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Atravessamos hoje um dos momentos mais difíceis 
na história recente do homem, a batalha contra um 
vírus invisível e extremamente letal. Para enfrentá-
lo, é fundamental colocar em prática estratégias 
que há muitos anos já estão presentes na rotina 
das empresas que atuam no setor mineral no Pará: 
o cuidado constante com a saúde do ser humano e 
do planeta, e a importância e responsabilidade do 
trabalho de cada um para atingir um objetivo comum.

Neste relatório, mostramos as ações de combate ao 
novo coronavírus realizadas no primeiro semestre 
pelas empresas mineradoras associadas ao Sindicato 
das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral). 
Ações que vão desde o isolamento de colaboradores 
em grupos de risco, passam por distribuição de cestas 
básicas e máscaras de proteção até doações para 
secretarias de saúde, prefeituras e governo. Medidas 
fundamentais que, juntas, representam um grandioso 
movimento de combate à pandemia.
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Ao implementar medidas de 
prevenção de forma rápida e 
certeira, a empresa contribuiu 
de forma decisiva para a 
promoção da saúde entre seus 
funcionários. Além disso, vem, 
ao longo dos anos, ajudando a 
estruturar o sistema de saúde 
de Juruti, cidade onde está 
instalada, com o aporte de mais 
de R$ 77 milhões desde 2009.

Alcoa
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Principais Ações
Medidas Internas
1. Disponibilização de álcool em gel em áreas de 

circulação e para cada trabalhador;
2. Campanha interna de vacinação contra a gripe; 
3. Distribuição de máscaras de tecido a todos os 

colaboradores; 
4. Suspensão de atividades internas e externas que 

possam gerar aglomeração;
5. Implantação do trabalho à distância; 
6. Isolamento domiciliar dos trabalhadores do “grupo 

de risco” (idosos, grávidas, hipertensos e doentes 
crônicos);

7. Suspensão de viagens, exceto por orientação médica;
8. Autochecagem diária de condições de saúde pelo 

colaborador no início da jornada;
9. Sanitização de vias de acesso e áreas operacionais 

com uso de caminhão-pipa; 
10. Acompanhamento médico por telemonitoramento e 

atendimento domiciliar;

11. Refeitórios e ônibus com distanciamento social;
12. Higienização reforçada de ambientes: catracas, maçanetas, 

refeitórios, banheiros, teclados de computadores, cabines de 
veículos e máquinas, equipamentos e ferramentas, sistemas 
de refrigeração;

13. Proibição de desembarque de tripulantes no porto;
14. Instalação de postos avançados do Serviço Médico Alcoa 

no Porto e na Mina para isolamento de colaboradores com 
sintomas;

15. Desinfecção diária de ônibus: limpeza pelo motorista a cada 
rota e sanitização completa na garagem;

16. Monitoramento de temperatura e nível de oxigênio no 
sangue nas portarias para verificar se há febre ou dificuldade 
respiratória.
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Comunidade
1. Doação para a área da saúde de Juruti de 

reanimadores, oxigênio, desfibriladores, 
kits laringoscópios, máscaras, gorros, 
óculos, aventais e álcool em gel 70%;

2. Doação de kits com testes rápidos para 
os hospitais Municipal e 9 de Abril;

3. Realização de campanha educativa de 
combate à covid-19 nas comunidades 
rurais, incluindo doação de máscaras e 
álcool em gel;

