
Prezado Senhor
Manoel Ambrósio (Presidente ASPAS)
Associação de Proprietários Pasárgada (ASPAS)

Ref.: Ofício - 27 de março de 2020

Prezado Senhor,

A VALE S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ sob o nº 33.592.510/0001-54, com 
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 186 – Salas 701 
a 901, Bairro Botafogo, vem, respeitosamente, em atenção ao ofício em referência, 
encaminhar a V.Sa. os esclarecimentos que se seguem.

Registra-se, inicialmente, que tendo em vista o momento atual de crise em razão 
da disseminação mundial do “Coronavírus” (COVID-19), e considerando-se a 
recomendação das autoridades e órgãos públicos competentes de que se evite 
aglomerações de pessoas, foram realizadas tratativas entre a Companhia e 
representantes do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, 
sendo acordado no bojo da Ação Civil Pública nº 5000901-97.2019.8.13.0188 que 
os 3.711 moradores de Macacos que anteriormente recebiam vouchers passarão a 
receber, em substituição, valores em conta bancária.

Nesse sentido, frise-se que a plataforma de pré-cadastramento digital disponibilizada 
pela VALE S.A. não se trata de “um novo cadastro para fins de elegibilidade dos 
moradores ao recebimento de valores em conta bancária, em substituição aos 
voucheres até então disponibilizados”. Trata-se, na verdade, de mecanismo criado 
para que os 3.711 moradores de Macacos que já recebiam vouchers possam informar 
seus dados com vistas a alteração procedimental ajustada no bojo da Ação Civil 
Pública nº 5000901-97.2019.8.13.0188, em decorrência da pandemia.

Dessa forma, no presente momento, não serão inseridas novas pessoas ou novos 
núcleos familiares na plataforma de pré-cadastramento digital disponibilizada pela 
Companhia. Informa-se, por fim, que a VALE S.A. está em tratativas com o Ministério 
Público e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que, em um segundo 
momento, possam ser analisados novos casos, que não estão considerados na 
referida lista do CRAS.

De todo modo, renovando os votos de profunda consideração e estima, a VALE S.A. 
permanece à disposição.

Cordialmente.,

VALE S.A.
Ana Clara Marcondes de O. Coelho
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