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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a SamarES,n
AGOSTO
ue la
ç o u DE
, 2017
no dia 21 de
2c o qVITÓRIA,
julho, sua estratégia de sustentabilidade e divulgou sua
declaração de compromisso.
A estratégia tem como propósito fazer uma mineração
diferente, com o foco na sustentabilidade para conduzir
o negócio. Os documentos
são frutos de um processo
colaborativo que envolveu
todas as áreas da empresa,
pesquisa e entrevistas com
lideranças e formadores de
opinião, e considera objetivos
e metas específicos a serem
alcançados em 2021 e 2022.
Outro destaque da empresa
foi a realização, nos dias 8
e 9 de julho, da 1ª Rodada
de Negócios do Força Local.
Cerca de 200 empresas dos
territórios onde a companhia

Opinião do Leitor

está localizada no Espírito Santo e em Minas Gerais
participaram. Fornecedores
de diversos setores tiveram
a oportunidade de trocar experiências e conhecer a atuação da Samarco com o objetivo de ampliar e fomentar
a economia local por meio de
novos negócios e parcerias.
A ArcelorMittal Tubarão está
investindo mais R$ 750 milhões em 127 novas ações que
visam potencializar o controle
ambiental da empresa e ratificar o cumprimento do Termo
de Compromisso Ambiental
(TCA), assinado com o Poder
Público. Os novos projetos já
foram informados ao Instituto
Estadual de Meio Ambiente
(Iema) e se somarão aos aportes de R$ 1,14 bilhão anunciados em 2018, totalizando, assim, investimentos da ordem

de R$ 1,8 bilhão até 2023.
A Suzano está lançando 2
editais para seleção de projetos, contemplando mais de 20
municípios do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. O
objetivo é fortalecer iniciativas de geração de renda,
esporte, educação e cultura
nas regiões de atuação da
companhia. As inscrições em
ambos editais estão abertas
e vão até o dia 6 de agosto.
A E s t r a d a d e F e r r o Vi t ó r i a
a Minas (EFVM) e a Estrada de Ferro Carajás, admin i s t r a d a s p e l a Va l e n o B r a sil, receberam as melhores
avaliações ambientais entre
as ferrovias brasileiras, de
acordo com a Agência Nac i o n a l d e Tr a n s p o r t e s Te r restres (ANTT). O Índice de
Desempenho Ambiental (IDA)
é aplicado pelo órgão federal

responsável pela concessão,
fiscalização e regulação das
ferrovias brasileiras. A Estrada de Ferro Carajás obteve
a pontuação 0,83 em uma
escala de 0 a 1. Na sequência, está a Estrada de Ferro
Vitória a Minas, com 0,81.
Por fim, esta edição também
destaca a Imetame, que realizou, no dia 19 de junho, um
e v e n t o r e s t r i t o a c o l a b o r a d ores veteranos e poucos convidados para oficializar o lançamento da Imetame Logística
Porto, registrando assim um
importante marco histórico
para a companhia. As obras
do porto iniciaram-se logo na
sequência, no dia 21 de junho.
Essas e outras notícias sobre
as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

“

Quero agradecer e parabenizar a equipe do jornal empresariALL
pela maneira séria, comprometida e transparente com que
divulga as notícias mais relevantes para o desenvolvimento do Espírito
Santo e do Brasil. Cada projeto noticiado pelo jornal inspira outras
empresas e profissionais, contribuindo assim para uma boa difusão
de boas práticas. Isso faz com que as pessoas sintam-se engajadas,
principalmente quando atravessa-se tempos difíceis como os atuais.
Parabéns a todos os envolvidos!