4. Doação de R$ 100 mil em cestas básicas 
para famílias vulneráveis.

O hospital 9 de Abril, 
principal centro de saúde 
de Juruti, recebeu nesse 
período mais de R$ 100 

mil para contratação 
de profissionais 

intensivistas. Além disso, 
a Alcoa também apoiou a 

manutenção de tomógrafos 
e respiradores no hospital. 
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Avanco Oz
Atuando na região de Carajás, mais 
especificamente nos municípios de 
Água Azul do Norte, Curionópolis e 
Ourilândia, mas também com influência 
nas cidades vizinhas de Canaã dos 
Carajás e Parauapebas, a empresa vem 
ajudando essas cidades, de diversas 
formas, a enfrentar a pandemia de 
covid-19. 
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Principais Ações
Medidas Internas
1. Instalação de centenas de dispensers com álcool em gel nas unidades.
2. Suspensão das viagens a trabalho.
3. Suspensão temporária das reuniões e participação em eventos externos.
4. Instituição de trabalho remoto para os empregados administrativos e/ou antecipação de férias.
5. Suspensão do retorno dos empregados do regime FiFo (fly-in fly-out) a Carajás.
6. Restrição da visita de fornecedores, consultores e outros profissionais externos às unidades. 
7. Determinação de quarentena para os empregados que viajaram para o exterior.
8. Disponibilização de álcool em gel, máscaras e luvas plásticas nos ônibus.
9. Medição da temperatura dos empregados no momento de acesso ao ônibus.
10. Separação social com, pelo menos, 1,5 m nos ônibus e refeitórios.
11. Contração de um profissional infectologista, para apoio remoto em casos suspeitos. 
12. Aquisição de testes rápidos e disponibilização nos ambulatórios de Antas e Pedra Branca. 
13. Vacinação de todos os empregados contra H1N1.
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Comunidade
A empresa doou, para os municípios da região 
de Carajás, mais de 4 mil testes rápidos. 
Também foram entregues medicamentos 
como paracetamol e dipirona, além de itens 
de proteção, higiene e limpeza. Ao todo, foram 
400 protetores faciais, 400 óculos de proteção, 
4.600 toucas descartáveis e 1.300 caixas de 
luvas de procedimento. Ainda foram entregues 
mais de mil litros de álcool (líquido e em gel), 
80 termômetros digitais infravermelhos, assim 
como sabonetes líquidos e em barra, água 
sanitária e detergentes. 

É um momento difícil para 
todo mundo e a OZ se sente 

na obrigação de colaborar 
localmente com as comunidades 

onde está presente.

Carlos Gonzalez
CEO da OZ Minerals Brazil
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Brazauro
O projeto de extração de ouro ainda está 
em fase de implantação na região de 
Itaituba, mas a empresa vem apoiando 
o município e distritos próximos a 
se estruturarem e, para enfrentar 
a pandemia do novo coronavírus, 
promoveu uma série de ações divididas 
em três eixos: funcionários, familiares 
destes e comunidade em geral.

A Brazauro já investiu mais de US$ 
50 mil em ações de combate à 
pandemia do coronavírus. Entre esses 
investimentos está a aquisição e doação 
de uma Amarock tracionada, que foi 
transformada em ambulância para 
utilização exclusiva dos moradores do 
distrito de Moraes Almeida e regiões 
próximas.
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Principais Ações
Medidas Internas
1. Manutenção de 100% dos empregos sem 

redução salarial.
2. Criação de um serviço ambulatorial 24h.
3. Formação de um comitê de emergência e 

implantação de um protocolo de segurança.
4. Preservação dos funcionários integrantes 

de grupos de risco (idosos, gestantes e 
portadores de doenças crônicas).

5. Implantação do formato home office para 
algumas funções administrativas.

6. Cancelamento de viagens não-essenciais.

7. Medição de temperatura, nível de oxigênio e realização de exames 
clínicos básicos todos os dias antes do início do expediente.

8. Realização de testes rápidos mensalmente para todos os funcionários de 
funções administrativa e quinzenalmente para trabalhadores da escala 15 x 15.

9. Lançamento do projeto “Com quem você mora?”, que prevê a dispensa, 
sem desconto na remuneração, do funcionário que tiver um caso 
confirmado de covid-19 na família.

