mascaramaisrenda.com.br/
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Apoio à Atenção Básica na pandemia
O programa Ciclo Saúde busca
o fortalecimento da Atenção
Básica por meio da capacitação
dos profissionais de saúde e
da equipagem e doação de
insumos para as Unidades
Básicas de Saúde (UBS).
Em razão da pandemia, o programa foi adequado para atender às urgências
do novo cenário. Com isso, o Ciclo Saúde apoiou 419 UBS, o que corresponde
a 100% das unidades nos 29 municípios em que atuou. Foram realizados a
doação de mais de 460 mil insumos e o fornecimento de assistência técnica,
apoiando o combate à Covid-19. As UBS apoiadas são responsáveis por
atender a mais de 1,8 milhão de pessoas.

Kits de alimentação e higiene
para mais de 6 mil famílias
A Fundação Vale, em parceria com a Vale e a Wheaton Precious Metals,
mobilizou recursos para intensificar o apoio do Unicef às comunidades no
Maranhão e no Pará durante a pandemia do novo coronavírus. Ao todo, a
iniciativa atendeu a mais de 6 mil famílias (e 24 mil pessoas) por meio da
doação de kits de alimentação e higiene.
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Estações Conhecimento
A Fundação Vale apoiou as Estações Conhecimento na adequação de
suas atividades diante do cenário de 2020. São mais de 3,6 mil crianças
e adolescentes inscritos nas cinco unidades localizadas em Arari (MA),
Brumadinho (MG), Marabá (PA), Serra (ES) e Tucumã (PA). Devido à pandemia,
foram distribuídos 10,6 mil kits de alimentação às famílias dos inscritos.
Atividades para práticas pedagógicas virtuais também foram desenvolvidas
para facilitar o acesso de todos. De maneira on-line, os educadores, psicólogos
e assistentes sociais promoveram videoaulas e enviaram orientações sobre
atividades esportivas e educacionais, bem como dicas de nutrição. Essa foi
a forma encontrada para as Estações continuarem atendendo às famílias,
mesmo estando fechadas para atividades presenciais, e apoiar no combate
à disseminação do vírus, garantindo a saúde e segurança de todos os
envolvidos. Conheça mais sobre as Estações Conhecimento nos sites:
https://estacaoconhecimentoarari.org/
https://estacaoconhecimentobrumadinho.org/
https://estacaoconhecimentomaraba.org/
https://estacaoconhecimentoserra.org/
https://estacaoconhecimentotucuma.org/

Alfabetização de qualidade no Maranhão
Com o objetivo de contribuir significativamente para a educação no
Maranhão, a Fundação Vale firmou uma parceria com o Governo do
Estado, a Associação Bem Comum, a Fundação Lemann e o Instituto
Natura para integrar a Parceria pela Alfabetização em Regime de
Colaboração (PARC).
Essa iniciativa ainda é complementada pelo projeto Trilhos da
Alfabetização, realizado em parceria com a Fundação Getulio Vargas
(FGV) nos municípios ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC),
buscando apoiar a melhoria do processo de alfabetização para
70 mil crianças.
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Restabelecimento do vínculo entre aluno e escola
Iniciamos em 2020 o Projeto Territórios em Rede em parceria com a Associação
Cidade Escola Aprendiz e com a Wheaton Precious Metals. O objetivo do projeto,
que está sendo implementado em Marabá (PA) e Serra (ES), é enfrentar a exclusão
escolar e reinserir alunos entre 4 e 16 anos que deixaram de frequentar a escola ou
que estão em risco de evasão. Com a pandemia da Covid-19, interrupção das aulas
presenciais e as dificuldades encontradas pelo ensino a distância, a evasão escolar
se apresenta como desafio ainda maior.
Por isso, o projeto visa também reestabelecer os vínculos de crianças e
adolescentes com as escolas. Nesse sentido, o Territórios em Rede mobiliza
instituições que atuam com a proteção social nos municípios e conta com equipes
locais multidisciplinares responsáveis por realizar visitas domiciliares e mediações
com diversos serviços públicos.

Um abraço em 2020
FUNDAÇÃO VALE
A Fundação Vale lançou uma nova identidade visual
que traduz seu propósito de integrar ações e iniciativas
em diálogo com os territórios e potencializar parcerias
para alcançar o desenvolvimento social.
A nova identidade carrega conceitos essenciais à
atuação da Fundação Vale: o diálogo com a sociedade,
o fazer juntos e, especialmente, o abraço, símbolo do
envolvimento com os territórios onde está presente.
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Governança
A Fundação Vale é uma instituição de direito
privado e sem fins lucrativos. Sua principal
mantenedora é a Vale, e a instituição conta
também com parceiros para potencializar
resultados dos seus projetos.
O estatuto da Fundação Vale, atos regulamentares emitidos pelos órgãos
responsáveis pela administração da organização e o Código de Ética regulam sua
atuação, que atende às exigências da legislação.
Em 2020, convidamos especialistas das áreas de Educação, Diversidade, Cultura
e Proteção Social para compor nosso Conselho Consultivo, que passa a nos
assessorar no que tange à implementação de nossa estratégia de atuação. Esse
Conselho também assessora o recém-inaugurado Instituto Cultural Vale, com o
objetivo de maximizar as sinergias e o impacto social.

Conselho Curador
Órgão superior de deliberação e orientação que determina os
objetivos, as diretrizes e as políticas operacionais.
Presidente
Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio
Vice-Presidente
Márcio Senne de Moraes
Conselheiros
Rafael Martinez
Antonio Padovezi
Andreia Rabetim
Suplentes
Julio Gama
Samanta Pilar
Vanessa Rego
Christiana Saldanha
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Conselho Fiscal
Órgão de fiscalização que zela pela gestão
econômico-financeira da organização.
Presidente
Benjamin Élio Moro
Conselheiros
Bruno de Souza Manso
Suplentes
Rodrigo Lauria
Lino Marques Barbosa
Vera Lucia Schneider

Conselho Consultivo
Nosso Painel de Especialistas
Presidente
Luiz Eduardo Fróes do Amaral Osorio
Conselheiros
Andrea Ramal
Eduardo Saron
Eliana Sousa Silva
Heloisa Buarque de Hollanda
Marcelo Moura
Marcos da Veiga Pereira
Rodrigo Hubner Mendes

Diretoria
Diretor-Presidente
Hugo Barreto
Diretora-Executiva
Flavia Constant
Diretora-Executiva
Pâmella De-Cnop
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Acesso a recursos incentivados
A Fundação Vale trabalha junto aos territórios de sua atuação para ampliar o
acesso de organizações sociais aos recursos da Vale de cinco leis de incentivo
fiscal federal, sendo elas: Fundo para Infância e Adolescência; Fundo do Idoso;
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon); Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/
PCD) e Lei do Esporte.
Em 2020, a Vale destinou R$ 120.396.025,13 em recursos incentivados por
meio de aportes a Fundos e apoio a projetos de organizações da sociedade
civil. Foram beneficiadas 91 iniciativas que fortalecem as políticas públicas
voltadas para a saúde e a garantia dos direitos de crianças, adolescentes e
idosos, além de impulsionar a colaboração entre as esferas pública e privada
em prol do desenvolvimento social.

