SAMARCO E PREFEITURA DE ANCHIETA
INAUGURAM CASA DO CIDADÃO
Mineradora investiu cerca de R$ 3 milhões na construção do espaço, que
oferecerá serviços diversos para a população da cidade e municípios vizinhos
A Samarco, em conjunto com a Prefeitura de Anchieta, inaugurou nesta sexta-feira (29),
a Casa do Cidadão. No local, os moradores de Anchieta e municípios vizinhos poderão
realizar diversos serviços, como tirar segunda via da carteira de identidade e CPF ou
mesmo obter informações para negócios próprios. Os turistas também terão na Casa do
Cidadão um local para tirar dúvidas e obter informações sobre a região.
Investir na área de cidadania foi uma das prioridades estabelecidas no Termo de
Compromisso Socioambiental (TCSA) firmado entre a Samarco, o governo do Estado do
Espírito Santo, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, as prefeituras de Anchieta,
Guarapari, Anchieta e Piúma, com a interveniência técnica do Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).
A solenidade de inauguração encerra o TCSA, que contemplou outros projetos de
infraestrutura em municípios vizinhos à área de atuação da empresa, com foco em saúde
e cidadania. Dentro do mesmo Termo, por exemplo, foram entregues as obras de
calçamento, em Guarapari, do bairro Porto Grande e a Unidade de Saúde da Família Maria
Lúcia de Almeida Cunha Lora. Já em Piúma, foi inaugurada a reforma do Hospital Municipal
Nossa Senhora da Conceição.
Todos os projetos foram definidos pelos signatários do TCSA, que têm representantes em
uma comissão criada para discutir e deliberar sobre os investimentos que foram feitos pela
Samarco. “A Casa do Cidadão demonstra, de forma prática, o potencial positivo que reside
na parceria entre sociedade civil, as instituições públicas e a empresa”, afirma Roberto
Carvalho, diretor-presidente da Samarco.
Responsável pela execução da obra, a Samarco investiu cerca de R$ 3 milhões no projeto.
No Termo, cabe à prefeitura de Anchieta a entrega dos equipamentos e gestão do espaço,
bem como da equipe que irá compor a estrutura administrativa e de manutenção.

“O nosso foco é prestar atendimento com qualidade e eficiência, facilitando a vida do
cidadão anchietense e também de cidades vizinhas. A oferta de serviços em um só lugar
vai

dar agilidade para empresários e futuros

empreendedores, possibilitando a

diversificação de atividades em nosso município. Nós estamos trabalhando e agradecemos
a Samarco pela parceria para construção da Casa do Cidadão", explica o prefeito de
Anchieta, Marcus Assad.

TCSA
O Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA), firmado na ocasião da construção da
quarta usina de pelotização da Samarco, tem como premissa a atuação compartilhada e
corresponsável entre a empresa, o governo do Estado, o Ministério Público do Espírito
Santo e os municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, com a interveniência técnica do
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), visando à potencialização do
desenvolvimento da área de influência direta da planta industrial da Samarco em Ubu,
Anchieta.
O Termo deu origem a um modelo de governança pioneiro, estruturado para atender
compromissos firmados com a cooperação de múltiplos atores - públicos e privados - com
vistas à promoção de estratégias de desenvolvimento dos territórios.
Anchieta, Guarapari e Piúma receberam investimentos na ordem de R$ 12,2 milhões, como
parte do Plano de Investimento de recursos oriundos da Samarco. Com esse montante, a
empresa contribuiu com o desenvolvimento socioeconômico dos três municípios,
especialmente no que se refere à saúde, cidadania e infraestrutura.
Desse total, cerca de oito milhões de reais foram aplicados em obras aprovadas pela
comissão de gestão e acompanhamento do TCSA.
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