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MINERADORAS
UNIDAS NA LUTA
CONTRA O NOVO
CORONAVÍRUS
RELATÓRIO DE AÇÕES
2º SEMESTRE 2020

O ano de 2020 foi marcado pelo
combate a um inimigo invisível: o
novo coronavírus. O mundo inteiro foi
impactado pelas mudanças impostas
para conter o avanço da Covid-19. As
economias mundiais precisaram se
reinventar. A humanidade precisou
se distanciar, mas ao mesmo tempo
se unir para juntar esforços para
sobreviver.
Com as empresas ligadas ao setor
mineral não foi diferente. Todas
implantaram estratégias para
manter a saúde e o emprego de
seus colaboradores, mas tiveram o
compromisso de cuidar também da
comunidade dos locais onde atuam.

Neste relatório, vamos destacar as
ações que as empresas associadas
ao Sindicato das Indústrias Minerais
do Estado do Pará (Simineral)
implantaram para investir na
proteção de vidas humanas, no
atendimento à saúde, na preocupação
em manter alimentos à mesa de
tantos que sofreram diretamente
com o isolamento social e com a
paralisação de muitas atividades
econômicas. Foram muito mais do
que investimentos financeiros, foi
uma batalha para manter a vida
de todos que dependem direta
ou indiretamente desse setor tão
importante para o estado.
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Alcoa
A empresa também apoiou a contratação
de médicos intensivistas para atender
pacientes graves no período emergencial
da pandemia em Juruti, onde a empresa
atua há mais de 11 anos. A atenção especial
na área da saúde ajudou a reestruturar as
A Alcoa investiu mais de R$ 4,1 milhões em
unidades de saúde. Os exemplos são: o
ações diretas de prevenção e combate à
Covid-19, em 2020. Em Juruti, na região Oeste Hospital 9 de Abril, assim como o Hospital
do Pará, o investimento foi de R$ 1,8 milhão, Municipal Francisco Rodrigues Barros e
unidades de saúde na cidade e na zona
recurso que garantiu suporte às estruturas
rural, que foram construídos e equipados
de saúde e ajuda humanitária à população
pela companhia por meio da Agenda Positiva
mais afetada pelas necessárias medidas de
– conjunto de iniciativas voluntárias da
restrição para conter a disseminação do
empresa em benefício da comunidade local.
novo Coronavírus. O dinheiro foi utilizado
Com aportes financeiros, o Hospital 9 de
na compra de reanimadores pulmonares,
Abril, administrado pela Associação Lar São
camas hospitalares, máscaras e outros
Francisco na Providência de Deus, conseguiu
equipamentos de proteção individual, kits
implantar uma nova ala com 32 leitos,
de testes para a identificação da Covid-19
garantindo um melhor atendimento à saúde
e ajuda humanitária com doação de
na região.
cestas básicas.

Investimentos em hospitais
e em equipamentos pra
enfrentar a Covid-19, em 2020.
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outros. Em Santarém, a Alcoa apoiou
o Laboratório de Biologia Molecular
(Labimol) da Universidade Federal do
Oeste do Pará (Ufopa) na aquisição dos
Para ajudar no enfrentamento à
insumos necessários para diagnóstico
pandemia nas regiões ribeirinhas
molecular da Covid-19. O Labimol foi
da Amazônia, a Alcoa doou R$ 400
uma iniciativa pioneira na região Norte,
mil à Associação Franciscana que a
em parceria com a Secretaria de Estado
administra o Barco – Hospital Papa
de Saúde Pública (Sespa), Centro de
Francisco, no auge da pandemia
Governo do Oeste do Pará e Hospital
no Pará. A iniciativa beneficiou
Regional do Baixo Amazonas, que
38 comunidades ribeirinhas
possibilitou celeridade no diagnóstico
principalmente na identificação dos
da Covid-19. A unidade foi inaugurada
sintomas iniciais do novo coronavírus.
no primeiro semestre de 2020 e
O barco-hospital também disponibilizou realizou a testagem de cerca de 7 mil
serviços médico ambulatorial e
pessoas, incluindo amostras vindas de
clínico, além de exames laboratoriais,
comunidades indígenas, quilombolas e
de imagem (mamografia e Raio-X),
ribeirinhas, que enfrentavam o atraso
ultrassonografia, eletrocardiograma,
na confirmação laboratorial de casos
atendimentos odontológicos entre
suspeitos.

