Samarco apresenta balanço de ações a empresários
do sul capixaba
O diretor-presidente da Samarco, Roberto Carvalho, participou, nesta terça-feira (17/05), de um encontro para
empresários do sul do Espírito Santo promovido pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O
evento foi realizado no novo Centro Integrado do Sesi/Senai, em Anchieta e teve a presença do prefeito de
Anchieta, Marcus Assad, de vereadores, moradores e um grupo de empregados da Samarco.
Durante o encontro, o executivo apresentou as ações realizadas pela empresa para tratar os impactos causados
pelo rompimento da barragem de Fundão e detalhou o acordo assinado entre a empresa, suas acionistas, e os
governos federal, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Os números que demostram a importância da empresa
para a economia capixaba também foram debatidos com os empresários.
“Não temos medido esforços para realizar todas as ações previstas no acordo homologado pela Justiça Federal
no último dia cinco de maio. O retorno das nossas operações é imprescindível para cumprirmos os compromissos
assumidos com toda a sociedade. Continuamos trabalhando para voltar o mais rápido possível”, afirmou Roberto
Carvalho.
O prefeito de Anchieta, Marcus Assad, destacou que devido às paralisações da operação da empresa, o município
vive uma situação delicada. “As pessoas não entendem que 50% da arrecadação é proveniente de impostos da
Samarco. Temos que mobilizar toda a sociedade, pois a Samarco tem condições de voltar a operar”, destacou o
prefeito.
O encontro, demanda dos empresários da região, foi organizado pelo vice-presidente institucional da Findes em
Anchieta e Região (Guarapari, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves) e Relações Governamentais da Samarco,
Fernando Künsch.
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