É por meio de recursos incentivados
que muitas organizações da sociedade civil
têm a oportunidade de fazer a diferença e
expandir seu potencial transformador.

91 iniciativas beneficiadas
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Eixos de atuação
As iniciativas da Fundação Vale são
conduzidas de forma integrada com
o objetivo de gerar impacto positivo e
contribuir para o desenvolvimento dos
municípios e suas populações.
Os projetos da Fundação Vale são desenvolvidos com foco na garantia de direitos,
com olhar especial para crianças e adolescentes, promovendo a educação
de qualidade, a valorização e a formação continuada de gestores escolares e
professores. Também buscam fortalecer a atenção básica e a promoção da saúde,
capacitando profissionais e disponibilizando insumos e materiais necessários
para uma melhor assistência na atenção primária. Buscam fomentar, ainda, o
desenvolvimento do território por meio de iniciativas que promovam o dinamismo
econômico, a inclusão produtiva e o empreendedorismo social.

Educação
Investir na educação, para a Fundação Vale, é contribuir para a garantia de direitos por meio de
projetos que visam ao desenvolvimento integral do ser humano ao gerar oportunidades para
uma vida melhor e mais digna.
Os programas buscam fortalecer as políticas públicas em Educação. São criados em processos
colaborativos, com especialistas acadêmicos, técnicos e educadores locais. Consideram
potencialidades, necessidades e saberes locais. São dedicados a temas como:
Alfabetização
Promoção do livro e da leitura
Combate à exclusão escolar
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Saúde Básica
O fortalecimento da atenção básica e a promoção da saúde são os principais focos dos
programas neste eixo de atuação.
A Fundação Vale desenvolve iniciativas com um entendimento da saúde do ponto de vista
sistêmico e integral. São realizadas em parceria com as secretarias municipais de saúde e
organizações sociais e envolvem cooperação técnica, mobilização de recursos humanos e
financeiros. As ações abrangem:
Ampliação da formação de profissionais de saúde
Fortalecimento do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Disponibilização de equipamentos e materiais para atenção básica
Melhorias na assistência neonatal e materno-infantil
Ampliação do acesso à água e ao saneamento básico
Segurança alimentar

Inclusão Produtiva
Ampliar as possibilidades de trabalho e renda é essencial ao desenvolvimento social. Por isso, a
Fundação Vale desenvolve programas que visam fortalecer negócios locais e o desenvolvimento
sustentável. Nesse contexto, estão incluídas ações de formação para o empreendedorismo,
da produção à comercialização, estruturação e alavancagem de negócios, incentivo ao
empreendedorismo feminino e o fomento ao dinamismo econômico.

Proteção Social
A Fundação Vale busca potencializar a Rede de Proteção Social, por meio do fortalecimento
das instituições e políticas públicas que auxiliem famílias e indivíduos em situação de
vulnerabilidade social.
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Estação Conhecimento
A Fundação Vale mantém cinco Estações de Conhecimento, em Arari (MA), Brumadinho (MG),
Serra (ES), Marabá e Tucumã (PA).
São espaços que oferecem atividades de educação, cultura e esporte no contraturno escolar
para crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos.
As programações e os projetos político-pedagógicos das Estações Conhecimento são pensados
para contribuir com o desenvolvimento integral dos estudantes, fomentando autonomia, prática
cidadã e criatividade.
São instituições independentes mantidas principalmente com recursos próprios da Fundação
Vale, recursos incentivados da Vale e doações de empresas parceiras.
A Estação Conhecimento Serra também recebe recursos da Prefeitura Municipal da Serra.

Atividades oferecidas*
Aulas de idiomas e mídias digitais
Música, dança e capoeira
Práticas esportivas
Salas e acervos de leitura e audiovisual
Consultas médico-odontológicas

* As atividades das Estações Conhecimento podem variar de
acordo com as especificidades de cada localidade.

18

Estados de atuação e projetos
Pará
Educação
Territórios em Rede
Crescer sem Violência

Saúde Básica
Ciclo Saúde
Doação de kits de alimentação e higiene

Inclusão Produtiva
AGIR
Inova Up
PESC
Máscara + Renda

Estação Conhecimento
Estação Conhecimento –
Marabá e Tucumã

Mato Grosso do Sul
Educação
Rotas e Redes Literárias
Crescer sem Violência

Inclusão Produtiva
AGIR
Máscara + Renda

Rio de Janeiro
Educação
Rotas e Redes Literárias
Educação Inclusiva
Educação Infantil

Inclusão Produtiva
AGIR
Máscara + Renda
Impulso digital
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Maranhão
Educação
Trilhos da Alfabetização
Rotas e Redes Literárias

Saúde Básica
Estação Saúde
Ciclo Saúde
Apoio ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da UFMA
Apoio à UTI Neonatal do HU da UFMA
Jovens Construtores em Saúde
Doação de kits de alimentação e higiene

Inclusão Produtiva
AGIR
Rede Mulheres do Maranhão
PESC Quilombolas
Máscara + Renda

Estação Conhecimento
Estação Conhecimento Arari
Núcleo de Permacultura

Espírito Santo
Educação
Territórios em Rede
Educação Integral na Prática
Educação Infantil
Educação Inclusiva

Saúde Básica
Ciclo Saúde
Jovens Construtores em Saúde

Inclusão Produtiva
AGIR
Máscara + Renda
PESC

Estação Conhecimento
Estação Conhecimento Serra
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Minas Gerais
Educação
Educação Infantil
Educação Inclusiva
Geociências
Crescer sem Violência

Saúde Básica
Ciclo Saúde
Semeando Esperança

Inclusão Produtiva
AGIR
PESC
Máscara + Renda

Estação Conhecimento
Estação Conhecimento Brumadinho
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Atuação Territorial
A Fundação Vale concentra suas ações nos territórios
onde a Vale está presente. Em parceria com organizações
da sociedade civil, órgãos governamentais municipais e
estaduais e empresas, busca fortalecer políticas públicas e o
desenvolvimento de iniciativas relacionadas às vocações e aos
desafios de cada território. Dessa forma, acredita ser possível
promover o desenvolvimento social e integrado.