10. Criação de uma sala de isolamento para os casos suspeitos até a 
preparação e saída da ambulância.

11. Distribuição de kits de higienização (álcool e máscara) para funcionários e 
seus familiares.
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Imbuída do sentimento de ajudar o próximo, 
a Buritirama, uma das maiores produtoras de 
manganês do mundo, promoveu campanhas 
internas entre os funcionários, realizou a 
desinfecção de ruas inteiras e utilizou até 
mesmo sua expertise tecnológica para montar 
câmaras de desinfecção nas entradas de 
hospitais, tudo para fazer de Marabá um lugar 
mais seguro para todos.

Buritirama
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Principais Ações
Medidas Internas
1. Manutenção de 100% dos mais de 3,5 mil empregos (diretos e indiretos)
2. Instituição de quarentena para colaboradores acima de 60 anos e gestantes.
3. Suspensão de viagens e visitas.
4. Observação por 14 dias de colaboradores recém-chegados de viagens 

internacionais. 
5. Intensificação de uso de equipamentos de proteção individuais, higienização 

pessoal e dos ambientes de trabalho. 
6. Redução pela metade no número de passageiros nos ônibus e refeitórios, com 

o objetivo de garantir o distanciamento social indicado de 1,5 metro por pessoa. 
7. Substituições de reuniões presenciais por teleconferências.
8. Os Diálogos Diários de Segurança (DDSs) passaram a ser realizados em local 

arejado e com menos pessoas.
9. Disponibilização de máscaras a todos os funcionários. 
10. Aferição diária da temperatura dos colaboradores. 
11. Suspensão das atividades de lavra e beneficiamento por 15 dias desde 11/05.

RELATÓRIO DE AÇÕES • 1º SEMESTRE 2020 | 13



Comunidade
1. Distribuição de mais de mil kits contendo máscaras, sabonetes e informativos 

sobre cuidados e formas de prevenção, em comunidades rurais da área de 
entorno da mina. 

2. Doação de 1,5 mil máscaras de proteção à Secretaria de Saúde de Marabá e 
distribuição de 500 a vilas localizadas na área rural do município. 

3. 200 kits à Associação de Mulheres da Vila Santa Fé e à Associação de 
Moradores da Vila Três Poderes para confecção de máscaras por costureiras 
locais. 

4. Entrega de 200 kits de material para confecção de máscaras às associações 
locais de costureiras.  

5. Doação de R$ 3 milhões para a construção do Hospital de Campanha em 
Marabá. 

6. Fornecimento de 5 mil comprimidos de Azitromicina 500mg, para uso no 
tratamento dos pacientes. 

7. Implantação do serviço de telemedicina no posto de saúde da Vila União, para 
reforçar o atendimento clínico na região. Com agendamentos quatro dias por 
semana, o paciente faz uma triagem com o enfermeiro local, que sinaliza a 
necessidade de uma consulta médica por meio deste serviço.
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Pelo menos uma vez ao dia, a empresa 
realiza a umectação das ruas da Vila 
União, via caminhão-pipa, com solução 
desinfetante indicada para conter o 
coronavírus. 

Utilizando expertise e recursos 
próprios, a empresa garantiu a 
instalação de dois túneis de desinfecção 
em unidades de saúde de Marabá. 
As câmaras foram instaladas nas 
entradas do Hospital Materno Infantil e 
do Serviço de Saneamento Ambiental 
e permitem realizar a desinfecção 
completa de uma pessoa em, no 
máximo, 10 segundos.

Agora, mais do que nunca, ajudar ao 
próximo tornou-se essencial, visando 
evitar o contágio e a disseminação do 

novo coronavírus na nossa região e ajudar 
quem mais precisa. O sentimento de 

solidariedade sempre esteve presente no 
DNA da equipe da Buritirama e estamos 

unindo esforços para que possamos nos 
proteger e contribuir com a segurança dos 

que estão ao nosso redor.

Jorge Baptista
Diretor Administrativo e 

Recursos Humanos.
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A empresa adotou uma série de 
medidas preventivas, em sintonia com 
as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e segue 
avaliando a evolução da epidemia 
e atualizando a resposta conforme 
necessário, sempre reforçando o 
seu compromisso em prevenir e 
evitar a disseminação do vírus entre 
seus empregados, fornecedores e 
comunidades vizinhas.