Preocupação com as
comunidades ribeirinhas
da Amazônia.
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Segurança alimentar e cuidados
básicos com as comunidades.
A pandemia também impactou os empregos
da região, principalmente de trabalhadores
informais. Diante desse cenário, a empresa
doou 1.623 cestas com itens de alimentação
e higiene. A ação foi realizada em conjunto
com Instituto Juruti Sustentável (IJUS)
e com a Prefeitura de Juruti, garantiu
segurança alimentar e cuidados básicos de
higiene durante três meses para pessoas
cadastradas pela Secretaria Municipal de
Assistência de Juruti. A Alcoa participou
também do Projeto Juruti Contra a Covid-19,
executado pelo Instituto Juruti Sustentável
(IJUS) como iniciativa da PPA Solidariedade.
O projeto recebeu investimentos da Agência
de Desenvolvimento Internacional dos
Estados Unidos (USAID) pela NPI Expand,
Plataforma Parceiros pela Amazônia

(PPA), Cooperativa da Agricultura Familiar
de Juruti (Cooafajur) e Alcoa Foundation.
Criada especialmente para desenvolver
ações de prevenção e mitigação dos efeitos
da Covid-19 no Brasil e na Amazônia,
a PPA Solidariedade, em Juruti, incluiu
medidas de informação, capacitação de
agentes comunitários de Saúde, segurança
alimentar, equipamentos hospitalares,
geração de renda, apoio à retomada da
agricultura familiar, entre outras atividades
para o enfrentamento dos impactos à saúde
e à economia locais. Além de cumprir seu
papel social dando suporte às ações de
saúde pública, a Alcoa também priorizou a
rede de negócios locais, comprando bens
e serviços diretamente de fornecedores de
Juruti, fortalecendo a economia regional
e assim movimentou a economia com
a compra de quase R$ 2 milhões das
empresas locais.
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OZ Minerals
Ações de prevenção
garantem bem-estar e
produtividade
Desde janeiro do ano de 2020, a OZ Minerals,
começou a desenvolver as primeiras ideias
para estruturar a melhor forma de combater
o coronavírus e reduzir os impactos na
produtividade. Foi montado um Comitê de
Crise para a Covid-19 na empresa. Diretores,
gerentes de áreas, gerente geral, integrantes do
departamento de Recursos Humanos e até uma
infectologista foi contratada para dar suporte
nas ações de combate e controle da pandemia
entre os colaboradores, seus dependentes
e comunidades vizinhas. As reuniões eram
diárias, de segunda a sexta-feira. Essas reuniões

seguem até os dias atuais. Foi criado um Plano
de Gerenciamento e Controle de COVID19. A
empresa montou um “checklist” digital diário
para todos os empregados se autoavaliarem
antes de sair de casa para o trabalho e evitar a
entrada de pessoas sintomáticas. Além disso,
foi implantado o teleatendimento, onde o
funcionário recebeu orientações por telefone.
O serviço funcionava 24 horas por dia. Outro
serviço ofertado pela empresa foi o BTFIT, que
é um aplicativo onde os funcionários recebem
orientações de atividades físicas de profissionais.
Tudo para ajudar a manter o equilíbrio psíquicoemocional dos empregados. Muitas das
ações de combate e controle da pandemia
implantadas pela OZ Minerals foram extensivas
à família dos empregados.
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Investimentos em equipamentos para as secretarias de
saúde de 5 municípios paraenses
A OZ Minerals adquiriu os 4 tipos de testes encontrados no
mercado mundial para diagnosticar o novo coronavírus. Teste
rápido de anticorpos, sorologia, RT PCR e teste rápido de ANTÍGENO
PCR. Com isso a OZ teve um controle muito maior e reduziu os
riscos de contágio do vírus. O resultado: a empresa registrou
poucos casos confirmados da covid-19 nas unidades. A companhia
investiu na doação de equipamentos de segurança e higiene para as
secretarias de saúde dos municípios de Água Azul do Norte, Canaã
dos Carajás, Curionópolis, Ourilândia do Norte e Parauapebas,
cidades onde atua no Pará. Foram entregues 1.260 litros de álcool
líquido e gel; 4.600 toucas descartáveis; 1.300 caixas de luvas;
80 termômetros digitais infravermelhos; 400 protetores faciais e
400 óculos de proteção. Também adquiriu testes rápidos e doou
remédios como paracetamol e dipirona. Internamente, a empresa
instalou dispensers de álcool em gel em todas as suas unidades e
continua fazendo a medição da temperatura de seus colaboradores
diariamente. O objetivo é manter a saúde de todos aliada à
produtividade. Essas medidas serão mantidas pela empresa.
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Brazauro