Território Norte
Pará
Maranhão
As ações e iniciativas promovidas pela Fundação Vale no território Norte abrangem as cidades
no entorno da EFC, assim como os locais de mineração no Pará. No território Norte, devido à
pandemia, a Fundação Vale, em parceria com a Vale e a Wheaton Precious Metals, mobilizou
recursos para intensificar o apoio do UNICEF às comunidades no Maranhão e no Pará. Ao todo,
a iniciativa atendeu a mais de 6 mil famílias (e 24 mil pessoas) por meio da doação de kits de
alimentação e higiene.

Território Sul
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
A atuação da Fundação Vale nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato
Grosso do Sul também está vinculada aos municípios em que a Vale atua, abrangendo aqueles
onde há operações de mineração, ferrovias e portos para o transporte de minério de ferro e
outros produtos.
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Pará
Impacto dos projetos
A atuação da Fundação Vale no Pará passa pela potencialização do dinamismo
econômico local e apoio a vocações econômicas da região, como iniciativas
de empreendedorismo feminino e social. Também mantém as Estações
Conhecimento Marabá e Tucumã.
As diversas iniciativas da Fundação Vale no território estão em consonância com
as ações socioambientais promovidas pela Vale. No estado, está localizado o mais
moderno complexo de mineração do país, o S11D, para a extração de minério de
ferro, cobre e níquel, e quase 33% dos empregados da Vale.
Em 2020, a Fundação Vale desenvolveu projetos nos municípios de Bom Jesus
do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá,
Parauapebas e Tucumã.

7 municípios
93 mil pessoas alcançadas

Educação
110 educadores formados

Saúde
28 profissionais capacitados
46,9 mil itens doados para 38 UBS

Inclusão Produtiva
9 negócios apoiados
408 empreendedores apoiados

Estação Conhecimento
1,5 mil inscritos nas atividades regulares
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Territórios em Rede
Em 2020, Marabá foi um dos dois municípios a receber o piloto do Territórios em
Rede (o outro é Serra, no Espírito Santo), parceria da Fundação Vale com a Cidade
Escola Aprendiz e investimentos da Wheaton Precious Metals. A partir de um
diagnóstico sobre os principais desafios sociais de Marabá com foco na educação,
foram traçadas ações para contribuir na atuação da Rede de Proteção Social do
município. Para 2021, o projeto prevê aumentar o percentual de reinserção de
crianças e jovens que estejam fora da escola e promover maior articulação entre
o poder público e setores não governamentais em prol de uma agenda integrada
para o desenvolvimento social.

Em Marabá, 2,4 mil crianças e
adolescentes entre 4 e 17 anos estão
fora ou em risco de evasão escolar, o
equivalente a 38% nessa faixa etária.

Ciclo Saúde
O programa Ciclo Saúde busca o fortalecimento da Atenção Básica e, em 2020,
teve foco no atendimento emergencial das necessidades locais relacionadas à
Covid-19. Foram capacitados 28 profissionais de saúde e doados 46,9 mil itens para
as Secretarias Municipais de Saúde abastecerem as UBS.

No Pará, o programa apoiou 38 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) dos municípios de
Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás,
Curionópolis e Eldorado dos Carajás.

Depoimento

Alzemir Salles

coordenador da Atenção Básica de Bom Jesus do Tocantins (PA)
“Uma das entregas do Programa Ciclo Saúde foi o Caderno de Mapas Temáticos de
Bom Jesus do Tocantins. Esse material é incrível! Não imaginava que teria acesso
a tantas informações importantes para o planejamento não apenas das ações de
saúde, mas de outras Secretarias, como a de Meio Ambiente.”
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PESC
O PESC é um projeto de acompanhamento, assessoria técnica e mentoria na
gestão integrada de negócios sociais, que contempla desde a área administrativa/
financeira, passando pela melhoria nos processos produtivos, além de busca por
parceiras, comercialização e acesso a mercados locais e regionais para os produtos
dos empreendimentos apoiados.
Com o distanciamento social devido à pandemia, a Fundação Vale deu
continuidade ao programa de forma remota. Os empreendedores do PESC em
Marabá receberam aulas e consultorias on-line com especialistas em gestão
comercial e financeira. Costureiras que fazem parte dos três grupos do projeto se
uniram para produzir e fornecer máscaras ao Programa de Apoio às Comunidades
Tradicionais do Maranhão. Ao todo, o grupo produziu e doou mais de 9 mil
máscaras, atendendo cerca de 5 mil famílias de 18 comunidades.

52 empreendedores de 7 negócios sociais em
processo de incubação ao longo de 2020
Estações Conhecimento
Durante a pandemia, as atividades foram adaptadas para a modalidade remota.
Vídeos sobre música, nutrição, capoeira e contação de histórias foram os meios
encontrados pela mediação para a manutenção do vínculo entre educadores e
crianças e adolescentes inscritos.
Para auxiliar na manutenção da segurança alimentar durante a pandemia, mais
de 4.600 kits de alimentação foram distribuídos às famílias dos inscritos nas
duas Estações, respeitando os valores nutricionais necessários para uma boa
alimentação.

Estação Conhecimento Marabá

784 inscritos nas atividades regulares
Estação Conhecimento Tucumã

742 inscritos nas atividades regulares
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Maranhão
Impacto dos projetos
As iniciativas da Fundação Vale no Maranhão visam contribuir com a redução do
índice de mortalidade infantil e promover a saúde, fortalecer a alfabetização e
apoiar o empreendedorismo social.
No campo da saúde, realiza no estado projetos voltados ao autocuidado,
prevenção e assistência, com melhoria de acesso e de atendimento pela rede de
atenção básica. No Maranhão está localizada, ainda, a Estação Conhecimento Arari.
A presença da Vale no estado se faz pelas operações no Terminal Marítimo de
Ponta da Madeira e pelos trilhos da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que, além de
minério, transporta mais de mil passageiros por dia, interligando 24 municípios
no estado.