Horizonte
Minerals

Principais Ações
1. Implantação de trabalho 

remoto, com todos os 
principais fluxos de trabalho 
continuando conforme o 
planejado. 

2. Suspensão de viagens 
nacionais e internacionais.  
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E empresa doou 300 cestas 
básicas para os municípios de 
Conceição do Araguaia, Floresta do 
Araguaia e Xinguara, beneficiando 
famílias em comprovada situação 
de vulnerabilidade social nas 
proximidades de sua área de atuação. 

Essas doações refletem um 
esforço para garantir que a 
ajuda está sendo oferecida 

diretamente onde ela é mais 
necessária. Continuaremos 

consultando nossos stakeholders 
e procurando outras áreas 

prejudicadas pela Covid-19 
nessas comunidades e onde a 

Horizonte pode contribuir.

Jeremy Martin
CEO da Horizonte Minerals.
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A atuação da Hydro durante a pandemia 
do novo coronavírus tem sido pautada 
pelo diálogo com as autoridades locais e 
lideranças comunitárias das regiões onde 
está presente. A empresa tem colaborado 
em várias frentes de esforços da sociedade 
na prevenção e no combate à Covid-19. 
Os apoios externos se concentram em 
doações e suportes às iniciativas do 
governo do Estado e das prefeituras de sete 
municípios em que a Hydro opera, como 
a construção de hospitais de campanha, 
compra de equipamentos e insumos 
médicos, testes da Covid-19 e divulgação de 
medidas de proteção à saúde no dia a dia.

Hydro
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Em apoio ao Governo do Pará, a empresa fez duas doações, cada uma 
no valor de R$ 5 milhões, para a construção e a manutenção de hospitais 
de campanha. A primeira, em abril, atendeu quatro regiões paraenses, 
com alta concentração populacional: a capital Belém e as cidades de 
Marabá, Santarém e Breves, na ilha do Marajó, totalizando 720 leitos. E a 
segunda, em maio, estendeu o apoio para novos hospitais de campanha 
em Belém, Soure, Redenção e Altamira, somando mais 240 leitos para 
tratamento da doença. 

 Ampliando o apoio às autoridades locais e comunidades, a Hydro 
também entregou equipamentos e materiais para área de saúde dos 
municípios de Barcarena e Paragominas, onde estão as suas maiores 
operações no Brasil e um dos maiores contingentes de empregados 
no mundo. Essas doações foram destinadas aos hospitais 
municipais, unidades de saúde e hospitais de campanha nas duas 
cidades, no total de mais de 100 mil itens, como camas hospitalares, 
oxímetros de pulso, termômetros digitais infravermelho, luvas, 
máscaras, toucas descartáveis, óculos de proteção, aventais, jalecos 
e macacões de proteção biológica.
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Principais Ações
Medidas Internas
1. Desde o início da pandemia, a empresa já adotou mais de 

260 medidas preventivas. 
2. Medição da temperatura dos empregados com 

termômetro a laser, antes de acessarem as unidades. 
3. Serviço de home care, disponível para atuar 24 horas por 

dia nas casas dos empregados, além de atendimentos 
remoto através de 0800.

4. Aplicação de testes rápidos para covid-19 em empregados 
e contratados, realizada de forma gradativa, e eventual 
identificação de contatos próximos em casos positivos, 
para início de quarentena. 

5. Adoção de regime de home office para atividades que 
podem ser feitas remotamente.

6. Afastamento preventivo dos grupos de risco, como 
idosos, mulheres grávidas, portadores de doenças 
crônicas, cardíacas e respiratórias, sem prejuízos aos seus 
vencimentos.

7. Empréstimo de equipamentos de informática e orientações 
de ergonomia para empregados em home office.

8. Redução na taxa de ocupação do transporte em 50%.
9. Adiamento de visitas e treinamentos, bem como suspensão 

de viagens nacionais e internacionais.
10. Redução na lotação do restaurante, colocação de barreiras 

físicas e sinalização de filas, mesas para distanciamento e 
lavagem de mãos. 