Atendimento às comunidades que vivem em
locais de difícil acesso em Itaituba
A Brazauro doou ambulância e ajudou no atendimento
no Distrito de Moraes de Almeida, no município
A Brazauro, empresa de mineração que desenvolve o Projeto de Ouro
Tocantinzinho, no Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, doou uma
ambulância totalmente equipada para o atendimento às vítimas da Covid-19
no distrito. A ambulância foi adaptada com tração 4X4 para atender as áreas de
garimpo e de difícil acesso que existem na localidade. A doação da ambulância foi
extremamente importante no atendimento dos casos de emergência. A empresa
também fez doações de máscara e álcool gel para a comunidade como forma de
ajudar no enfrentamento da pandemia.
A Brazauro adotou três focos para desenvolver as ações de combate à
pandemia. Essas ações foram em sintonia com as estratégias de governança
e sustentabilidade corporativa da controladora canadense Eldorado Gold
Corporation. Os focos foram: os trabalhadores entre funcionários e terceirizados;
os familiares destes trabalhadores e a comunidade local.
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A empresa, mesmo no auge da
pandemia, conseguiu manter todos os
empregos tanto da própria Brazauro
como de terceirizados durante todo o
ano de 2020.
Foi formado um comitê no Brasil, que
foi coordenado tanto pela Brazauro
quanto pela controladora Eldorado
Gold, e foram implantados os
protocolos de prevenção. Além disso,
um ambulatório foi instalado no site
do projeto de forma a dar o suporte
necessário para a execução dos
protocolos de prevenção. Funcionários
dos escritórios foram orientados para
trabalharem no formato home office
por um período de 5 meses. Dentro da
empresa, os protocolos de prevenção
foram seguidos à risca como a medição
de temperatura, nível de oxigênio e
realização de exames clínicos básicos
diários antes do início do expediente.