18 municípios
724 mil pessoas alcançadas

Educação
911 educadores formados
35,8 mil estudantes beneficiados

Saúde
143 profissionais capacitados
72,2 mil itens doados para 113 UBS

Inclusão Produtiva
7 negócios apoiados
410 empreendedores apoiados

Estação Conhecimento
564 inscritos nas atividades regulares
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PARC e Trilhos da Alfabetização
A Fundação Vale tem promovido, nos últimos anos, diversas iniciativas para
contribuir com a alfabetização de crianças no estado do Maranhão e criar um
ambiente de aprendizagem favorável aos estudantes, com investimento em
materiais, equipamentos e acervo literário para as escolas. Em 2019, iniciou um
trabalho de longo prazo para apoiar o processo de alfabetização de estudantes
e contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública, em parceria com
Secretarias de Educação dos municípios e com o Governo do Estado do Maranhão.
Junto à Associação Bem Comum, Fundação Lemann e Instituto Natura, a Fundação
Vale começou a apoiar, em 2020, o Parceria pela Alfabetização em Regime de
Colaboração (PARC), com foco no Maranhão. Essa iniciativa contribui, em especial,
para o desenvolvimento de uma política com foco na melhoria do processo de
alfabetização de crianças, por meio da consolidação de um regime de colaboração
entre Estado e municípios.
O piloto desse amplo projeto aconteceu entre 2019 e 2020 em Arari, Bacabeira e
São Luís. No último ano, nesses três municípios, 640 educadores participaram de
atividades formativas e 14,7 mil estudantes de 149 unidades de educação foram
beneficiados.
Trilhos da Alfabetização: Em 2021, por meio de parceria com a Fundação Getulio
Vargas (FGV), o projeto vai abranger mais de 20 municípios, além da atuação
na esfera estadual, buscando contribuir para a melhoria dos processos de
alfabetização para 70 mil crianças.
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Rotas e Redes Literárias
O Programa Rotas e Redes Literárias promove o livro e a leitura na rede pública de
ensino, por meio da ampliação do acesso à literatura, aprimoramento dos espaços
de leitura das escolas e integração da leitura literária às atividades curriculares.
Especialmente no Maranhão, o projeto Rotas e Redes Literárias busca apoiar o
letramento racial ao inserir nos acervos escolares livros que tratam de questões
étnico-raciais produzidos por escritoras e escritores negros.
Dessa forma, crianças e adolescentes podem se ver representados nos
textos literários e nas ilustrações, contribuindo para a construção positiva da
autoimagem, para o conhecimento de suas histórias e para reflexões sobre as
questões que os afetam.
Em 2020, em Arari, Bacabeira, Santa Rita, São Luís e Açailândia:

+ 271 educadores formados
+ 9 mil livros literários doados às escolas
+ 21 mil estudantes beneficiados
90 escolas apoiadas

Ciclo Saúde
O programa Ciclo Saúde no Maranhão também teve o foco no atendimento
emergencial das necessidades locais relacionadas à Covid-19.
Foram capacitados 82 profissionais de saúde e doados 61,8 mil itens para as
Secretarias Municipais de Saúde abastecerem as UBS.

O programa apoiou 113 Unidades Básicas de
Saúde (UBS) dos municípios de Açailândia, Alto
Alegre do Pindaré, Santa Inês e São Luís.
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Rede Mulheres do Maranhão (RMM)
A Fundação Vale apoia a formação de redes e o cooperativismo, com o objetivo
de fomentar e fortalecer cadeias produtivas locais e promover a inclusão
produtiva. Nesse sentido, a Rede Mulheres do Maranhão reúne empreendedores e
quebradeiras de coco-babaçu para ampliar suas possibilidades de expansão para
novos mercados e realizar melhorias no processo de produção e gestão de seus
negócios. Dentre as atividades produtivas dos negócios integrantes da Rede, estão
a fabricação de doces e pães, confecção de roupas, cultivo de verduras e legumes.
Também, a produção de óleo de babaçu e castanha de caju, azeite, farinha, mel e
insumos para produtos cosméticos, fitoterápicos e de limpeza.
Em 2020, a Casa do Mel de Bacabeira, um dos negócios integrantes da Rede
Mulheres do Maranhão, recebeu a certificação SIE (Serviço de Inspeção Estadual). A
Casa do Mel passa a ser a única unidade produtiva de mel maranhense com o selo
que garante a qualidade do produto e atesta o processo de produção, permitindo
sua comercialização no Maranhão e nacionalmente.
No mesmo ano, diante dos desafios da pandemia e a paralisação do vagão social
do trem de passageiros da EFC, que representava o principal canal de vendas da
Rede, a Fundação Vale lançou um edital de fomento à reativação de atividades
produtivas para todos os empreendimentos integrantes. Além disso, no cenário
pandêmico, houve reorientação da comercialização, como foco em vendas on-line.
Hoje, cerca de 50% de óleo e azeite de babaçu é vendido pela Internet.

Depoimento

Ivoneide Oliveira da Silva

integrante da Rede Mulheres do Maranhão
“O fortalecimento da rede vem muito do empoderamento feminino, porque
muitas das mulheres tinham medo de sair de casa, tinham uma preocupação muito
intensa. A gente não tinha oportunidade de trabalhar. Quando eu vejo hoje esse
tanto de mulher aqui saindo de casa, deixando tudo, é motivo de muita alegria,
porque eu entendo que elas também aprenderam que viver não é só ter uma casa,
um filho e um marido.”
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Estação Conhecimento Arari
As ações da Estação Conhecimento foram adaptadas diante do contexto da
pandemia. Atividades pedagógicas foram enviadas via internet ou por aplicativo
de celular para manter o vínculo com as famílias e dar continuidade ao processo de
aprendizagem.
A Estação Conhecimento Arari, em parceria com a Fundação Vale e a Associação
Cidade Escola Aprendiz, lançou em 2020 o novo Projeto Político Pedagógico (PPP),
tendo como premissa o conceito de educação integral e territórios educativos. A
construção em conjunto permitiu a discussão e o aprofundamento dos conceitos,
bem como a criação de novas práticas pedagógicas. O resultado está compilado
em um caderno educativo que apresenta parâmetros para as práticas a serem
desenvolvidas, assim como missão, visão e valores a serem assegurados.
A versão do PPP lançada em 2020 é fruto de um processo formativo iniciado
em 2018, envolvendo educadores, crianças e jovens para pensar um PPP que
dialogasse com as demandas locais.
Para auxiliar na manutenção da segurança alimentar durante a pandemia, cerca de
3 mil kits de alimentação foram distribuídos às famílias dos inscritos, respeitando
os valores nutricionais necessários para uma boa alimentação.

A Estação Conhecimento Arari, em parceria com
a Fundação Vale e a Associação Cidade Escola
Aprendiz, lançou em 2020 o novo Projeto Político
Pedagógico (PPP), tendo como premissa o conceito
de educação integral e territórios educativos.

