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O setor
    público

O bem-estar da população em 1º lugar
Uma das preocupações do setor mineral é com 
o desenvolvimento dos territórios nos quais as 
empresas atuam. Além da geração de emprego e 
renda, precisamos apoiar o setor público em prol 
do bem-estar da população. Um dos grandes 
projetos, de iniciativa do Governo do Estado, do 
qual nos orgulhamos de fazer parte é o Usinas 
de Paz, que tem ainda a parceria da Hydro e Vale. 
O projeto vai benefi ciar mais de 300 mil 
pessoas na construção das sedes do 
programa TerPaz, que combate a 
violência em sete bairros da Região 
Metropolitana de Belém. Esse é 
um dos destaques desta edição 
que aborda outras iniciativas entre 
os setores público e mineral.



Investimento de R$ 60 milhões

Benefi ciando mais de 220 mil pessoas

As usinas serão construídas nos bairros
Guamá  / Terra Firme  / Jurunas
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Veja o vídeo

Essa iniciativa está alinhada à nossa 
estratégia de Responsabilidade 
Social Corporativa, que é orientada 
pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. Sabemos 
da relevância da educação, do 
emprego e do acesso à cultura como 
transformadores sociais e estamos 
comprometidos com o objetivo de 
tornar a sociedade onde operamos mais 
inclusiva e melhor para todos.

Acreditamos que é possível reduzir 
os índices de violência a partir de um 
trabalho conjunto e bem estruturado 
entre Governos, iniciativa privada 
e sociedade, com foco em ações 
que garantam justiça social e mais 
qualidade de vida para todos.

Parceria 
no combate 
à violência

O Governador Helder Barbalho assinou um Termo de Co-
operação com a Empresa Hydro para construção de três 
Usinas da Paz em áreas já atendidas pelo programa Terri-
tórios Pela Paz (TerPaz).
Atualmente, as ações dos TerPaz são realizadas em esco-
las públicas, centros comunitários e delegacias dos bair-
ros. Em setembro de 2019, o Governo do Estado e a Vale 
assinaram um acordo de cooperação técnica. A minera-
dora investirá R$ 102 milhões, também, na construção 
das estruturas físicas do projeto.

John Thuestad, vice-presidente executivo de 
Bauxita & Alumina da Hydro no Brasil

Luiz Eduardo Osorio, Diretor-executivo 
de Relações Institucionais, Comunicação e 
Sustentabilidade da Vale

 Helder Barbalho
 Governador

https://youtu.be/8j1mB_V3DnU
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Saiba mais aqui.

A Hydro assinou um acordo com o Governo do Estado para 
incluir no Termo de Compromisso (TC), de setembro de 2018, a 
construção de uma usina de triagem e reciclagem de resíduos 
urbanos, no município de Barcarena. O material será oriundo de 
coleta seletiva realizada pela Prefeitura de Barcarena.
A unidade de triagem e reciclagem é uma das frentes de ação 
do programa Sustentar Barcarena, uma parceria das empresas 
Alunorte e Albras com a prefeitura local para dar suporte à 
implantação da gestão de resíduos sólidos do município.

Triagem e
reciclagem de
resíduos urbanos

A USINA REPRESENTA

 Investimento de até

R$30
 milhões

 Total de investimento

R$150
 milhões
 previstos no TC

Capacidade para 
processar

40%
 dos resíduos 
coletados

Taxa de 
triagem de

280
toneladas
por mês

Informe:

https://bit.ly/38Ckcj8
https://www.hydro.com/pt-BR
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Coprodutos da fabricação
do aço contribuem para 
recuperação de vias públicas

Em outra conjuntura, esse material seria visto 
como algo descartável, mas utilizamos nossa 
escória em benefício da comunidade na qual 
estamos inseridos, reduzindo impactos ambientais, 
melhorando as condições das vias e reafi rmando 
nosso compromisso de empresa cidadã.