Posteriormente, foi introduzido nos
protocolos a realização de testes
rápidos e sorológicos mensalmente
para todos os trabalhadores de funções
administrativa e quinzenalmente para
trabalhadores em escala de turnos.
Os funcionários que tiveram casos
positivo da Covid-19 entre os
familiares com os quais conviviam
foram dispensados sem desconto na
remuneração.
A empresa também instalou uma sala
de isolamento para os casos suspeitos
até a preparação e saída da ambulância.
Houve um protocolo específico para
o transporte de trabalhadores com
casos suspeito da Covid 19 até os
hospitais em Itaituba a 400km do site
do Projeto Tocantinzinho. A companhia
ainda distribuiu kits de higienização,
principalmente álcool em gel e máscara
para funcionários e seus familiares.
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Os custos de enfrentamento ao coronavírus, em 2020,
chegaram a aproximadamente R$ 300.000,00. A ajuda
foi essencial no atendimento às comunidades que
vivem nos locais de difícil acesso no sudoeste do Pará.
Vale ressaltar que apesar do projeto Tocantinzinho
já está em fase adiantada em termos de engenharia
conceitual, básica e de detalhamento e mesmo já
tendo o licenciamento ambiental para a construção
de uma mina com reservas de 60 toneladas de ouro, a
implantação ainda não teve início devido a necessidade
de adequações no sistema elétrico da região Centro
Oeste e Norte do país para o fornecimento de energia
que o projeto demanda. Com a implantação do projeto
devem ser gerados 550 empregos na região.
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Buritirama
2021, a meta é expandir ainda mais os
Expansão e
negócios. “Também abriremos portas
reaproveitamento de
para novos mercados, fortalecendo
nossa missão de construir uma empresa
rejeitos de minério
de classe mundial que seja referência,
Apesar da pandemia do coronavírus, a
com crescimento sustentável e sermos
Buritirama Mineração, empresa do Grupo
reconhecidos como a melhor opção de
Buritipar, conseguiu desenvolver ações
matérias-primas de minério”, explicou o
de expansão dos negócios e manter os
empresário.
programas de sustentabilidade e de apoio
A Buritirama também assinou um acordo
à comunidade durante o ano de 2020. Em
para se tornar a primeira mina do Brasil
Marabá, no sudeste do Pará, a empresa
com energia 100% renovável. O novo
inaugurou a Planta de Sinterização, um
sistema tem capacidade para atender à
projeto de reaproveitamento de rejeitos
demanda energética de toda a operação
para agregar valor ao minério e aumentar
em Marabá, por meio da captação
em 150 mil toneladas sua capacidade
de energia solar e de um sistema de
produtiva. Para João Araújo, presidente
baterias de longa duração, que garantirá
da Buritirama Mineração, a ampliação e
o abastecimento mesmo quando não
a geração de emprego e renda auxiliou
houver incidência de raios do sol.
no crescimento da região e do país. Em
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para atendimento a colaboradores
e moradores locais para ajudar a
combater o coronavírus. Dentro das
A empresa também investiu na
instalações da empresa foi i montado
educação e entregou as novas
um rígido protocolo de prevenção
instalações da escola municipal
à Covid-19, com intensificação do
Professora Yeda Carvalho da Silva, na
uso de equipamentos de proteção,
Vila Zé do Ônibus. Um espaço para
campanhas de conscientização,
melhorar a qualidade de ensino da
ampliação da higienização dos
região, levar conforto e bem-estar a
ambientes, medidas de distanciamento
mais de 120 alunos, com possibilidade
social, além de acompanhamento
de ampliação para 280 vagas. Também
médico em todos os casos, mesmo os
contribuiu com o poder público
suspeitos de infecção pelo vírus e até
construindo e doando duas câmaras
a suspensão das operações no auge
de desinfecção e medicamentos.
da primeira onda da pandemia. Tudo
Além disso, incentivou ações internas
para manter o compromisso com o
de voluntariado, como a campanha
desenvolvimento econômico e social,
de doação de alimentos – o Natal
garantindo a segurança das pessoas
Solidário –, realizou a distribuição de
dentro e ao redor dos locais onde a
itens de proteção, como máscaras,
empresa está instalada.
termômetros e sabonetes. Também
implantou um serviço de telemedicina

Investimentos nas áreas da
educação e social
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Horizonte
Minerals
Compromisso com a
comunidade nessa
pandemia
A empresa Horizonte Minerals se
empenhou em ajudar as famílias mais
vulneráveis dos municípios de Conceição
do Araguaia, Floresta do Araguaia e
Xinguara, no sul do Pará, onde atua.
Foram doadas 300 cestas básicas para
as famílias em comprovada situação de
vulnerabilidade social nas proximidades
dos municípios do projeto Araguaia. A
distribuição foi feita em parceria com

as Secretarias de Assistência Social de
cada município. Com essa iniciativa, a
empresa reforçou o compromisso de
enfrentamento ao novo coronavírus e
ajudou a manter a alimentação à mesa
da comunidade no período mais crítico
da pandemia. A Horizonte Minerals
também adotou uma série de medidas
para prevenir e evitar a disseminação
do coronavírus entre seus empregados,
fornecedores e comunidades vizinhas.
Todas as medidas seguiram as
recomendações da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde
brasileiro.
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Hydro
Reforço no enfrentamento
à Covid-19 com doações e
capacitação
Durante a pandemia, a Hydro doou cerca de
R$ 20 milhões, distribuídos na construção
de hospitais de campanha, aquisição de
testes, cestas básicas, equipamentos médicos
e de proteção individual, kits de higiene,
entre outros. As doações às autoridades
e comunidades foram para reforçar o
enfrentamento da COVID-19, especialmente no
Pará, onde está a maior parte das operações
da empresa no país. Em uma das iniciativas,
a companhia fez duas doações no valor
total de R$ 10 milhões para a construção
e a manutenção de hospitais estaduais de

