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A Presidente do Conselho Estadual de Educação, a 
professora doutora Betânia Fidalgo, concedeu uma 
entrevista ao Simineral ON. Nesta edição, ela faz um 
panorama sobre a educação no Pará, em tempos de 
pandemia; fala a respeito dos desafios e das ações do 
Conselho que ela preside; e também comenta sobre a 
sua eleição e posse na Academia Paraense de Letras.

A educação no Pará em 
tempos de Pandemia

Betânia Fidalgo
ENTREVISTA

CLIQUE E OUÇA
O PODCAST2

https://open.spotify.com/episode/6vQExLq8x67jGabYXdjows?si=iDVHUOU5RfWFlwpJjxpT5g


A pandemia do novo coronavírus deixou 
sem trabalho milhares de mulheres chefes 
de família, por todo o país. No Pará, não 
foi diferente. Porém, ao mesmo tempo 
em que costureiras e artesãs perderam 
sua única fonte de renda, as máscaras 
passaram a ser item obrigatório no mundo 
para reduzir o contágio da doença.

Assim nasce o projeto Máscara+Renda. 
A iniciativa consiste em mapear costureiras 
de todo o Brasil que estejam em situação 
de vulnerabilidade social e que perderam 
sua renda mensal durante a pandemia. 

No Pará, segundo a Vale, mulheres de 
Canaã dos Carajás, Ourilândia do Norte e 
Parauapebas, no sudeste do estado, foram 
beneficiadas pelo projeto, cujo objetivo é 
oferecer a elas novas oportunidades de 
geração de renda. As costureiras, após 
selecionadas, recebem a matéria-prima e 
um pagamento por máscaras produzida 
por dia, garantindo o recebimento de uma 
renda mensal, por 3 meses.

A iniciativa é da Fundação Vale e da Rede 
Asta, em parceria com a Wheaton Precious 
Metal International e a Microsoft.

EMPREENDEDORISMO

“Máscara+Renda” garante 
trabalho para mulheres 
chefes de família

3



O PERFIL DAS
MULHERES DO
MÁSCARA +
RENDA
NO BRASIL:

PATROCINADORA60% DAS MULHERES 
SÃO CHEFES DE FAMÍLIA, 
PERTENCENTES ÀS 
CLASSES C, D e E

52% VIVEM 
EM REGIÕES EM 
SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE 
SOCIAL

82%
TÊM FILHOS

54% VIVEM 
EM BAIRROS 
PERIFÉRICOS

54% TÊM 
ESCOLARIDADE ATÉ 
O ENSINO MÉDIO

44% VIVEM 
COM RENDA 
MENSAL DE ATÉ 
R$ 750,00

43%
TÊM 50 ANOS 
OU MAIS

5,5 MILHÕES 
DE REAIS ENVOLVIDOS NO 
PROJETO

1000 ARTESÃS 
E COSTUREIRAS 
ENVOLVIDAS

1.500.000 
MÁSCARAS 
PRODUZIDAS

Acesse o site e saiba+:
http://mascaramaisrenda.com.br
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http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
http://mascaramaisrenda.com.br


O Simineral destinou 20 vagas gratuitas para o 
curso “Planejando meus conteúdos digitais”, 
que será ministrado online, dia 22 de agosto, 
pelo publicitário e criador de conteúdo digital 
Petterson Farias. O projeto faz parte das 
ações do Prêmio Simineral de Comunicação. 
Os interessados em concorrer a uma vaga, 
participaram de um concurso cultural 
divulgado nas redes sociais do Simineral. As 
20 melhores respostas foram selecionadas por 
uma comissão técnica formada pelo Simineral e 
pela Agência EKO.
“Com a pandemia, muitas pessoas tiveram 

que migrar para o nicho digital, onde, antes, 
apenas se aventuraram. Mas agora com esse 
atual cenário, tiveram de se profissionalizar 
e aprender mais”, conta Poliana Bentes, 
consultora do Simineral. Para Petterson Farias, 
que antes da Pandemia já ministrou cursos e 
palestras para mais de 3500 pessoas Brasil a 
fora, a ideia do curso é que o público possa 
entender e desenvolver o passo a passo de um 
planejamento digital. “Eu, como produtor de 
conteúdo, como empreendedor e como marca, 
ensino a estimular a criatividade, ser pertinente e 
original. É disso que falo no curso”, explica.

Creator ministra curso 
gratuito em parceria 
com o Simineral

PRÊMIO SIMINERAL DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇO
Curso Planejando
Meus Conteúdos Digitais

22.08.2020 • 09h às 13h
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Alunorte e Albras apoiam 
educação a distância do 
programa Sustentar

COMUNICAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Com o objetivo de fortalecer as comunidades 
locais durante a pandemia, a Albras e a Alunorte 
iniciaram uma série de cursos gratuitos, realizados 
a distância e com certificado de participação. 
A programação faz parte do projeto Sustentar 
Online, que oferece experiências de aprendizado 
em Barcarena, respeitando o distanciamento 
social. O público-alvo são professores da rede 
municipal de ensino, técnicos e gestores públicos, 
além de moradores das comunidades do 
município, sem restrições de perfil. Os conteúdos 
serão disponibilizados por meio de transmissões 
ao vivo, videoaulas e fichas de estudo. 

