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LOGÍSTICA E INVESTIMENTO:

VALE JUNTO COM O BRASIL 
NO COMBATE À COVID-19

Em um esforço para conter e mitigar os efeitos 
da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Vale 
investiu meio bilhão de reais em ações de ajuda 
emergencial e humanitária. Usando a própria 
rede de logística na Ásia, a empresa transportou 
600 toneladas de insumos da China para o Brasil 
em 13 aviões fretados específicos para este fim. 

“O combate à pandemia do novo coronavírus é 
um dos maiores desafios da humanidade e, como 
uma empresa brasileira, a Vale não poderia 
deixar de oferecer apoio ao governo federal e 
aos estados onde mantém operação para reduzir 
os impactos à saúde da população”, disse o CEO 
da Vale, Eduardo Bartolomeo. 

As ações realizadas em pouco mais de 40 dias 
beneficiaram diferentes comunidades e regiões 
brasileiras, e a empresa se mantém alerta às 
necessidades do país. Veja um pouco do que  
foi entregue ao Ministério da Saúde, totalizando 
15,8 milhões de EPIs.

Ainda 14,5 milhões de insumos, foram 
doados entre kits de teste e EPIs para os  
seis estados onde a empresa atua 
(MA, PA, RJ, MS, ES e MG).

TESTES RÁPIDOS
5 milhões de kits

HOSPITAIS
3 hospitais de campanha no Pará,  
Maranhão e Rio de Janeiro

LIMPEZA
81 mil itens de material de limpeza, 100 
toneladas de álcool gel, kits de higiene pessoal 
para presídios de Minas Gerais e kits de limpeza 
para 475 famílias quilombolas no Rio de Janeiro 
e 10 mil famílias indígenas em MG, MA, ES, PA

MÁSCARAS
2,54 milhões 
de N95 e 10,8 
milhões de 
máscaras 
cirúrgicas

AVENTAIS
2,24 milhões

ÓCULOS
4,5 milLUVAS

216 mil

AMBULÂNCIAS
3 ambulâncias para Minas Gerais e  
10 para o Maranhão

VIATURA BOMBEIRO
5 viaturas de Corpo de Bombeiros para o Maranhão

ALDEIAS INDÍGENAS
Apoio na construção de 15 unidades de quarentena  
para tribos indígenas em Minas Gerais e Espírito Santo