campanha, totalizando 960 leitos em Belém
e nas cidades de Marabá, Santarém, Breves,
Soure, Redenção e Altamira.
A Companhia também entregou equipamentos
e materiais para a área de saúde dos
municípios de Barcarena e Paragominas.
Essas doações foram destinadas aos hospitais
municipais, unidades de saúde e hospitais de
campanha nas duas cidades e totalizaram mais
de 100 mil itens, como camas hospitalares,
oxímetros de pulso, termômetros digitais,
luvas, máscaras, toucas descartáveis, óculos
de proteção, aventais, jalecos e macacões de
proteção biológica para os profissionais que
atuam na linha de frente no combate à doença.
A empresa adquiriu ainda 5 mil kits para testes
de detecção do novo coronavírus.
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Além disso, a Companhia doou cestas básicas para os municípios de Paragominas,
Ipixuna do Pará, Tomé-Açu, Moju, Acará, Abaetetuba e Barcarena. Ao todo, foram
36 mil cestas básicas. Também foram entregues itens de higiene, adquiridos
de fornecedores locais para movimentar a economia destes municípios. Junto
aos alimentos, as cestas foram incrementadas com materiais de higiene, como
detergente líquido, sabonete, sabão em barra e alvejante. O objetivo foi ajudar a
população a evitar o contágio do coronavírus por meio da limpeza constante de
mãos, objetos e superfícies. Iniciativas sustentáveis geram renda e dinamizam o
empreendedorismo.
“A Hydro tem atuado em diferentes frentes para apoiar os esforços de prevenção
e combate ao novo coronavírus. Todas as iniciativas são resultado de constantes
diálogos com as autoridades e comunidades locais para identificarmos as
necessidades e prioridades nesse período o período de pandemia”, afirma
Domingos Campos, Diretor de Sustentabilidade da Hydro.

Iniciativas sustentáveis geram renda e dinamizam o empreendedorismo
Dezenas de moradoras de diferentes comunidades de Barcarena também fizeram
treinamento técnico para produção de máscaras faciais não médicas de proteção
ao coronavírus. Com a iniciativa, a empresa incentivou a geração de renda para
costureiras que foram impactadas diretamente pela pandemia. A ação contou
com a parceria do Programa Todos pelo Trabalho, Alunorte e Albras, com apoio da

RELATÓRIO DE AÇÕES • 2º SEMESTRE 2020 | 17

Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS). O
projeto tem o apoio financeiro do Fundo
de Sustentabilidade Hydro (FSH) e PPA
Solidariedade. A consultoria Synergia
Socioambiental foi a responsável pela
implementação dessa frente do projeto.
O resultado desse investimento no
potencial criativo das costureiras vai
gerar frutos ainda em 2021. Cerca de
120 profissionais de costura ligadas
a associações vão produzir 150 mil
máscaras de proteção não médicas até
junho de 2021. Todo o material utilizado
na confecção das unidades, como
tecidos, aviamentos e embalagens, serão
disponibilizados pela iniciativa.
As profissionais também vão receber
remuneração pela confecção e as
máscaras produzidas serão doadas para
associações comunitárias de Barcarena,
em parceria com a IBS.

Esta ação ajuda no combate ao
coronavírus, mas também incentiva o
empreendedorismo regional. “Vi minha
mãe sustentar a família com a costura e
minha pretensão é me profissionalizar
e ganhar o meu sustento. Quando
entendi que a costura me possibilita
trabalhar e cuidar do meu filho, ganhou
força”, revelou Ângela Araújo, moradora
de Vila Nova, que mantém a tradição
familiar no trabalho em costura e vê na
iniciativa a oportunidade de conquistar a
autonomia financeira.
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Imerys
Hospital e Maternidade Dr. Afonso Rodrigues
Um reforço nos
Almeida Neves. O objetivo foi reforçar os
equipamentos do Hospital
equipamentos dos hospitais e apoiar o plano de
contingência da cidade no combate à Covid-19.
de Campanha e doações
Os profissionais da mineradora também
de cestas básicas à
colaboraram com ações de orientação para
comunidade
a população no entorno de suas operações.
A Imerys, empresa que atua no polo industrial
Eles estiveram nas comunidades de Santa
de Barcarena há mais de vinte anos, realizando
Maria e Fortaleza para ensinar a forma correta
o beneficiamento de caulim, doou 100 colchões da utilização da máscara, o uso do álcool
hospitalares e dez aparelhos de ar condicionado em gel, cuidados com os alimentos e com a
para o hospital de campanha de Barcarena.
própria alimentação. Os voluntários também
Além de entregar 60 óculos de segurança ao
deram orientações sobre os sintomas da