564 inscritos para as atividades na unidade de Arari em 2020.
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Minas Gerais
Impacto dos projetos
Em Minas Gerais, a Fundação Vale atua junto a parceiros e instituições públicas,
investe em iniciativas em prol do desenvolvimento social por meio da educação
integral e de qualidade, da melhoria na gestão pública, da promoção da saúde da
população e do fomento a empreendedores locais e negócios sociais. Também
mantém a Estação Conhecimento Brumadinho.
Minas Gerais concentra 60% da produção da Vale. Lá estão 38% de seus
empregados, e da capital, Belo Horizonte, parte a Estrada de Ferro Vitória Minas,
que acompanha o Rio Doce até o Espírito Santo, um trajeto de 900 quilômetros.

19 municípios
644 mil pessoas alcançadas

Educação
117 educadores formados
11,2 mil estudantes beneficiados

Saúde
225 profissionais capacitados
143,5 mil itens doados para 113 UBS

Inclusão Produtiva
30 negócios apoiados
389 empreendedores apoiados

Estação Conhecimento
643 inscritos nas atividades regulares
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Ciclo Saúde
Em Minas Gerais, o programa apoiou 156 Unidades Básicas de Saúde (UBS)
dos municípios de Aimorés, Resplendor, Antônio Dias, Belo Oriente, Belo Vale,
Catas Altas, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Itabira, Itueta, Periquito,
Tumiritinga, Rio Acima, Rio Piracicaba e Santana do Paraíso.

Foram capacitados 225 profissionais
de saúde e doados 143,5 mil itens para
as Secretarias Municipais de Saúde
abastecerem as UBS.
AGIR
No estado, o Programa AGIR (Programa de Apoio à Geração e Incremento de
Renda) é desenvolvido nos municípios de Brumadinho, Governador Valadares e
Itabirito. Em 2020, com a pandemia, o programa intensificou esforços para que
os empreendedores desenvolvessem estratégias para enfrentar o fechamento de
pontos comerciais e o distanciamento social.

Em Brumadinho, uma das estratégias para
fortalecer a geração de renda foi priorizar a
venda de produtos por comércio eletrônico e
entregas em domicílio, que foram ampliadas
também para a região de Belo Horizonte.

Depoimento

Aline Nascimento Ribeiro

diretora de comunicação e artesã da Associação Valadarense de
Artesãos, Artistas e Gastronomia Típica, Governador Valadares
“O projeto AGIR veio para somar e para estruturar a nossa Associação. Foi e está
sendo de suma importância em toda parte administrativa e todo o conhecimento
através dos cursos que nós tivemos de preparação até chegar a incubação. Foi um
ganho com a consultoria que tem nos fortalecido e nos orientado, sem contar os
ganhos materiais, que, com pouca fonte de renda que temos, não teríamos como
realizar essas compras. Agradecemos ao Projeto AGIR, CIEDS e Fundação Vale.”
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Semeando Esperança
Em Brumadinho, 37 mulheres participam do projeto, que tem o objetivo de
resgatar a arte tradicional do bordado. O trabalho manual contribui para a
expressão de sensações e sentimentos, um método usado para ressignificação
de dor e perda. O Semeando Esperança é uma iniciativa da Fundação Vale e da
Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento da Vale, em parceria com o
Instituto Cultural Antônio Dumont. Em setembro de 2020, teve início o segundo
ciclo do projeto, adaptado para o formato remoto devido à pandemia. O projeto
promove trocas de experiência em grupo, de forma contínua, via rede social.

O trabalho manual contribui
para a expressão de sensações e
sentimentos, um método usado para
ressignificação de dor e perda.

Estação Conhecimento Brumadinho
As atividades regulares da Estação Conhecimento, que contam com a participação
de 643 inscritos, foram paralisadas em março devido à pandemia. Além disso,
entre novembro e dezembro, foi oferecido o webinário “Educação Integral: Estação
Conhecimento em prol da garantia de direitos” voltado aos seus educadores.
O evento marcou o lançamento do Projeto Político Pedagógico da Estação
Conhecimento Brumadinho.
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Espírito Santo
Impacto dos projetos
No Espírito Santo, a Fundação Vale e seus parceiros apoiam iniciativas em diversas
frentes, como educação integral, educação infantil, fomento
do empreendedorismo jovem, ampliação dos serviços em Unidades Básicas de
Saúde, entre outros. No município da Serra, mantém a Estação Conhecimento
com atividades para crianças e adolescentes.
No território, a Fundação Vale enriquece suas atividades em diálogo com outras
iniciativas da Vale na região e que também reforçam o desenvolvimento local.
No estado estão cerca de 12% dos empregados da mineradora, boa parte deles
trabalhando no Porto de Tubarão, localizado na capital capixaba, Vitória, o maior
polo exportador de minério de ferro e pelotas do mundo. De Cariacica, parte
o trem pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que, além de minério para
exportação, transporta 1 milhão de passageiros por ano.

6 municípios
509,5 mil pessoas alcançadas

Educação
1,1 educadores formados
75,2 mil estudantes beneficiados

Saúde
122 profissionais capacitados
208 mil itens doados para 113 UBS

Inclusão Produtiva
16 negócios apoiados
141 empreendedores apoiados

Estação Conhecimento
869 inscritos nas atividades regulares
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Educação Infantil
O projeto Educação Infantil realizado em Cariacica em 2020 promoveu a formação
de mais de 900 educadores e alcançou 49 escolas, 100% da rede pública municipal
de Educação Infantil. O programa busca ampliar as possibilidades do trabalho
educativo e pedagógico voltado a crianças de 0 a 5 anos, ao contribuir para a
melhoria da qualidade do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Isso
é feito por meio da formação de educadores e da equipagem de espaços de
Educação Infantil em escolas municipais.

908 educadores formados
49 unidades de educação apoiadas
13,1 mil estudantes beneficiados
4,2 mil livros doados
3,5 mil itens doados às unidades de educação

Depoimento

José Roberto Martins Aguiar
Secretário de Educação de Cariacica

“Aconteceu hoje o recebimento oficial da doação dos brinquedos da Mineradora
Vale à nossa rede de ensino, que beneficiará as salas de aula de todos os 49 CMEI’s.
O material concreto será um importante auxílio aos professores, visando garantir
melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças...”

Ciclo Saúde
No Espírito Santo, o programa apoiou 112 Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos
municípios de Baixo Guandu, Cariacica, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Serra. Foram
capacitados 104 profissionais de saúde e doados 208 mil itens para as Secretarias
Municipais de Saúde abastecerem as UBS.