”

Thiago Binda - Sócio-Proprietário da T&T Projetos

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Grupo Simec Cariacica,
Fibria Celulose, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong Aracruz, Codesa, Porto de
Vitória, Transpetro e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não falta mais nada!
Chegou o jornal empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços

(27) 99926.5665
(27) 3325.7644

Envie e-mail informando seu nome,
empresa, cargo, local de trabalho,
e-mail, telefones fixo e móvel e
PRONTO!
ASSINE GRÁTIS!

marketing@jornalempresariall.com.br

EXPEDIENTE: jornal empresariALL é uma publicação mensal / Tiragem: 15.000 exemplares / Distribuição: Vale, Samarco,
ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Simec Cariacica, Suzano, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa,
Porto de Vitória, Transpetro e Petrobras / Telefone: (27) 3325.7644 / 99926.5665 / E-mail: marketing@jornalempresariall.
com.br / Jornalista Responsável: Antônio Lucas MTB 3719/ES / Diretor de Logística: Lucas Cavallini / Diretor de Marketing: Ednaldo Dias /
Diagramação: Jéssica Nali / Impressão Gráfica: O Tempo Serviços Gráficos / Colaboradores: Assessorias de Imprensa Vale, Samarco, Fundação
Renova, ArcelorMittal Tubarão, Simec Cariacica, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa, Porto de Vitória, Transpetro, Petrobras, Bandes e Findes.
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Samarco lança estratégia de sustentabilidade
e divulga declaração de compromisso
SAMARCO

UNIDADE da Samarco em Anchieta (ES)

Proposta para o
futuro é baseada
em governança,
relações sociais,
meio ambiente,
segurança e
inovação
A Samarco lançou no dia 21
de julho sua estratégia de sustentabilidade e divulgou sua
declaração de compromisso.
A estratégia tem como propósito fazer uma mineração
diferente, com o foco na sustentabilidade para conduzir o

negócio. Os documentos são
frutos de um processo colaborativo que envolveu todas
as áreas da empresa, pesquisa
e entrevistas com lideranças
e formadores de opinião, e
considera objetivos e metas
específicos a serem alcançados em 2021 e 2022.
Alinhada aos desafios e tendências atuais de sustentabilidade ESG (sigla em inglês para
ambiental, social e governança), a Declaração de Compromisso com a Sustentabilidade
da Samarco está alicerçada na
governança e cultura organizacional, estruturada ainda
em três pilares: relações sociais, meio ambiente e segurança e inovação. Nela, a Sa-

marco reforça o seu propósito
de gerar resultado e construir
valor para a sociedade, buscando gestão de seus impactos, sobretudo, colaborando
com o desenvolvimento socioambiental nos territórios e
comunidades anfitriãs no Espírito Santo (Anchieta, Guarapari e Piúma) e em Minas
Gerais (Mariana, Ouro Preto,
Catas Altas e Santa Bárbara).
“A nova estratégia de sustentabilidade inclui aprimorar os
indicadores e envolve ações
em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento da
sociedade, com o objetivo
de reforçar nossa geração de
valor e de reconstruir um relacionamento mais próximo

e de confiança e respeito nos
territórios onde somos recebidos. Mais do que uma declaração, garantimos que nossas
atividades são desenvolvidas
com máximo respeito a vida
de todos os seres e o meio ambiente”, afirma o Diretor-Presidente Rodrigo Vilela.
Para o Diretor de Projetos
e Sustentabilidade, Reuber
Koury, a partir da retomada,
em dezembro do ano passado,
a Samarco busca o desenvolvimento sustentável, o uso
consciente e planejado dos
bens ambientais, e no sistema de disposição de rejeitos,
o que reforça o compromisso
em atender as demandas atuais sem prejudicar as gerações

futuras, unindo segurança e
inovação, da mina ao porto. “É
um compromisso vivo e que
vai se consolidar e evoluir por
meio de iniciativas práticas,
cujos temas direcionadores e
respectivos resultados deverão ser discutidos e avaliados
constantemente com todos
os públicos envolvidos”, comentou.
SAIBA MAIS
Acesse a Declaração de
Compromisso da
Samarco em:

› samarco.com/sustentabilidade
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Samarco realiza rodada de negócios
com empresas capixabas e mineiras
O evento durou 2 dias e contou com a participação de cerca de 200 empresas fornecedoras
ALEXANDRE REZENDE/SAMARCO

