Boletim para a imprensa
Samarco conclui sexta ponte
A ponte que liga a sede de Barra Longa ao distrito de Gesteira acaba de ser entregue. A
obra foi concluída no sábado, 6, facilitando o acesso das comunidades locais. A estrutura,
feita de vigas metálicas e piso de concreto, possui 38 metros e capacidade de carga para
45 toneladas.
Esta é a sexta ponte entregue em 90 dias desde o acidente na barragem de Fundão, o
que significa que uma ponte foi entregue a cada 15 dias. Além das sete pontes, a
empresa recuperou uma pequena estrutura que liga o distrito de Monsenhor Horta ao
subdistrito de Paracatu de Baixo, dois dias após o ocorrido.A previsão é que a sétima e
última ponte, em Corvina, também distrito de Barra Longa, seja finalizada ainda este
mês.
Entregas
5/12 – Ponte entre os distritos de Águas Claras e Monsenhor Horta, em Mariana
11/12 – Ponte entre que liga os distritos de Pedras e Borba a Águas Claras e Campinas,
em Mariana
20/12 – Ponte de Campinas, localizada entre as comunidades de Campinas e Barreto
6/1 – Ponte do Onça, em Barra Longa
22/1 – Ponte no subdistrito de Ponte do Gama, em Mariana
06/02 – Ponte em Gesteira

Comissão discutirá futuro de animais resgatados
A Samarco e os parceiros na frente de assistência aos animais domésticos resgatados
em Mariana (MG) e Barra Longa (MG) começam a definir o futuro dos animais assistidos
nos Centros de Recolhimento montados pela empresa. As ações para a destinação dos
bichos serão formatadas a partir de reunião no próximo dia 15 de fevereiro, com uma
comissão de representantes de instituições, ONGs, veterinários e voluntários que são
referência em defesa dos direitos dos animais.
Uma das primeiras ações discutidas será o evento para adoção de animais pequenos,
com previsão de realização até 31 de março. Antes disso, serão concluídas as
entrevistas para identificação de donos e, quando possível, feita a devolução. Atualmente,

encontram-se sob os cuidados da empresa 182 animais de pequeno porte, como cães e
gatos.
A comissão foi idealizada em encontro realizado no dia 2 de fevereiro, em Mariana, com
os parceiros que atuaram com a Samarco no socorro aos animais. A empresa apresentou
os resultados do trabalho que vem sendo executado desde 10 de dezembro, quando
assumiu formalmente a gestão dos serviços e suprimentos necessários à qualidade de
vida dos animais impactados pelo acidente na barragem de Fundão.
Dentre essas ações realizadas estão a adequação de duas estruturas para atendimento e
acomodação de animais de pequeno e grande porte, e melhorias como a instalação de
hospital veterinário com centro cirúrgico, farmácia e maternidade. A iniciativa mais
recente foi a transferência de animais de grande porte – como cavalos, burros, bois,
porcos e outros como patos, gansos e galinhas – de um galpão para a Fazenda Bom
Retiro, alugada pela Samarco, no último dia 29 de janeiro. Ao todo, 172 animais estão
agora em um ambiente de 240 hectares, onde têm à disposição 2 veterinários dedicados,
farmácia, pastagens, piquetes e baias para recolhimento noturno.
Futuramente, os animais que não forem adotados ou cujos donos não tenham condição
de acolhê-los, serão levados a um santuário a ser montado pela empresa em local ainda
indefinido. Este será um lugar definitivo para que os animais vivam e sejam assistidos e
cuidados durante período indeterminado.
Todas as medidas tomadas pela empresa e parceiros estão no Termo de Compromisso
Preliminar (TCP) firmado com Grupo Especial de Defesa da Fauna do Ministério
Público de Minas Gerais (MP-MG), em 18 de dezembro (link para a matéria de 26/12,
referente ao TCP). O documento referendou o esforço feito em parceria com associações
e voluntários referente ao cuidado com os animais.
Sobre a Samarco
Fundada em 1977, a Samarco é vice-líder do mercado transoceânico de pelotas de minério de
ferro e uma das maiores exportadoras do País. De capital fechado, a Samarco tem duas acionistas
– Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. –, que dividem igualmente o controle acionário da empresa.
A empresa possui duas unidades industriais localizadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, além
de dois escritórios internacionais, em Amsterdã (Holanda) e Hong Kong (China) e um nacional, em
Vitória (ES).
Desde o acidente na Barragem de Fundão, em Mariana, a Samarco não tem medido esforços na
recuperação socioeconômica e ambiental das regiões atingidas pelo acidente. A empresa está
ciente das dificuldades momentâneas, mas mantém a expectativa de retomar suas operações com
o objetivo não só de cumprir todos os seus compromissos advindos da ocorrência bem como
manter sua contribuição para o crescimento dos estados onde atua e do País.
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