Foram capacitados 104 profissionais
de saúde e doados 208 mil itens para
as Secretarias Municipais de Saúde
abastecerem as UBS.
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PESC
O Programa de Empreendedorismo Social comunitário (PESC) é uma iniciativa de
fomento e apoio a negócios sociais em regiões com potencial empreendedor.
Com base na prospecção, são definidas as ações do projeto que envolvem
a assessoria, a incubação dos negócios e o investimento direto. O programa
também promove fóruns para discussão de temas sobre empreendedorismo e o
ecossistema local de negócios sociais. No Espírito Santo, o PESC foi realizado em
Ibiraçu e Serra em 2020, apoiando 16 negócios e 77 empreendedores.

Estação Conhecimento Serra
As 869 crianças e adolescentes inscritos na Estação Conhecimento Serra
continuaram a ser assistidos por meio de uma programação semanal com
atividades esportivas e educacionais e orientações sobre nutrição e convivência
familiar. Toda a proposta foi elaborada com acompanhamento dos educadores,
psicólogos e assistentes sociais. As aulas de formação musical do Programa Vale
Música também tiveram continuidade à distância.
Para auxiliar na manutenção da segurança alimentar durante a pandemia, 2,9 mil
kits de alimentação foram distribuídos às famílias dos estudantes.
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Rio de Janeiro
Impacto dos projetos
A Fundação Vale tem sua sede no Rio de Janeiro, junto com a sede global da Vale.
No estado, a Fundação Vale atua com projetos de Educação e Inclusão Produtiva.
As operações portuárias da Vale no Rio de Janeiro estão concentradas na região
da Costa Verde, onde a empresa opera a companhia Portuária Baía de Sepetiba
(CPBS), em Itaguaí, e o Terminal da Ilha Guaíba (TIG), em Mangaratiba.

3 municípios
26,5 mil pessoas alcançadas

Educação
232 educadores formados
26 mil estudantes beneficiados

Inclusão Produtiva
6 negócios apoiados
97 empreendedores apoiados

No estado, a Fundação Vale atua, em
parceria com o poder público, na promoção
da leitura e do empreendedorismo e
implementa iniciativas de proteção social.
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Rotas e Redes Literárias
Em 2020, a Fundação Vale atuou em Itaguaí com o projeto Rotas e Redes
Literárias, que já acontece em Mangaratiba desde 2018. Em março, antes do
distanciamento social, foi iniciado o processo de formação em mediação de leitura
para professores de todas as 60 escolas da rede pública municipal. Com o início da
pandemia, as atividades passaram a ser feitas de forma remota. Em Mangaratiba,
tivemos a oportunidade de debater o papel da literatura no acolhimento e
fortalecimento de vínculo com os alunos.

Em Mangaratiba e Itaguaí, em 2020,
foram formados 72 educadores em
89 unidades escolares, beneficiando
mais de 25 mil estudantes.

Educação Inclusiva
Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), a iniciativa apoia a rede pública de ensino na
formação da equipe técnica das secretarias municipais de Educação, dos diretores,
coordenadores pedagógicos e professores. Esse apoio se estende à equipagem de
salas de recursos multifuncionais para atendimento aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação matriculados na rede
pública municipal.
Em 2020, foram formados mais de 110 profissionais, entre gestores, professores
e mediadores da Educação Especial de 60 escolas municipais, trazendo temas
como “Educação Inclusiva na sociedade contemporânea”, “Legislação e inclusão
escolar”, “Abordagens Inclusivas para alunos com deficiência, altas habilidades/
superdotação e transtorno global do desenvolvimento/transtorno do espectro
autista”, entre outros. Foram produzidos videoaulas, caderno de atividades e
podcasts para contribuir com o aprendizado dos profissionais de forma remota.
Foram doados mais de 350 materiais, equipamentos e mobiliários para 58
unidades de Educação, beneficiando 369 estudantes.
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Depoimento

Maria Lúcia Padela Carrasco
Professora da EM João Vicente Soares

“A formação me mostrou o outro lado da função de um professor. Fez com
que meus olhos e pensamentos fossem voltados para anos atrás, quando fiz
formação de professores em 1973. Ela não nos ensinava a lidar com as diferenças.
A formação me fez uma pessoa muito sensível, com um novo olhar para a
inclusão. Confesso, estou digitando com lágrimas nos olhos. Obrigada por me
proporcionar essa oportunidade.”

AGIR
O Programa de Apoio à Geração e Incremento de Renda (AGIR) na Baía de
Sepetiba mobilizou grupos de empreendedores compostos por pescadores
artesanais e suas famílias nos municípios de Itaguaí e Mangaratiba. Presente na
região desde 2018, o programa está atualmente na fase de operação assistida.
Em 2020, com a pandemia, o desafio foi dar suporte aos negócios de forma que
eles conseguissem se reinventar e se adaptar ao novo cenário, por exemplo,
com a estruturação de operação de delivery e incorporação de medidas de
segurança para a Covid-19 em suas atividades e processos. Além disso, os
negócios experimentaram novos serviços e produtos, avançaram em técnicas
em suas áreas de atividade e aprimoraram ferramentas e processos de gestão,
comercialização e divulgação.

Os negócios experimentaram novos
serviços e produtos, avançaram em técnicas
em suas áreas de atividade e aprimoraram
ferramentas e processos de gestão,
comercialização e divulgação.
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Impulso Digital
O projeto é uma iniciativa da Fundação Vale, que promoveu uma parceria inédita
entre o Instituto 42Rio e a Agência de Redes para Juventude, com o objetivo
de democratizar o acesso ao universo digital e da programação para jovens
moradores de periferias da cidade do Rio de Janeiro, e ampliar as oportunidades
de ingresso dos estudantes no processo seletivo da Escola de Programação 42Rio,
que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale.
Criado em 2020, o projeto mobilizou 200 jovens que participaram de aulas on-line
sobre computação na nuvem, organização digital, linguagem robótica, segurança
na internet, fake news e atividades que estimulam o raciocínio lógico. Durante
o curso realizado remotamente, os jovens receberam bolsas de estudo para que
pudessem ter bom acesso à internet e melhores condições para estudar.
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Mato Grosso do Sul
Impacto dos projetos
No Mato Grosso do Sul, a Vale está presente em operações em jazidas de minério
de ferro e manganês na cidade de Corumbá e Ladário. O foco da atuação da
Fundação Vale no estado está no apoio à educação, ao empreendedorismo e à
proteção social.

