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 PREVENÇÃO
 E COMBATE
Nesta edição, o Simineral ON entra no combate ao novo coronavírus. 
Nos unimos a governos e a empresas do setor privado que, em todo o 
mundo, lutam para salvar suas populações de um inimigo invisível. Nesta 

guerra, sabemos que informações são vitais para salvar vidas 
e para superar, da melhor forma possível, as adversidades 
impostas ao mundo. No Simineral ON #13, vamos contar 
as ações de prevenção e combate que estão sendo 
desenvolvidas pelas mineradoras associadas ao Sindicato 

das Indústrias Minerais do Pará; vamos mostrar também o que 
o Governo do Pará tem feito para dar suporte as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social; tem um podcast com Marcel Souza, Gestor 
Executivo da Redes / Fiepa, que vai contar como as indústrias e os 
pequenos fornecedores devem encarar este momento; e um conteúdo 
especial mostra a importância do isolamento social.
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ISOLAMENTO SOCIAL

Em meio a Pandemia de um vírus letal para o qual ainda 
não há remédio ou vacina, o único consenso entre os 

especialistas é a importância do isolamento social. Só 
através dele os governos em todo o mundo conseguirão 
tempo para reforçar suas estruturas de saúde e salvar 
vidas. Tempo também para a ciência avançar com 

pesquisas para um antídoto. O Simineral ON preparou um 
vídeo sobre o assunto. 

Veja o vídeo

UNIDOS, 
À DISTÂNCIA, PARA VENCER
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https://youtu.be/XBCgBfUN0nE


l A Vale adquiriu 5 milhões de kits de testes rápidos do novo coronavírus 
para  ajudar  o Governo brasileiro no combate a pandemia. A quantidade 
adquirida pela Vale representa 50% das unidades que o Ministério da Saúde 
avalia necessitar, hoje. Os testes permitem ter um resultado em apenas 15 
minutos, o que é de grande importância para o combate ao vírus.

Uma série de medidas visando  
segurança  das  pessoas

A Vale está junto ao poder público enfrentando a pandemia do novo coronavírus.  
Todas as ações adotadas pela empresa tem por objetivo contribuir para segurança e saúde 
de empregados, terceiros, famílias e comunidades onde a Vale atua, tanto no Pará, como no 
Brasil e demais países onde a empresa opera.
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VALE

Ouça o áudio:

https://soundcloud.com/site-simineral-org-br/vale-fala-de-suas-acoes-de-enfrentamento-a-pandemia
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Internamente, a empresa segue adotando medidas ainda mais rigorosas para proteger os 
empregados, reduzindo presença de pessoal nas operações, estabelecimento de trabalho 
remoto e realização de triagem nas portarias, são algumas iniciativas.

l	Ao Governo do Pará,  a Vale doou 100 toneladas de insumos como 
álcool em gel 70%, sabão e detergente líquido.

l	A Vale apoiou a reforma e ampliação de uma ala de internação 
do Hospital Municipal de Parauapebas. A reforma possibilitará a 
ampliação da capacidade de atendimento do município.

l	A Vale continua dialogando com o poder público para outras 
medidas de apoio.

patrocinadora
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http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/pt/people/coronavirus/paginas/default.aspx


l Doação de R$ 5 milhões para a construção e manutenção dos hospitais de 
campanha de Belém, Marabá, Santarém e Breves, no total de 720 leitos. 

l Sete municípios paraenses onde a Hydro atua começaram a receber 25 mil 
cestas básicas; municípios também receberam a doação de cinco mil kits para 
testes de detecção do coronavírus.

para prevenção e combate a Covid-19
Esforço coletivo 
A Hydro elaborou uma nova estratégia de ação nas regiões onde atua, com o objetivo de colaborar na prevenção e 
no combate a Covid-19. As ações apoiam os poderes executivos municipais e estadual. Saiba quais são essas ações:
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HYDRO



patrocinador

l A Albras doou à Prefeitura de Barcarena o prédio onde já funcionou um 
alojamento para empregados, que tem área total de 3.789,00 m2, para que seja 
instalado um hospital de campanha.

l A Hydro vai abastecer com água mineral o abrigo criado pelo Governo do Pará, 
no Estádio Mangueirão, voltado às pessoas em vulnerabilidade social. 

  
l Em nove comunidades de Barcarena, a Brigada de Emergência Ambiental 

Comunitária da Hydro faz um trabalho de orientação sobre ações de prevenção 
e combate a Covid-19. 
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https://www.hydro.com/pt-BR
https://www.hydro.com/pt-BR/imprensa/noticias/2020/hydro-doa-r$-5-milhoes-para-apoiar-a-instalacao-de-quatro-hospitais-de-campanha-no-para-para-combate-ao-covid-192


Seiscentas e quarenta (640) pessoas em situação de vulnerabilidade social 
deixaram as ruas de Belém e região Metropolitana para serem abrigadas no 
Estádio olímpico do pará, o Mangueirão, e na arena Guilherme paraense, o 
Mangueirinho. a ação, que faz parte da estratégia do Governo do pará para 
combater o novo coronavírus, é coordenada pela Secretaria de Estado de 

assistência Social, trabalho, Emprego e renda. a equipe da Seaster 
é formada por profissionais das mais diversas áreas de atuação, 

sejam eles técnicos ou voluntários, que garantem quatro 
refeições diárias para as 520 pessoas que estão no Mangueirão, 
e aos 120 atendidos no Mangueirinho. Esta equipe também 
coordena junto ao comando Militar do norte, do Exército, o 
centro de triagem responsável por selecionar roupas, calçados 

e cobertores que, todos os dias, chegam, de forma voluntária, às 
arenas. o objetivo do Governo é manter esse segmento social fora 

das ruas e dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
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para mais de 600 pessoas 
em situação de rua
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http://www.seel.pa.gov.br/noticia/mangueir%C3%A3o-abrigar%C3%A1-moradores-de-rua-em-combate-ao-coronav%C3%ADrus
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REINVENçãO

O podcast do Simineral ON conversou com Marcel Souza, Executivo de Gestão 
do Redes Fiepa, para falar sobre enfrentamento da crise financeira provocada 
pelo novo coronavírus para os pequenos empreendedores. Na entrevista ao 
apresentador Gabriel Pinheiro, ele deu dicas úteis para os pequenos negócios 
sobreviverem nesses novos tempos e também apontou tendências para o mundo 
pós-crise. Ouça agora.

União e tendências para combater a crise

Clique       e ouça

https://soundcloud.com/site-simineral-org-br/marcel-souza-executivo-de-gestao-do-redes-fiepa
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É contEÚdo SoBrE MinEraÇÃo QUE 
Vc QUEr, @? O Simineral tem!
Acesse as nossas redes sociais e confira 
tudo o que acontece na Mineração, no 
pará. notícias, dados, curiosidades e 
tudo o que você precisa saber  
para ficar bem informado.

PATROCINADOR DIAMANTE 

PATROCINADOR GOLD
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