AILANA VILELA, Gerente de Suprimentos da Samarco

A Samarco realizou, nos dias
8 e 9 de julho, a 1ª Rodada de
Negócios do Força Local. Cerca de 200 empresas dos territórios onde a companhia está
localizada no Espírito Santo e
em Minas Gerais participaram.
Fornecedores de diversos setores tiveram a oportunidade de
trocar experiências e conhecer
a atuação da Samarco com o objetivo de ampliar e fomentar
a economia local por meio de
novos negócios e parcerias.
Ailana Vilela, Gerente de
Suprimentos da Samarco, ressaltou que desde a retomada
das operações, a empresa vem
criando diversas ações dentro do Programa Força Local
para fortalecer e desenvolver
as áreas onde a empresa atua.
“Esta é a oportunidade para as
empresas se apresentarem e serem assertivas para criarem um
ambiente para negócios e fortalecimento da economia local”,
disse. Ailana ressaltou ainda a
importância da atualização do
cadastro para que a empresa
possa entrar em contato com
os fornecedores.
Lançado em outubro de 2020,

o programa Força Local visa
fomentar o desenvolvimento
socioeconômico nos territórios onde a Samarco atua, e é
baseado em cinco pilares: políticas; capacitação; negócios;
monitoramento e desenvolvimento; e qualificação. Uma das
principais missões do programa é incentivar fornecedores
e comerciantes locais para,
além de se tornarem aptos a
atender possíveis demandas
da Samarco, atender também
outras empresas.
O programa promove palestras e seminários como forma
de melhorar e preparar profissionais e empresas para o
mercado de trabalho. Temas
como gestão estratégica e ferramentas de qualidade e produtividade foram apresentadas
para representantes das empresas e entidades de classe das
cidades de Anchieta, Guarapari
e Piúma, no Espírito Santo, e
Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas
Gerais.
Recentemente foi lançado
o Catálogo de Fornecedores
Locais, uma iniciativa que re-

úne serviços de mais de 300
empresas em diversos ramos,
com o objetivo de desenvolver
e contribuir para a geração de
negócios nos territórios. Para
esse ano ainda estão previstos
novos encontros, entre palestras e seminários, e duas rodadas de negócios.

“

Esta é a
oportunidade
para as
empresas se
apresentarem e
serem assertivas
para criarem
um ambiente
para negócios e
fortalecimento da
economia local

”

Ailana Vilela, Gerente de Suprimentos

da Samarco
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ArcelorMittal Tubarão investirá mais
R$ 750 milhões em meio ambiente
ARCELORMITTAL TUBARÃO

O valor se soma
ao de R$ 1,14
bilhão anunciados
em 2018, com a
assinatura do Termo
de Compromisso
Ambiental (TCA)
A ArcelorMittal Tubarão
está investindo mais R$ 750
milhões em 127 novas ações
que visam potencializar o controle ambiental da empresa e
ratificar o cumprimento do
Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado com o
Poder Público. Os novos projetos já foram informados ao
Instituto Estadual de Meio
Ambiente (Iema) e se somarão
aos aportes de R$ 1,14 bilhão
anunciados em 2018, totalizando, assim, investimentos da
ordem de R$ 1,8 bilhão até 2023.
Dentre as melhorias previstas
estão novos Sistemas de Despoeiramento na Britagem do
Coque e na Aciaria, ampliação
dos Sistemas de Captação dos
Altos-Fornos, reforma das Baterias de Coque 2 e 3 e substituição

“O TCA estabeleceu 114 diretrizes e 131 metas para a nossa
empresa. Estas, inicialmente, foram desdobradas em 310
ações, representando investimentos da ordem de R$ 1,14
bilhão. Porém, especialmente
para 28 das metas, identificamos oportunidades de melhorias, o que resultou em mais
ações que vão além do plano
de ação acordado em 2018 e
somam investimentos de mais
R$ 750 milhões. Assim, estamos investindo na melhoria do
nosso desempenho ambiental
atmosférico R$ 1,8 bilhão em
437 ações, entre as previstas
no TCA e as novas que estamos anunciando”, informou
o gerente.
Segundo semestre

VISTA do Alto-Forno 2, à esquerda

de alguns equipamentos por novas tecnologias, mais eficientes.
De acordo com o Gerente
Geral de Sustentabilidade e

Relações Institucionais, João
Bosco Reis da Silva, a empresa tem buscado identificar as
melhores soluções técnicas

para cumprir as metas e, por
isso, fez novos investimentos
em equipamentos, tecnologias e capacitação profissional.