2 municípios
16,4 mil pessoas alcançadas

Educação
113 educadores formados
16,2 mil estudantes beneficiados

Inclusão Produtiva
146 empreendedores apoiados

Nas cidades de Corumbá e Ladário, a
Fundação Vale apoia empreendedores,
estudantes e educadores.
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Rotas e Redes Literárias
O programa apoia as redes públicas de ensino a estruturar a política de promoção
do livro e da leitura e a integrar ações de leitura no currículo.
O programa fomenta o acesso ao livro e à leitura por meio da ampliação do acervo
literário das escolas e da formação de professores em mediação de leitura, além de
aprimorar os espaços de leitura das escolas.
O projeto teve início em 2020 nos municípios de Corumbá e Ladário. Nos
primeiros meses do ano, 63 profissionais de 45 unidades da rede pública de ensino
participaram das formações. Também foram doados 2,8 mil livros.

AGIR
O programa prospecta negócios sociais de associações, cooperativas, grupos
produtivos informais, empreendedores familiares e individuais para fornecer
formação empreendedora, com a possibilidade de aplicar um investimento inicial
para compra de infraestrutura e equipamentos. Entre as atividades estão assessoria
técnica, mentoria em processos de produção e comercialização e modelo de
negócios para tornar o empreendimento sustentável. Em Corumbá e Ladário,
foram certificados 98 participantes no módulo virtual.

Depoimento

Araveli de Amorim Padilha
Maria Arteira Artesanato em Tecidos

“Depois do nosso primeiro encontro com a professora, não consegui
dormir. Fiquei cheia de ideias de coisas que precisam melhorar e
acrescentar. Estou muito animada, espero que o negócio venha a
crescer novamente com a ajuda de vocês.”
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Glossário de Projetos
AGIR - Programa de Apoio à Geração e Incremento de Renda
O AGIR é uma tecnologia social que apoia o desenvolvimento de negócios sociais, por meio da
prospecção, formação empreendedora, incubação e aceleração de empreendimentos. Por meio
do programa, os empreendimentos recebem capacitação, assessoria técnica e mentoria em
gestão financeira, governança, formalização, produção e comercialização, buscando se tornar
sustentáveis. São parceiros na execução do AGIR: CIEDS, Criare, ISES/Mandú, Kairós, Technoserve,
ImpactHub e Instituto Meio.

Apoio à estruturação do Banco de Leite Humano do Estado do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão
Por meio da parceria com o Banco de Leite Humano de São Luís e a Fundação Josué Montello, a
Fundação Vale contribui com a reestruturação da tecnologia do processamento de leite humano
e controle de qualidade, e com a capacitação dos profissionais para que sejam multiplicadores
do manejo especializado da amamentação. O projeto foi executado com recursos do subcrédito
social do BNDES à Vale.

Apoio à melhoria da UTI Neonatal do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão
Em parceria com a Fundação Josué Montello, a Fundação Vale contribui com a disseminação
de boas práticas em UTI neonatal para a redução da morbimortalidade infantil no Maranhão,
por meio da compra de equipamentos e da capacitação de profissionais de saúde de diversos
municípios do interior do Estado.

Ciclo Saúde
O programa contribui com o aprimoramento da Atenção Básica nos municípios, por meio de
cooperação técnica para qualificação de equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) em
temas relacionados à atenção, prevenção e promoção da saúde e fornecimento de instrumentos
e mobiliários. O Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) é parceiro na execução do programa, e
as Secretarias Municipais de Saúde são parceiras institucionais.

Crescer sem Violência
Por meio de uma parceria com o Canal Futura, o projeto realiza formações que oferecem
materiais e metodologias de referência para o enfrentamento da violação dos direitos de
crianças e adolescentes. O conteúdo formativo “Crescer sem Violência” foi desenvolvido pelo
Canal Futura, pela ONG Childhood e pelo Unicef.

Doação de kits de Saúde e Alimentação
Em parceria com a Vale e a Wheaton Precious Metals, a Fundação Vale mobilizou recursos para
intensificar o apoio do Unicef às comunidades no Maranhão e no Pará durante a pandemia do
novo coronavírus. Além das doações, a iniciativa teve também o objetivo de apoiar na difusão de
informações sobre medidas preventivas à Covid-19.
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Educação Inclusiva
O projeto Educação Inclusiva tem como objetivo reduzir as condições que impossibilitam
crianças e adolescentes com demandas específicas de aprendizagem de participar de modo
pleno da sociedade, buscando promover, ao mesmo tempo, o exercício da cidadania e uma
aprendizagem de qualidade. A Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC) é parceira na execução do
projeto.

Educação Infantil
O programa busca ampliar as possibilidades do trabalho educativo e pedagógico voltado
a crianças de 0 a 5 anos, ao contribuir para a melhoria da qualidade do processo de
desenvolvimento e aprendizagem. O programa tem como parceiros a Avante, Solidariedade
França-Brasil e as Secretarias Municipais de Educação dos municípios participantes.

Educação Integral na Prática
A iniciativa visa apoiar as prefeituras na construção e implantação da Política de Educação
Integral na rede municipal de ensino. A Cidade Escola Aprendiz é parceira na implantação de
metodologias, e as Secretarias Municipais de Educação são parceiras institucionais.

Estação Conhecimento
As Estações Conhecimento são espaços que oferecem atividades de educação, cultura e esporte
no contraturno escolar, tendo como principal público crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. São
cinco Estações Conhecimento, situadas nos municípios de Arari (MA), Brumadinho (MG), Serra
(ES), Marabá e Tucumã (PA).

Estação Saúde
O projeto promove periodicamente, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão, ações educativas de saúde dentro dos vagões de trem da Estrada de Ferro Carajás
(EFC). O objetivo é mobilizar passageiros e moradores das comunidades que margeiam a ferrovia
e fortalecer a Atenção Básica nos municípios, por meio de orientações e promoção de exames
para a população.

Geociências
Esta iniciativa contribui para ampliar o conhecimento sobre o universo da mineração, por meio
do melhor entendimento de conteúdos relacionados a Geociências, oferecendo a alunos de
escolas da rede pública municipal um aprendizado prático e lúdico. A Continuum é a parceira
executora das metodologias sociais neste projeto, e as escolas públicas municipais são parceiras
institucionais.