doença. Os moradores puderam tirar suas
dúvidas, mediram a temperatura e ganharam
até máscaras de tecido. Santino Dias, que
mora na comunidade Fortaleza, contou que a
ação trouxe tranquilidade e informação. “Foi
muito bom eles terem vindo até aqui. Nós não
sabíamos muita coisa! Aprendemos a forma
correta de usar máscara, como devemos
passar o álcool nas mãos e cotovelos e sobre
a distância das outras pessoas. A gente ouvia
falar da doença, mas foi com a palestra que
entendemos o que realmente fazer”, disse o
morador.
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Uma ajuda para não faltar comida à
mesa da comunidade
A Imerys também doou 300 cestas
básicas para a Casa Familiar Rural Padre
Sérgio Tonetto, localizada na comunidade
Nossa Senhora das Graças, no território
quilombola Jambuaçu, em Moju. A
entidade atende alunos quilombolas
com Ensino Fundamental e Médio, com
habilitação em Agricultura Familiar. A
iniciativa garantiu alimentação à mesa dos
quilombolas. Também foram entregues
800 cestas básicas para comunidades de
Ipixuna do Pará em parceria com a TV RBA
e a Associação Comercial do município.
Além disso, para garantir que as aulas
continuassem no período da pandemia, a
empresa incentivou as aulas remotas “on
line” e enviadas por meio de mensagens
de WhatsApp.

Incentivo ao empreendedorismo na
pandemia - A Imerys também incentivou o
empreendedorismo entre as costureiras
da região de Barcarena e ainda contribuiu
para a prevenção do coronavírus por meio
do projeto de produção de máscaras.
As costureiras produziram 29.800 mil
máscaras O próximo passo do projeto é
oferecer curso de Atendimento ao Cliente,
Compra e Venda, Controle Financeiro,
entre outros, para a profissionalização
das costureiras e incentivo à geração de
renda. Para Maria do Socorro, participante
do projeto, o importante é mostrar seu
trabalho: “Eu dou meu tempo, esforço,
trabalho, ajudo as pessoas e sei que isso
terá retorno para mim. Se a gente faz o
bem, recebemos o mesmo.”

Eu dou meu tempo,
esforço, trabalho, ajudo
as pessoas e sei que isso
terá retorno para mim.
Maria do Socorro
Costureira do projeto
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Mineração Rio
do Norte – MRN
A união fazendo a diferença no
enfrentamento ao coronavírus
A pandemia do novo coronavírus provocou
mudanças em todo o mundo e despertou
a necessidade de implantação de novas
ferramentas e parceirias para enfrentar
o inimigo invisível. No distrito de Porto
Trombetas, no município de Oriximiná, na
região oeste do Pará, a Mineração Rio do
Norte (MRN) não mediu esforços para se
reinventar e desenvolveu uma experiência
ímpar: a participou do Grupo de Trabalho para
o Enfrentamento à Covid-19, denominado
“Pela Vida no Trombetas”. Liderado pelo

Ministério Público do Estado do Pará, o Grupo
de Trabalho reuniu associações quilombolas,
ribeirinhas e indígenas, universidades e
instituições governamentais para execução
de ações conjuntas para minimizar os efeitos
da pandemia e garantiu a proteção das
comunidades mais vulneráveis, fundamentais
para a identidade social, ambiental e cultural
da região de Oriximiná. A MRN investiu mais
de R$ 8 milhões na compra de respiradores,
Equipamentos de Proteção Individual, testes
rápidos, materiais de limpeza para os hospitais
de Oriximiná, Terra Santa, Faro e Óbidos,
além de ter distribuído mais 10 mil cestas
básicas para garantir a segurança alimentar e
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ajudar na manutenção do isolamento social
de 27 comunidades quilombolas, ribeirinhas e
indígenas.
“A pandemia foi e continua sendo um
grande desafio para o mundo. Aqui, tivemos
que superar as distâncias e as limitações
logísticas, pois nossas estradas são os rios
dessa grandiosa e fascinante Amazônia.
Num esforço conjunto com as comunidades
e diversas instituições e do grupo ‘Pela Vida
no Trombetas’, conseguimos cuidar de
aproximadamente 14 mil pessoas durante a
pandemia, dando assistência médica, ajudando
a atravessarem o isolamento, sem demissões
na empresa, sem perder produção e atingindo
um índice de óbitos muito abaixo da média
nacional”, enfatizou Guido Germani, diretorpresidente da Mineração Rio do Norte.