A empresa fará duas grandes
entregas na área de gestão ambiental no próximo semestre.
Em setembro, serão concluídas as obras do sistema de
filtro de mangas do pátio de
Coprodutos, no valor de R$ 51
milhões, e do projeto de dessalinização da água do mar, no
valor de R$ 50 milhões.
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HOMENAGEM:

cmil.com.br

rematiptop.com.br

dmebrasil.com.br

sermavil.com.br

sotecplast.com.br
fibral.ind.br

triglav.com.br

fortes.ind.br

multilift.com.br

vitoriaindustrial.com.br
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Suzano destinará R$ 1 milhão para
apoio de projetos no ES, MG e BA
Os editais
contemplarão
projetos nas
áreas de cultura,
educação, esporte
e renda
A Suzano está lançando 2
editais para seleção de projetos, contemplando mais de 20
municípios do Espírito Santo,
Bahia e Minas Gerais. O objetivo
é fortalecer iniciativas de geração de renda, esporte, educação
e cultura nas regiões de atuação
da companhia. As inscrições em
ambos editais estão abertas e
vão até o dia 6 de agosto. Confira
a seguir os detalhes dos editais.
Edital Quilombola
Esse edital é específico para
comunidades quilombolas e é
fruto da parceria da Suzano com
a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Serão disponibilizados
R$ 500 mil para apoiar projetos

DIVULGAÇÃO

que envolvam o fortalecimento
da agricultura, beneficiamento
e agregação de valor à produção
rural, fortalecimento da comercialização e/ou de atividades
econômicas sustentáveis, fomento ao empreendedorismo
e inclusão digital. Neste edital
podem se inscrever projetos de
32 comunidades quilombolas
dos municípios de Conceição
da Barra, São Mateus, Jaguaré e
Montanha, no Espírito Santo, e
de 6 comunidades quilombolas
dos municípios de Nova Viçosa,
Caravelas e Ibirapuã, na Bahia.
Podem participar organizações
da sociedade civil, agricultores
familiares, cooperativas e microempreendedores individuais (MEIs) destas comunidades.
Edital Regional
Esse edital vai destinar os
outros R$ 500 mil a projetos
que buscam contemplar quatro
frentes: geração de renda, educação, esporte e cultura. Podem
se inscrever organizações da
sociedade civil e cooperativas.
O objetivo é contemplar projetos de agricultura, artesanato,
apicultura, marcenaria e ou-

MAIS DE 30 comunidades quilombolas do ES poderão ser beneficiadas com projetos

tras atividades, formação de
professores e fortalecimento
do papel da escola; qualificação
de grupos e apoio à produção
cultural; capacitação e inclusão
pelo esporte. O edital abrange-

rá 13 municípios do Espírito
Santo (Aracruz, Cachoeiro de
Itapemirim, Fundão, Ibiraçu,
Vila Valério, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Conceição da
Barra, Pedro Canário, Pinhei-

ros, Montanha e Mucurici), 8
municípios da Bahia e um de
Minas Gerais.
Para saber mais e fazer a
inscrição de projetos, acesse:
https://www.suzano.com.br
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Ferrovias da Vale são as melhores do
Brasil em segurança e meio ambiente
Os dados são do Índice de Desempenho Ambiental da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
VALE

A Estrada de Ferro Vitória
a Minas (EFVM) e a Estrada
de Ferro Carajás, administradas pela Vale no Brasil, receberam as melhores avaliações
ambientais entre as ferrovias

brasileiras, de acordo com a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O Índice de Desempenho Ambiental (IDA) é aplicado pelo órgão federal responsável pela con-

cessão, fiscalização e regulação
das ferrovias brasileiras. A Estrada de Ferro Carajás obteve a pontuação 0,83 em uma escala de 0 a
1. Na sequência, está a Estrada de
Ferro Vitória a Minas, com 0,81.