11. Aquisição de equipamentos com tecnologia UV para 
aumentar o nível de segurança e desinfecção de ambientes 
e equipamentos.
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Comunidade
1. Doação de cestas básicas, com alimentos e 

materiais de higiene, para sete municípios 
paraenses.

2. Cessão de um antigo alojamento de 
empregados para ser transformado em 
hospital de campanha em Barcarena. 
Situado na Vila dos Cabanos, o espaço possui 
uma área total de 3.780,00 m², com 36 
apartamentos com banheiro individual, além 
de áreas externas como lavanderia, refeitório 
e banheiros.

3. Fornecimento de água mineral para o abrigo 
do Governo do Estado instalado no estádio 
Mangueirão.

4. Circulação do carro-som da Brigada 
Ambiental para divulgação e orientação em 
diversas comunidades. 
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Imerys
A empresa, líder mundial no beneficiamento do caulim, adotou políticas para 
alertar e prevenir seus colaboradores, com base em uma forte comunicação 
visual e medidas de higiene e prevenção alinhadas às orientações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. Inovou, ainda, 
ao apostar na tecnologia para manter os diversos programas sociais que 
realiza nos municípios de Barcarena e Ipixuna do Pará.

Principais Ações
Medidas Internas
1. Reforço de medidas de higiene e prevenção junto aos 

funcionários. 

2. Intensificação da higienização de todos os ambientes da 
empresa e transporte dos funcionários.

3. Doação de frascos de álcool em gel e máscaras a todos os 
funcionários. 

4. Instituição do regime de home office para os trabalhadores de 
funções administrativas.
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“Todos os trabalhadores em função 
administrativa estão trabalhando em 
regime home office e aqueles que viajaram 
para áreas que possuem alto número de 
infectados pela covid-19, são orientados 
a ficar em casa em quarentena e pessoas 
com mais de 60 anos, do grupo de risco e 
que apresentam sintomas de gripe estão 
em afastamento.

Juliana Carvalho
Gerente de Comunicação & Relações 
com a Comunidade da Imerys.
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Comunidade
1. Doação de dez aparelhos de ar-

condicionado e 100 colchões 
hospitalares para o hospital de 
campanha em Barcarena. 

2. Doação de 60 óculos de segurança 
ao Hospital e Maternidade Dr. Afonso 
Rodrigues Almeida Neves. 

3. Doação de 300 cestas básicas para a 
Casa Familiar Rural Padre Sérgio Tonetto, 
que atende alunos quilombolas.

4. Doação de 800 cestas básicas para 
comunidades de Ipixuna do Pará, em 
parceria com a TV RBA e a Associação 
Comercial do município.

A Imerys apostou na tecnologia para superar 
a dificuldade que o distanciamento social 
apresentou em um primeiro momento e, 
por meio do ensino a distância, vem dando 
continuidade aos seus projetos sociais mesmo 
em tempos de pandemia. O Reforço Escolar, 
que atende 70 crianças da Vila do Conde, em 
Barcarena, agora chega até o whatsapp com 
vídeos e diversas atividades. Outro exemplo 
é o projeto de Inclusão Digital, que adotou 
o formato de aulas online, com interação 
constante do professor. 
Um projeto de geração de renda também 
está ajudando a proteger a vida de milhares 
de pessoas em Barcarena. Com o apoio da 
Imerys, que doou os kits contendo o material 
para confecção de máscaras, além de vídeos, 
apostilas e o acompanhamento de uma 
professora mantida pela empresa, o projeto já 
produziu mais de 25 mil máscaras.
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A empresa, com forte atuação na região Oeste 
do Pará, vem desenvolvendo uma série de ações 
de enfrentamento à covid-19. Entre elas, estão 
campanhas preventivas, distribuição de cestas 
básicas para as comunidades (quilombolas, 
ribeirinhas e indígenas) e doação de equipamentos 
hospitalares, materiais de higiene e testes rápidos 
para os hospitais municipais de Oriximiná, Terra 
Santa, Faro e Óbidos, além de apoio ao hospital de 
Alenquer e à Prefeitura de Santarém. No total, a 
empresa já investiu cerca de R$ 5 milhões somente 
com ações de combate ao novo coronavírus.

