Samarco finaliza obras urbanas de Barra Longa
Outros programas e ações de reparação continuam em andamento

Área urbana mais atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, Barra Longa (MG),
município da região da Zona da Mata, a 60 quilômetros de Mariana, contabiliza cerca de
90% das obras de reparação e reconstrução da cidade já entregues pela Samarco.
Já foram entregues 131 imóveis, entre residenciais e comerciais, totalmente
recuperados, em um processo que envolveu muito diálogo e participação da
comunidade local . As obras de infraestrutura englobaram a reconstrução e reparação
de estruturas como ruas, pontes, escolas, rede de água e de esgoto e rede elétrica.
Foram 4.000 m² de asfalto refeitos na rodovia Edmundo Costa Lana e em trechos da MG
326, e aproximadamente 14.000 m2 de calçamento dentro do município.
Desde a elaboração do projeto arquitetônico de reconstrução, incluindo as outras
etapas de execução das obras, a Samarco contou com a participação da comunidade
local. A empresa entende que ainda há muito a fazer e ainda serão conduzidas outras
ações e implantação de novos programas socioeconômicos e socioambientais na região,
que ficarão a cargo da Fundação Renova.
A Renova é uma organização autônoma e independente, que conduzirá os programas
socioeconômicos e socioambientais previstos no Termo de Transação de Ajustamento
de Conduta (TTAC) firmado entre a Samarco, seus acionistas e governos federal, de
Minas Gerais e do Espírito Santo.

Reativação da economia local e mão de obra
As obras, principalmente na área urbana de Barra Longa, envolveram profissionais
locais, moradores da cidade e de regiões próximas, como do distrito de Gesteira e do
município de Acaiaca. Para a compra de materiais, a Samarco procurou, sempre que
possível, priorizar o comércio local. Com a realização das obras, foram gerados R$ 5
milhões em impostos para o município.
Para reduzir os impactos inevitáveis das obras, a Samarco adotou uma série de
iniciativas. Entre elas, a umectação permanente das principais vias da cidade para
diminuir a poeira.

Durante todo o processo de reconstrução, a Samarco procurou dar todo o suporte para
a comunidade local até que a cidade fosse totalmente recuperada. A empresa cumpriu
com o compromisso firmado, concedendo 270 cartões de auxílio financeiro para
moradores de Barra Longa que atendiam aos critérios estabelecidos. Os cartões
contemplam o valor de um salário mínimo, mais um adicional de 20% do salário mínimo
para cada um dos dependentes do morador, além do valor de uma cesta básica.
Para 2017, estão previstos outros programas em Barra Longa, também conduzidos pela
Fundação Renova. Na área urbana, está previsto o início das obras de reconstrução do
Parque de Exposições. Moradores da cidade também foram ouvidos na elaboração
deste projeto para que pudessem manifestar suas expectativas quanto à estrutura e
usos dos espaços do parque. As principais ideias levantadas apontam a importância do
local como espaço para ações de formação, concursos, torneios e shows.
Praça Manoel Lino Mol
Principal ponto de convivência da comunidade, a praça Manoel Lino Mol, em Barra
Longa, será entregue no final do mês de outubro. A Samarco realizou a obra de limpeza
e retirada de rejeitos, drenagem pluvial, repavimentação das calçadas em volta da praça,
recuperação da rede elétrica, revegetação, de acordo com o projeto arquitetônico
aprovado em conjunto com a comunidade local. A empresa procurou preservar ao
máximo a identidade da antiga praça, que também era um desejo da comunidade.
Já na Avenida Beira Rio, outro espaço público importante para a cidade , a empresa
refez todo o calçamento da via, instalação de nova iluminação, revegetação dos
arredores, além da montagem de uma academia ao ar livre, parque infantil e pista de
caminhada.

Recuperação ambiental
Em paralelo às obras no centro urbano de Barra Longa, a Samarco tem implementado
várias ações ambientais. .Foram removidos 157 mil m³ de rejeitos do município. Vinte
tributários (afluentes) foram recuperados em Barra Longa. Foram plantadas gramíneas
e leguminosas para o controle da erosão próxima a esses afluentes. A próxima etapa
contempla a revegetação definitiva.
O rompimento da barragem de Fundão provocou impactos também para os produtores
rurais da região. Para reverter este quadro, a Samarco iniciou ações ambientais e a
Fundação Renova continuará com programas que visem a recuperação da
biodiversidade da região.

No bairro Morro Vermelho, foi instalado um muro de gabião (caixas de pedras) com
extensão de 278 metros de comprimento e 4m de altura para conter o processo de
erosão no rio do Carmo.

Reconstrução em números – Barra Longa
- Valor investido em obras de infraestrutura e de remoção de sedimentos – R$145
milhões
- Valor investido na recuperação e reparação de imóveis (residenciais e comerciais) –
R$20 milhões
- 630 profissionais. Em pico de obra, 690 contratados.
- Imóveis recuperados – 131
- Residenciais : 98 unidades
- Comerciais : 33 unidades
- Reforma de currais, porteiras e mata burros : 21, sendo: 12 currais e 9 mata burros
- Pavimentos recuperados: 4.000 m² de asfalto recuperado e cerca de 14.000 m2 de
calçamento
- Volume de rejeitos retirados na área urbana: 157mil m³
- Tributários (afluentes) recuperados: 20 tributários em Fase 1*
*Fase 1: Significa que tiveram revegetação com mix de gramíneas e leguminosas para
controle da erosão. Eles irão passar por outra fase de vegetação .
- ISS gerado para a prefeitura de Barra Longa até setembro de 2016: R$ 5 milhões.

Sobre a Samarco
A Samarco tem 39 anos de história, tendo começado a operar em 1977. A empresa
possui duas unidades operacionais: Germano, em Mariana (MG), onde é realizada a
extração e o beneficiamento de minério de ferro em três concentradores, e Ubu, em
Anchieta (ES), onde estão quatro usinas de pelotização. As unidades são interligadas por
três minerodutos de 400 quilômetros de extensão, que atravessam 29 municípios.
Em 2015, ano do rompimento da barragem de Fundão, a Samarco produziu 24,9 milhões
de toneladas, sendo 97% em pelotas e 3% em finos de minério de ferro. Naquele ano, a
companhia foi a 12ª maior exportadora do Brasil e gerou 3.027 empregos diretos, dos
quais 1.736 em Minas Gerais e 1.291 no Espírito Santo.
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