Pelo segundo ano consecutivo,
as duas ferrovias têm o melhor
desempenho. Para o Gerente
Executivo de Meio Ambiente da
Vale, Bruno Ferraz, o resultado
reflete os esforços da empresa
pela relação sustentável com os
territórios onde atua. “Estamos
atentos a cada etapa do processo,
utilizando tecnologia e buscando
soluções inovadoras para aprimorar nossos controles ambientais. Também desenvolvemos
um trabalho de diálogo com as
comunidades visando ampliar
as ações de conservação ambiental”, diz.
O indicador ambiental é formado a partir de quesitos como
correta destinação de resíduos;
reuso de água; controle de emissões; eficiência energética; relacionamento com moradores
de cidades vizinhas às ferrovias;
e iniciativas de conservação do
meio ambiente.
Entre as ações desenvolvidas
pelas duas ferrovias estão segregação de resíduos sólidos,
reaproveitamento de água da
chuva e sistemas de tratamento
de efluentes, aplicação de polímeros supressores de poeira nas
cargas, além de monitoramento

automatizado da qualidade do ar.
No quesito segurança, ambas as
ferrovias também foram classificadas pela ANTT como as mais
seguras do país. O comparativo
considera os índices anuais de
acidentes de todas as estradas
de ferro do Brasil.
Locomotiva Elétrica
A EFVM ainda recebeu a primeira locomotiva 100% elétrica,
movida a bateria, da mineração
brasileira, que está em operação
no pátio de manobras na Unidade Tubarão. A locomotiva é
parte do Programa PowerShift,
que tem o objetivo de substituir
a matriz energética da Vale por
fontes limpas.

Pelo segundo
ano consecutivo,
as duas ferrovias
têm o melhor
desempenho
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Imetame Logística Porto inicia obras do
empreendimento em Aracruz
Um evento restrito
marcou o início da
construção do Porto
A Imetame realizou, no dia 19
de junho, um evento restrito a
colaboradores veteranos e poucos convidados para oficializar
o lançamento da Imetame Logística Porto, registrando assim
um importante marco histórico para a companhia. As obras
do porto iniciaram-se logo na
sequência, no dia 21 de junho.
O evento contou ainda com a
presença do Governador do
Estado, Renato Casagrande.
Para o fundador do Grupo
Imetame, Etore Cavallieri, foi
um dia muito especial, a realização de um sonho. “O Porto
é sonho meu, do meu pai e dos
nossos colaboradores. Hoje é
um dia de ação de graças a Deus
por nos permitir sonhar e realizar. Fazemos o que fazemos por
amor e com amor, procurando
sempre fazer o bem para as pessoas e para o mundo”, disse Etore emocionado com o momento.
Como ato simbólico do início da construção dos quebra-mares, foram colocadas

“

IMETAME

no mar duas grandes pedras,
uma lançada por Cavallieri e outra por Casagrande.

O Porto é sonho
meu, do meu pai e dos
nossos colaboradores.
Hoje é um dia de ação
de graças a Deus por
nos permitir sonhar e
realizar. Fazemos o que
fazemos por amor e
com amor, procurando
sempre fazer o bem
para as pessoas e para
o mundo

”

Etore Cavallieri, Fundador do Grupo
Imetame

“A Imetame é uma empresa
que orgulha muito todos nós
capixabas. A gente viu o crescimento da empresa para chegar
hoje com cinco mil colaboradores, é uma empresa de Aracruz,
capixaba, e que está presente
com muita competência e eficiência no Brasil todo. Hoje é
marco para a empresa, nasce

VISTA AÉREA do local onde iniciaram-se as obras da Imetame Logística Porto

o Porto, a Imetame Logística
Porto, que para nós é fundamental, porque além de estar
crescendo e consolidando o
trabalho da empresa, com este
investimento da Imetame estamos tornando o nosso estado
mais competitivo, gerando mais
oportunidades. Parabéns a Imetame e a todos os seus colabora-

dores!”, concluiu o Governador.
Sobre o Porto
O empreendimento, com investimento na ordem de R$ 1,7
bilhão, tem como conceito um
Complexo de Terminais Privados modelado para atender
os mais diversos setores pro-

dutivos, oferecendo terminais
especializados para diferentes
tipos de cargas, como contêiner, carga geral e grãos. Com
profundidade de 17 metros, o
Complexo Portuário poderá
receber navios de longo curso,
com calado de até 16,5 metros,
permitindo a operação segura de navios de grande porte.
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