Médico em casa para atendimento às
comunidades quilombolas
A MRN também remodelou o Projeto
Quilombo, ampliando suas ações no período

da pandemia. Com foco na saúde preventiva,
o projeto atendeu 25 comunidades do Alto
Trombetas, com visitas diárias do médico
Joseraldo Furlan, o “Dr. Jô”. Além de fazer os
atendimentos, o médico levava informações
preventivas sobre a covid-19, como a
necessidade da higienização das mãos e de
objetos de uso cotidiano, os cuidados com os
idosos, a importância de manter o isolamento
social e materiais informativos. “As pessoas
ficaram muito felizes porque facilitou tanto
a comunicação, com o esclarecimento das
dúvidas, como o acesso à saúde. A ação
contemplou comunidades que não faziam
parte diretamente do projeto como Boa
Vista, Lago do Ajudante, Lago do Batata e
Cachoeira Porteira. Para eles, foi uma surpresa
receber esse suporte, principalmente no
momento em que todo mundo ficou recluso.
Desconheço outra ação tão inovadora realizada
na Amazônia. Foram cinco meses de ação
preventiva, de estar junto com a população,
procurando reforçar as recomendações dos
órgãos de saúde”, relatou Jô Furlan.

Conseguimos cuidar de
aproximadamente 14 mil
pessoas durante a pandemia,
dando assistência médica,
ajudando a atravessarem o
isolamento, sem demissões na
empresa, sem perder produção
e atingindo um índice de óbitos
muito abaixo da média nacional.
Guido Germani

Diretor-Presidente da
Mineração Rio do Norte
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Outra medida que foi considerada pioneira
na Amazônia e executada pela MRN foi a
implantação do o plano de saúde privado
para os trabalhadores das cooperativas
Cooperboa, Coopermoura e Cooperbarcos,
de comunidades tradicionais de Oriximiná
que prestam serviços para a mineradora
e seus dependentes legais. Mais de 690
pessoas foram beneficiadas. O plano tem
cobertura em Enfermaria, Transferência
Aérea (conforme análise técnica) e
Atendimento por telefone.
“A iniciativa foi uma solução para aumentar
as alternativas de tratamento em caso
de eventual contaminação, reduzindo a
dependência dos cooperados ao sistema
público de saúde. Para a Mineração Rio
do Norte, financiar este plano durante a

pandemia vai além da relação comercial e de
prestação de serviços com as cooperativas
de trabalho e seus cooperados. É um
compromisso da empresa com a vida”,
destacou Vladimir Moreira, diretor de
Sustentabilidade da MRN.
Para Lucivaldo Canuto, presidente
da Cooperbarcos, o plano deu mais
tranquilidade aos 21 cooperados, que
prestam serviços fluviais para a MRN.
“Ficamos muito satisfeitos porque a MRN
olhou para quem trabalha com ela e
também para os nossos dependentes.
Assim, nos sentimos seguros para trabalhar,
beneficiados com um dos melhores planos
particulares. Muitas pessoas que precisavam
fazer um check up, puderam fazer com o
plano”, relatou.
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O microempreendedor quilombola
Madson Pinheiro, da comunidade
Boa Vista/Área Erepecuru Rio Cuminá,
trabalha com camisetaria, faixa, banner
Mais de 40 comunidades tradicionais de
e brindes. Para ele, a parceria da ARQMO
Oriximiná foram beneficiadas com uma
com a MRN foi essencial para incrementar
iniciativa que incentivou a geração de
tanto a sua renda quanto a das costureiras
renda para microempreendedores locais
que trabalharam em parceria com ele na
e contribuiu para a saúde preventiva
produção das máscaras.
de 13 mil ribeirinhos, quilombolas e
indígenas do município. Com a parceria “Esse trabalho gerou uma boa renda
entre a MRN e a ARQMO (Associação
para mim e para duas costureiras, que
das Comunidades Remanescentes de
renovaram suas máquinas de costura.
Quilombos do Município de Oriximiná),
Eu consegui estabelecer um capital de
por meio do grupo “Pela Vida no
giro e comprei mais duas máquinas
Trombetas”, costureiras confeccionaram com tecnologia profissional para
máscaras para garantir a saúde
ampliar o meu trabalho de costura e
preventiva destas comunidades durante uma máquina de estampar caneca. Só
o período da pandemia. A MRN doou
tenho a agradecer à ARQMO e à MRN.
R$ 39 mil para viabilizar a produção de
Estou muito feliz de fazer parte deste
13 mil máscaras reutilizáveis em tecido trabalho, pois ele veio para alavancar
100% algodão, que gerou renda para
meu negócio”, afirmou.
dez profissionais que trabalham com
costura na região.