Impulso Digital
Criado pela Fundação Vale em parceria com a escola francesa 42Rio e a Agência Redes para
Juventude, o projeto mobilizou jovens da periferia do município do Rio de Janeiro para
receberem formação em programação e cultura digital e preparação para o processo seletivo da
escola 42Rio.
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Inova Up
A iniciativa pretende promover, num ciclo de dois anos, o desenvolvimento de novas startups
no Pará. O Programa Inova UP surge para formar um ecossistema de jovens empreendedores e
guiá-los na criação de suas startups, monitorando seu desenvolvimento ao longo de 24 meses. O
Centro de Empreendedorismo da Amazônia é parceiro executor da iniciativa.

Jovens Construtores em Saúde
O projeto visa fortalecer as ações de promoção da saúde nas comunidades, tendo os jovens
como protagonistas e agentes de transformação local. Com base na metodologia do Projeto
Jovens Construtores, desenvolvida pelo CEDAPS junto com a organização YouthBuild, a iniciativa
contribui para uma nova geração de cidadãos, mais saudável e participativa na busca de
melhoria das condições de saúde em suas localidades.

Máscara + Renda
O projeto Máscara + Renda é uma iniciativa da Fundação Vale e da Rede Asta em parceria com
diversas empresas. Surgiu no início da pandemia de Covid-19 para oferecer oportunidade de
renda a mulheres em situação de vulnerabilidade durante esse período delicado de isolamento
social e ajudar a disseminar a cultura do uso de máscara para proteção da população. As
máscaras produzidas pelas artesãs são doadas para entidades indicadas por elas mesmas e essas
instituições são responsáveis pela distribuição. Conheça mais sobre o projeto e seus parceiros
em www.mascaramaisrenda.com.br

Núcleo de Permacultura
O Centro de Excelência em Permacultura e Bioconstrução é referência em soluções sustentáveis
para a produção da agricultura familiar nas comunidades próximo à Estação Conhecimento
de Arari. O Centro presta assessoria técnica no processo produtivo, fortalecendo a segurança
alimentar e gerando renda às famílias atendidas. Em 2020, foram beneficiados 100 agricultores
participantes do projeto. O CPCD foi parceiro na implementação da metodologia social desta
iniciativa.

Parceiros Institucionais
A Fundação Vale conta com o suporte de uma rede de instituições públicas e privadas
que apoiam na articulação de estratégias, no diálogo construtivo e na interlocução para
implementação dos projetos. Estão entre os parceiros institucionais: Agência Canaã, Centro de
Referência em Educação Integral, Firjan, Fundação Lemann, GIFE, Pacto Nacional Pela Primeira
Infância e Todos pela Educação. Além de Secretarias Municipais de Saúde e de Educação e outros
entes públicos. Conheça a rede de parceiros da Fundação Vale no site https://www.fundacaovale.
org/institucional/parcerias/

Parceiros Investidores
São organizações do terceiro setor ou privadas que apoiam os projetos realizados pela
Fundação Vale com recursos financeiros. Em 2020, os projetos receberam aportes das seguintes
organizações e empresas: Fundação Michelin, Grupo Hidrau Torque (GHT), Instituto Social Sotreq
e Wheaton Precious Metals, USAID, NPI Expand, PPA Solidariedade e SITAWI Finanças do Bem.
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Parceiros Executores
São instituições especialistas em investimento social e que apoiam a Fundação Vale na execução
técnica e na implementação das metodologias sociais dos programas e projetos. Em sua maioria,
se configuram como associações, organizações não governamentais (ONGs), organizações da
sociedade civil (OCs) e organizações da sociedade civil de interesse público (OCIPs).

PESC - Programa Empreendedorismo Social Comunitário
Iniciativa de fomento e apoio a negócios sociais, direcionada, principalmente, às regiões com
negócios ainda incipientes e com potencial empreendedor. O PESC, nas diversas cidades onde
atua, tem como parceiros: CIEDS, Criare, Impact Hub, ISES/Mandú, Raízes Desenvolvimento
Sustentável.

Rede Mulheres do Maranhão
A Rede Mulheres do Maranhão reúne negócios sociais liderados por pessoas, majoritariamente
mulheres, que vendiam seus produtos na janela do trem de passageiros da Estrada de Ferro
Carajás. Como continuidade do AGIR EFC, a Rede Mulheres do Maranhão ganha protagonismo
através da dinamização de suas atividades produtivas, integrando grupos de quebradeiras e
ganhando novos mercados. O ISES/Mandú é parceiro na execução do projeto.

Rotas e Redes Literárias
O Programa Rotas e Redes Literárias tem como objetivo o fomento ao livro e à leitura na
rede municipal de ensino, por meio da ampliação do acesso à literatura. Com essa proposta,
o programa busca aprimorar as salas e os cantinhos de leitura das escolas, integrar a leitura
literária às atividades curriculares, sistematizar boas práticas e capacitar educadores em
mediação de leitura. A Cidade Escola Aprendiz e o Instituto de Arte Tear são parceiros executores
do programa.

Semeando Esperança
Programa desenvolvido no município de Brumadinho, em Minas Gerais, por meio de parceria da
Fundação Vale com a Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento da Vale e o Instituto
Cultural Antônio Dumont. São realizadas oficinas de capacitação na arte tradicional de bordado
com mulheres do município.

Territórios em Rede
O projeto visa identificar os principais desafios relativos ao desenvolvimento educacional dos
municípios, propondo um conjunto de ações que permitam garantir o enfretamento da exclusão
escolar por meio da articulação de setores governamentais e não governamentais. O projetopiloto acontece em Serra (Espírito Santo) e Marabá (Pará). A Cidade Escola Aprendiz é parceira
executora do projeto.

Trilhos da Alfabetização
O programa, realizado em parceria com a FGV e as Secretarias Municipais de Educação, busca
contribuir para a alfabetização plena de crianças até o 3º ano do ensino fundamental da rede
pública de 23 municípios localizados ao longo da Estrada de Ferro Carajás, no Maranhão. A
atuação da Fundação Vale também se dá por meio do apoio à implementação do Programa
de Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC), em parceria com o Governo do Estado do
Maranhão, Instituto Natura, Fundação Lemann e Associação Bem Comum. As ações contemplam
formação das equipes técnicas das Secretarias Estadual e Municipais de Educação, dos
educadores e a mobilização da comunidade escolar para a alfabetização.
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Relatório de Atividades 2020
Realização
Fundação Vale
Coordenação geral
Bianca Medeiros e Fábio Macedo
Conteúdo e projeto gráfico
Grupo Report
Fotos
Acervo Fundação Vale.
Atenção: As imagens deste relatório foram captadas antes do período de pandemia ou seguiram
todos os protocolos de segurança. Fotos de acervo foram utilizadas para compor projetos que
não puderam captar registros.
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