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MISSÃO 

 

Vale  

Transformar recursos minerais em 
riqueza e desenvolvimento 

sustentável. 

VISÃO 

 

Vale 

Ser a maior empresa de mineração do 
mundo e superar os padrões 

consagrados de excelência em 
pesquisa, desenvolvimento, 

implantação de projetos e operação de 
seus negócios. 

VALORES 

 
 

Respeito à vida 
 

Ética e transparência  
 

Orgulho de ser Vale 
 

Excelência de 
desempenho 

 
Espírito 

desenvolvimentista 
 

Responsabilidade 
econômica, 

social e ambiental 
 

Respeito à diversidade 

Saúde, Segurança Ocupacional & 

Empresarial  

 

Agir globalmente na prevenção de 

perdas, na garantia da saúde e na 

mitigação de eventos que possam 

impactar as pessoas, os ativos e a 

reputação da Vale.  

Saúde, Segurança Ocupacional & 
Empresarial  

Ser globalmente reconhecida como 
modelo de excelência em gestão de 

Saúde, Segurança Ocupacional & 
Empresarial pela estrutura, sistemas, 

processos, políticas e resultados 
aplicados na Vale. 

DISI - Saúde, Segurança Ocupacional e Empresarial 

Atitudes esperadas: Sentimento de dono, indignação e agilidade. 



Ato Público 

 Aproximadamente 30 manifestantes saíram do Parque das Gaivotas em destino à Praia da Costa 

neste sábado (11/12/10) em protesto contra dragagem do Porto de Tubarão. 

 Na ocasião os manifestantes caminharam ostentando faixas e foram acompanhados por um carro 

de som.  

 O manifesto teve início às 08h e terminou por volta das 12h, de forma pacífica, em frente ao Clube 

Libanês, na Praia da Costa.  

 



Ato Público 

Panfletos distribuídos durante a manifestação 



Repercussão na Mídia 

Moradores de Vila Velha protestaram, 

mais uma vez, contra a instalação de 

uma rede elétrica de alta tensão e o 

despejo do que chamam de "lama 

tóxica" nas praias do município. Os 

manifestantes saíram do bairro Praia 

das Gaivotas por volta das 8h deste 

sábado (11) e seguiram até o clube 

Libanês, na orla da Praia da Costa. 

 

Cruzes negras foram colocadas na 

areia da praia em protesto contra o 

despejo da lama, fruto da dragagem 

do Porto de Tubarão, na água. De 

acordo com o presidente da ong 

Instituto Orca (Organização 

Consciência Ambiental), Lupércio 

Barbosa, o chamado bota-fora de 

dragagem levará  uma quantidade 

"sem precedentes" de lama até as 

praias de Vila Velha, o que representa 

riscos ao meio ambiente e à saúde de 

banhistas e de pessoas que 

consomem alimentos provenientes do 

mar. 