Mineração Rio 
do Norte - MRN
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Principais ações
Medidas Internas
1. Adoção de trabalho home office para as áreas administrativas.

2. Distanciamento social nos Diálogos Diários de Segurança (DDS).

3. Disponibilização de álcool em gel nas dependências da empresa, 
incluindo áreas operacionais.

4. Uso obrigatório das máscaras nas dependências administrativas e 
em todo o distrito de Porto Trombetas.

5. Adaptação dos restaurantes, que passaram a seguir as medidas 
de distanciamento entre cadeiras e mesas, além da exigência da 
assepsia das mãos.

6. Reforço na frota de ônibus, que passaram a operar com janelas 
abertas e respeitando o distanciamento entre os passageiros.   

7. Suspensão de eventos que gerem aglomeração

8. Medição da temperatura corporal.

9. Cumprimento de quarentena de 14 dias pelos empregados diretos 
e terceirizados em hotéis da região, com todo acompanhamento 
médico e realização de exame para verificação de Covid-19.
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Comunidade
1. Doação de mais de 1,4 mil testes de 

covid-19 .

2. Doação de diversos equipamentos 
hospitalares para as unidades de saúde dos 
municípios da região Oeste, como óculos de 
segurança, máscaras descartáveis, toucas, 
luvas e máscaras de proteção N95.

3. Doação de 3 mil cestas básicas para a 
Prefeitura de Santarém.

A empresa realizou, até julho, a doação 
de 7.973 mil cestas básicas para 26 
comunidades localizadas na região 
Oeste do Pará, entre quilombolas, 

ribeirinhas e indígenas, garantindo um 
respiro para a população mais afetada 

pela doença.
 

Doação de 4 respiradores, sendo dois 
para Oriximiná e dois para Terra Santa, 

além de um aparelho de Raio-X móvel 
para o hospital de Alenquer. 
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A pandemia da Covid-19 tomou no Brasil uma característica 
muito cruel, que é exatamente expor ou colocar em risco 
parcelas da população mais vulneráveis, que são aquelas que 
mais necessitam do serviço público de saúde. Consciente da 
necessidade de apoiar as instituições públicas de saúde, a 
MRN passou a fazer doações para suas secretarias municipais 
de saúde com diversos equipamentos hospitalares, EPIs e 
aparelhos respiradores. Acreditamos que esses equipamentos 
de ventilação mecânica possibilitarão que rede pública de saúde 
de municípios, como Oriximiná e Terra Santa, possam ampliar o 
atendimento à população que dele necessita.

Vladimir Moreira
Diretor de Sustentabilidade da MRN.
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A empresa implementou rigorosas medidas internas, ampliando 
a segurança com a saúde entre todos os seus colabores. E, com 
a ajuda destes, contribui para o enfrentamento da pandemia 
junto à comunidade de Breu Branco. 

Principais Ações
Doação de cestas básicas, itens de higiene e equipamentos 
de proteção individual ao projeto Torpedos Mirim, em 
Breu Branco, projeto educacional que está centralizando 
esforços para ajudar o Hospital de Breu Branco e os 
afetados pelos alagamentos em Tucuruí.

Palmyra
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Como forma de ampliar o alcance das 
ações, foi criada de uma campanha 
interna em que cada real doado 
voluntariamente pelo funcionário, 
garantirá uma contrapartida de 
mesmo valor pela empresa.

Foi um mecanismo que encontramos para que 
as pessoas possam se sentir parte dessa rede 
de solidariedade e enviar seu carinho em forma 
de doação.

