Frente de Ocupação, Trabalho e Renda avança em seus trabalhos
Nos últimos 20 dias, mais de 800 pessoas impactadas pelo acidente com as barragens de
Mariana (MG) tiveram o perfil profissional levantado pela equipe de Ocupação, Trabalho e
Renda, uma das frentes de atuação da Samarco. O objetivo deste trabalho é buscar a
reintegração dos impactados pelo acidente às suas funções anteriores, restabelecendo suas
condições de trabalho ou mesmo abrindo novas frentes. Entre a população dos subdistritos de
Mariana (MG), com idade superior a 14 anos, foram realizadas 640 escutas. Em Barra Longa
(MG), 38 comerciantes foram ouvidos. Em municípios ao longo do Rio Doce foram mapeadas e
visitadas 170 propriedades que tiveram suas condições de sustentabilidade afetadas. Para
realizar essa atividade, estão mobilizados 70 profissionais incluindo profissionais Samarco,
zootecnistas, técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, além de todo o maquinário
necessário.
Todas as informações coletadas durante as entrevistas são inseridas em um banco de dados,
de acordo com sete linhas de atuação: pessoas que perderam totalmente seu agronegócio,
pessoas que perderam parcialmente seu agronegócio, residentes na propriedade em que o
agronegócio foi afetado, pessoas que perderam seu ponto comercial, pessoas que perderam
seu meio de prestação de serviço, pessoas que perderam o emprego, ocupações e
oportunidade de qualificação. O trabalho terá continuidade ao longo de 2016, mas vários casos
já terão atendimento até o fim de 2015.
Paralelamente a esse trabalho, 20 pontos comerciais de Barra Longa retornaram à suas
atividades após limpeza e reforma e estão disponíveis para que os proprietários retomem suas
atividades.
Oportunidades em vista
Em alinhamento com as ações da frente de Ocupação, Trabalho e Renda, as empresas que
prestam serviços para a Samarco disponibilizaram 90 vagas de emprego para os moradores de
Bento Rodrigues e Paracatu (MG). O processo seletivo está em curso e, nas próximas semanas,
os candidatos selecionados iniciarão no novo emprego.
Além disso, cerca de 30 jovens das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu (MG), se
inscreveram no processo seletivo do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) para cursos
técnicos e Ensino Médio Integrado nas áreas de Automação Industrial, Administração,
Metalurgia e Edificações. Em novembro, eles participaram de uma palestra sobre formação
profissional oferecida por profissionais do IFMG, com o apoio da Samarco, Prefeitura de
Mariana e Grupo Coaching Condor Blanco.

