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Para: Naira Hofmeister, L-Imprensa <L-Imprensa@vale.com>
Oi Maira,
Segue o posicionamento:
“A Vale informa que o relatório citado traz informações equivocadas, que precisam ser esclarecidas. A
companhia lamenta não ter sido ouvida, uma vez que está sempre aberta ao diálogo e reconhece o
importante papel das entidades de defesa dos direitos indígenas. Cabe esclarecer que:
- A Vale não realiza atividades de pesquisa mineral ou lavra de qualquer natureza em terras indígenas no Brasil
e respeita rigorosamente a legislação vigente. A empresa reforça que respeita o princípio do consentimento
livre, prévio e informado junto às comunidades indígenas. A Vale declara, ainda, que em seu plano de
produção atual não estão sendo considerados recursos minerais ou reservas minerais em terras indígenas no
Brasil. A companhia está reavaliando sua carteira de processos minerários, incluindo requerimentos de
pesquisa que interferem total ou parcialmente com terras indígenas.
- Sobre a suposta contaminação do Rio Cateté, a Vale esclarece que o empreendimento Onça Puma, localizado
a mais de 20km de distância da Terra Indígena (TI) Kayapó, e fora dos limites da TI Xikrin, está licenciado pelos
órgãos competentes e que retomou suas atividades regulares a partir da autorização do Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro de 2019, ratificada pelo Pleno do Tribunal. A decisão foi baseada
em sete laudos elaborados por peritos judiciais especializados em diversas áreas científicas, com destaque
para os de limnologia, geologia e metalurgia, os quais demonstraram cabalmente a inexistência de relação
entre as atividades da empresa e a suposta contaminação do Rio Cateté.
Cabe ressaltar que a Bacia do Itacaiúnas, que abriga o Rio Cateté, encontra-se numa região geológica em
que há presença natural de metais como ferro, níquel, cobre, entre outros, em volumes superiores aos
previstos nos parâmetros da legislação, conforme foi verificado pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do
empreendimento, elaborado em 2004, antes, portanto, do início da operação de Onça Puma, em 2008.
A empresa reforça ainda que tem cumprido ordem judicial da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) e, até o momento, já depositou aproximadamente R$ 130 milhões. A aplicação desse recurso foi
definida no Termo de Ajuste de Conduta (TAC), entre as associações indígenas e o Ministério Público Federal.
A Vale mantém diálogo aberto e contínuo com o Povo Xikrin do Catete e Kayapo e reforça seu respeito a estas
comunidades indígenas.
- Sobre a Estrada de Ferro Carajás (EFC), a Vale esclarece que desde sua construção, no início da década de
80, a empresa realiza atividades de apoio aos povos indígenas, incluindo ações nas áreas de saúde, educação,
atividades produtivas, entre outras. Todas as atividades da ferrovia são realizadas em conformidade à
legislação vigente, respeitando os direitos dessas populações. Cabe esclarecer que a EFC não tem influência
nas Terras Indígenas Araribóia e Xikrin do Cateté.
Desde a década de 80, a Vale vem apoiando o Povo Gavião em ações de saúde, atividades produtivas entre
outras. Atualmente, há um Termo de Compromisso em vigor que estabelece o valor de R$ 14 milhões anuais
repassados mensalmente para as associações indígenas do Povo Gavião, que são responsáveis pela execução
do recurso no seu etnodesenvolvimento. Destacamos ainda que foram implementados diversos projetos de
etnodesenvolvimento e plano básico ambiental junto aos Awa e Guajajara.
- Sobre atuação da Biopalma, a empresa esclarece que não desenvolve nenhuma atividade no território
indígena. Importante ressaltar que em áreas de plantio próximas ao território indígena não são utilizados
defensivos agrícolas. As técnicas utilizadas no plantio de dendê seguem rigorosamente regras e controles
ambientais, sem impactos negativos ao meio ambiente.”
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[EXTERNAL E-MAIL]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

AVISO LEGAL "As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso
restrito. A utilização, divulgação, cópia ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa diferente
do destinatário é proibida. Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-la e informar ao
remetente pelo endereço eletrônico acima."

DISCLAIMER "This email and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Use, disclosure,
copying or distribution of this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you have
received this email in error, please notify the sender by reply email and destroy all copies of this message."
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