Javier Constante
Presidente da Dow/Palmyra na 
América Latina.
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Com testagem em massa e parcerias estratégicas 
com órgãos públicos, a Phosfaz cuida da saúde de 
seus colaboradores e da população do município de 
Bonito, no nordeste do Estado. 

Principais Ações
1. Adoção de um plano de contingência contra a 

covid-19 ainda em março.Testagem em massa dos 
colaboradores, chegando a quase 100% do total.

2. Instalação de pontos de higienização das mãos por 
toda a fábrica.

3. Realização de aferição de temperatura na entrada 
da empresa.

4. Parceria com a Secretaria de Saúde de Bonito, 
para realização de ações de orientação nas 
comunidades da área do entorno da empresa.

Phosfaz
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A empresa fechou uma parceria com a Secretaria de 
Saúde, que garantiu a doação de termômetros digitais, 
máscaras N95 e respiradores ao hospital de Bonito.
A empresa doou 40 cestas básicas a famílias em situação 
de vulnerabilidade da área de entorno do projeto e já há 
a previsão para a doação de mais 40.
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Uma das maiores mineradoras do mundo, 
a Vale, além de adotar rigorosas medidas 
de segurança em suas operações, tem 
feito a diferença ao apoiar o poder público 
estadual e diversas prefeituras dos 
municípios onde atua, contribuindo para 
salvar vidas e proteger os profissionais 
que atuam na linha de frente do combate 
ao novo coronavírus. 

Vale
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Principais Ações 
Medidas Internas
1. Manutenção apenas de atividades essenciais.
2. Adoção de home office desde de março.
3. Manutenção dos trabalhadores acima de 60 anos e de 

grupos de risco em casa.
4. Implantação de sistema de escala de turnos.
5. Desinfecção constante de ambientes.
6. Obrigatoriedade na utilização de máscaras nas unidades.
7. Triagem diária na chegada dos trabalhadores, com aferição 

de temperatura corporal e aplicação de questionário de 
saúde para 100% do efetivo. 

8. Implantação de autoavaliação (check list), verificação via 
câmeras térmicas e testagem nos empregados, como mais 
uma linha de defesa.

9. Uso de tecnologia para rastreamento de onde os 
empregados passaram.

10. Aumento na frota de ônibus para reduzir a lotação.
11. Novas regras de distanciamento social nos restaurantes.
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Comunidade
1. Implantação do serviço de testagem de PCR 

(teste para coronavírus) em Parauapebas, por 
meio do sistema drive-thru.

2. Reforma e ampliação de uma ala no Hospital 
Municipal de Parauapebas.

3. Apoio à realização do estudo de prevalência 
do novo coronavírus em Parauapebas, o que 
contribuirá com o melhor dimensionamento 
do atendimento da gestão pública.

4. Doação de 182 mil máscaras de tecido para 
prefeituras, comunidades e entidades nas 
cidades de Parauapebas, Curionópolis, Canaã, 
Tucumã e Ourilândia.
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A empresa fez a doação de 5,4 milhões de itens de 
equipamentos de proteção individual, divididos entre o 
Governo do Pará e onze hospitais do sul e sudeste do 
Estado, entre máscaras cirúrgicas, aventais médicos, luvas 
descartáveis e óculos de proteção destinados. Ajudou 
ainda na implantação de um hospital de campanha em 
Parauapebas, reformou uma nova ala do hospital público 
no mesmo município, além de ter doado mais de 390 
equipamentos hospitalares para quatro hospitais da região, 
sendo dois em Parauapebas e dois em Canaã dos Carajás.

A Vale também apoiou a higienização de ruas e 
ambientes públicos em Belém, Parauapebas, Ourilândia, 

Tucumã e Canaã dos Carajás, doando produtos 
utilizados pelo poder público na desinfecção de 

diversos espaços. Em Parauapebas, a empresa apoiou 
ainda a implantação do ‘Disque Covid’, um serviço 

online, com atendimento 24 horas à população.
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