Ian Corrêa, Vice-Presidente de 
Operações do Grupo Aço Cearense

Nos períodos mais chuvosos, como no início do ano, 
muitas ruas fi cam esburacadas e cheias de lamas, 
exigindo melhorias e reparos. Em parceria com órgãos 
públicos, a SINOBRAS tem participado da recuperação 
de ruas de Marabá e municípios próximos, contribuindo 
com o desenvolvimento das comunidades.
Um dos coprodutos que podem ser reaproveitados na 
SINOBRAS é a escória gerada durante o processo de 
fabricação do aço. Mais de 59 mil toneladas de escória 
foram doadas nos últimos anos e foram utilizadas na 
recuperação de vias de cidades como Marabá, São 
Domingos do Araguaia e São João do Araguaia.  
 

Informe:

https://www.sinobras.com.br
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A Vale está contribuindo para implantação de ações 
de fortalecimento da segurança pública em Canaã dos 
Carajás, Curionópolis, Marabá, Ourilândia do Norte, 
Parauapebas e Eldorado do Carajás. A empresa assinou, 
em setembro de 2019, convênio com o Governo do estado 
do Pará com o objetivo de apoiar o deslocamento de 
tropas em missões, além de suporte logístico e material 
para outras ações de segurança e inteligência das Policias 
Civil e Militar nos municípios do sudeste do Estado.   

Convênio garante reforço 
na Segurança Pública 
para o sudeste paraense

15 veículos
 equipados foram
 entregues às Polícias Civil 
 e Militar nos municípios:

Ourilândia do Norte, 
Eldorado dos Carajás, 
Curionópolis, 
Marabá e
Parauapebas.

Informe:

Esse apoio se estendeu também ao Programa 
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), 
da Polícia Militar, em especial aos municípios 
contemplados pelo projeto. O convênio 
prevê também a entrega de drones para 
as Polícias Civil e Militar. Os equipamentos 
devem contribuir para as ações da 
inteligência e policiamento ostensivo.
O convênio, que é coordenado e executado pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará 
(SEGUP), tem investimento de R$ 3,1 milhões e terá 
duração de um ano e seis meses, podendo ser renovado 
por igual período.

REFORÇO NA SEGURANÇA

http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
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 O que representa

20%
 da Contribuição Financeira      
 de Exploração Mineral (CFEM)
 para o setor no Pará.

Em janeiro, foi assinado pelo Governador do Estado, 
Helder Barbalho, o projeto de lei que prevê a destinação 
de R$70 milhões para o desenvolvimento da ciência 
no Estado todos os anos, o que representa 20% da 
Contribuição Financeira de Exploração Mineral (CFEM) 
para o setor no Pará.

Incentivo à pesquisa científi ca por meio da CFEM

Ciência e
Tecnologia

R$70
 milhões
  para o desenvolvimento
  da ciência no Estado
  todos os anos.

Helder Barbalho
Governador do Pará.

Hoje temos a oportunidade de demonstrar ao Pará uma 
escolha de Estado, não de Governo, algo defi nitivo. Enviamos 
à Assembleia Legislativa um projeto de lei que permitirá a 
veiculação dos recursos oriundos da CFEM em nosso Estado, 
drenado pela força do minério, que permitirá que essa 
assegure a pauta da ciência, da tecnologia, do conhecimento. 
Vinte por cento desses recursos, algo entre R$60 a R$70 
milhões por ano, serão para o desenvolvimento da ciência. 

INCENTIVO PREVÊ
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Veja o vídeo

O carnaval também pode ser uma 
festa boa para o meio ambiente e 
tem tudo a ver com a mineração. 
Mas como? É o que o creator 
Gabriel Pinheiro mostra num vídeo 
produzido, exclusivamente, para 
o Simineral ON. Quer saber como 
as atitudes sustentáveis podem 
deixar a folia ainda mais alegre e 
divertida, respeitando a natureza e 
a diversidade? Dá o play.

Folia sustentável 
Ca

rn
av

al
 

https://youtu.be/jrRiez9whHU
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José Fernando Gomes Júnior 
Presidente do Simineral 

Poliana Bentes de Almeida 
Consultora 

Criação e Produção 
Agência EKO 
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É CONTEÚDO SOBRE 
MINERAÇÃO QUE VC QUER, 
@? O Simineral tem!

Acesse as nossas redes sociais e 
confi ra tudo o que acontece na 
Mineração, no Pará. Notícias, 
dados, curiosidades e tudo o 
que você precisa saber para 
fi car bem informado.
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