Os cursos começaram em julho e continuam ao 
longo dos próximos meses. Serão três módulos 
diferentes a cada mês. O Sustentar Online 
conta com estratégias formativas e interativas 
destinadas a fomentar o desenvolvimento 
de habilidades para acessar, analisar, criar 
e participar de maneira crítica no ambiente 
digital. O projeto também dialoga com o 
eixo de Educação Ambiental do programa 
Sustentar – uma iniciativa que visa dar suporte 
à implantação da gestão de resíduos sólidos 
do município, realizada pela Alunorte, Albras e 
Prefeitura de Barcarena.
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AGOSTO
Módulo: “Sociedades Sustentáveis e Dinâmicas Locais”
Inscrições: a partir de 10/08/2020
Temas: “História, Saberes e Cultura de Barcarena”,
“Participação em Políticas Públicas” e
“Elaboração de Projetos de Intervenção Socioambiental”. 

SETEMBRO
Módulo: “Comunicação e Novas Mídias”
Inscrições: 08/09/2020
Temas: “Atores Locais e Projetos Educativos de Barcarena”,
“Recursos Digitais e Mídias Sociais” e
“Práticas Pedagógicas Críticas em Sala de Aula”.

OUTUBRO
Módulo: “Tecnologias Sociais e Arranjos Econômicos”
Inscrições: 05/10/2020
Temas: “Organização Social e Casos de Sucesso no Cooperativismo”,
“Faça Você Mesmo: Tecnologias Sociais de Baixo Custo” e
“Economia Circular e Educação Financeira”.

Confira a agenda de cursos

Os interessados podem se inscrever pelo site http://www.sustentaronline.com/ PATROCINADORA
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https://www.hydro.com/pt-BR
http://www.sustentaronline.com


Formato de podcasts 
cresceu no Brasil

PODCAST

Em novembro, o Sindicato das Industrias Minerais do 
Pará vai premiar profissionais de imprensa e criadores de 
conteúdos digitais em mais uma edição do Prêmio Simineral 
de Comunicação. Até lá, nossas redes sociais e o Simineral ON 
vão trazer novidades e tendências sobre o tema. 

No podcast desta edição do Simineral ON, vamos falar 
sobre podcasts. Pesquisas apontam que o formato está em 
franca expansão no Brasil, que já é o segundo país que mais 
consome esse tipo de conteúdo.

Conversamos com Elisa Vaz, do podcast Botei No Bolso, que 
conta pra gente os bastidores da produção de conteúdo.

CLIQUE E OUÇA
O PODCAST
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https://open.spotify.com/episode/13zFtwWq9j7shphqq7tZf1?si=3vCBuy2ZRJWTd-xECIW9Jw


Em Juruti, no Oeste do Pará, famílias 
afetadas pela pandemia do novo 
Coronavírus estão recebendo apoio por 
meio da ação de voluntariado “Adote 
uma Família”. A iniciativa é conduzida 
diretamente por colaboradores da Alcoa, 
conta com a parceria do Grupo Economize, 
de supermercados de Juruti, e já ocorreu 
a primeira entrega no início deste mês. A 
ação beneficia trabalhadores que atuam 
com reciclagem de resíduos sólidos com 
doação de cestas básicas contendo itens 
de alimentação e higiene.

A campanha foi inspirada na ajuda 
humanitária realizada pelo Instituto 
Alcoa no início da pandemia, quando 
foram entregues 1.487 cestas por meio 
da doação de R$ 100 mil pelo Instituto. 
Na ocasião, o público beneficiário 
foram famílias em vulnerabilidade e 
trabalhadores informais afetados pelas 
ações restritivas de prevenção à Covid-19, 
garantindo segurança alimentar pelos três 
meses mais intensos da pandemia em 
Juruti.

ALCOA

Voluntários apoiam famílias de 
trabalhadores que atuam com 
reciclagem de resíduos sólidos
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Foram distribuídas 35 cestas: 17 a trabalhadores da Cooperativa de Serviços de 
Coleta Seletiva e Reciclagem de Juruti; 16 para catadores independentes; e mais 
02 para catadores cadastrados junto ao Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas).

Segundo a superintendente de Relações Comunitárias da Alcoa Juruti, Thalita 
Lucena, desde o início da pandemia, a empresa buscou formas de minimizar 
os impactos das medidas restritivas de enfrentamento da Covid-19 junto à 
comunidade neste momento em que ela mais precisa. Além de ajudar quem 
mais precisa, esta ação fortalece a economia e os fornecedores locais. 

PATROCINADORA

Valorizar as 
empresas locais, 

contribuindo para 
gerar emprego 
e renda onde 

atuamos, faz parte 
de nosso Valor 

Cuidar das Pessoas
Ressalta Thalita, que também foi uma das 

voluntárias que “adotou uma família”.
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https://www.alcoa.com/brasil/pt/


Não há amor
que o tempo apague, 

nem ensinamento
que o vento leve...

Feliz amor de pai!



Realização 
José Fernando Gomes Júnior | Presidente do Simineral 
Poliana Bentes de Almeida  | Consultora
Criação e Produção |  Agência EKO

Casa da Mineração
Travessa Rui Barbosa, 1536  |  Cep: 66035-220 Belém-PA 
Tel: 91-3230-4055   |   www.simineral.org.br

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

http://simineral.org.br/simineral-on
http://simineral.org.br
https://www.facebook.com/simineral/
https://www.instagram.com/simineral/
https://www.linkedin.com/in/simineral-par%C3%A1-725952126
https://www.hydro.com/pt-BR
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
https://www.alcoa.com/brasil/pt/
https://www.sinobras.com.br