Microempreendedoras locais
ajudam a combater a Covid-19 e
ainda gerar renda

Eu consegui estabelecer um capital de giro e
comprei mais duas máquinas com tecnologia
profissional para ampliar o meu trabalho de
costura e uma máquina de estampar caneca.
Só tenho a agradecer à ARQMO e à MRN. Estou
muito feliz de fazer parte deste trabalho, pois
ele veio para alavancar meu negócio.
Madson Pinheiro
Microempreendedor
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Proteção para os indígenas no
combate ao coronavírus
Além incentivar o desenvolvimento
econômico mesmo diante da pandemia, a
MRN também se preocupou em ajudar na
proteção dos indígenas que estão na linha
de frente no combate à Covid-19 e doou 34
kits de uniforme tipo camuflado, contendo
duas calças cargo, duas camisas manga
longa com refletivo, um capacete e um par
de botas de segurança. Esses uniformes
protegeram 17 indígenas, que realizaram
ações na barreira sanitária e de fiscalização
das aldeias da região.
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Vale

Compromisso em ajudar a
salvar vidas na pandemia
do novo coronavírus no
Pará e em mais 5 estados
brasileiros.
A Vale doou 5 milhões de kits de teste rápido
para detecção do novo coronavírus e 15,8
milhões de equipamentos de proteção
individual (EPIs); sendo 2,54 milhões de
máscaras N-95, as mais indicadas para
trabalhadores expostos a ambientes
contaminados; 10,8 milhões de máscaras
cirúrgicas descartáveis; 2,24 milhões de
aventais; 216 mil luvas; e 4,5 mil óculos.
Todos os equipamentos foram entregues ao
Ministério da Saúde como forma de ajudar a
enfrentar a Covid-19 pelo país.
Nos estados onde a Vale atua diretamente

como Pará, Maranhão, Minas Gerais, Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro,
a empresa doou 14,5 milhões de kits e EPIs.
Somou-se a essa carga mais 5 milhões de
kits comprados por bancos brasileiros com
a ajuda logística da Vale na China, país com
o qual a empresa mantém uma parceria de
quase 50 anos. Além da ajuda emergencial,
que seguiu rigorosamente a orientação
das autoridades de saúde, a Vale realizou
ações humanitárias, construiu hospitais de
campanha e reformou unidade de saúde.
No total, a Vale investiu R$ 500 milhões
em ações de combate à pandemia do novo
coronavírus.

Ações de apoio ao Governo Federal
5 milhões de kits de testes rápidos
para detecção do vírus;
15,8 milhões de EPIs;
2,54 milhões de máscaras N95;
10,8 milhões de máscaras cirúrgicas;
216 mil luvas;
2,24 milhões de aventais;
4,5 mil óculos de proteção.
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Ações de apoio aos estados
14,5 milhões de insumos, entre kits de teste e EPIs para os seis estados onde a
empresa atua (MA, PA, RJ, MS, ES e MG);
Construiu hospitais de campanha em Parauapebas (PA), Açailândia (MA) e na cidade do
Rio de Janeiro;
Reformou dois hospitais: em Minas Gerais (Belo Horizonte) e no Pará (Parauapebas);
Doou R$ 2 milhões ao Instituto Estadual do Cérebro para compra de equipamentos
de monitoramento cerebral, ultrassom e robôs de monitoramento, entre outros itens
hospitalares. Contribuiu no transporte de equipamentos hospitalares;
Contribuiu no transporte de equipamentos hospitalares;
Apoiou a Prefeitura de Parauapebas (PA) para traçar o perfil epidemiológico da doença
no município, por meio da aplicação de testes de PCR por amostragem na população;
Investiu na implantação do serviço de teleorientação na cidade com o Disque Covid-19;
Doou 1.325 equipamentos hospitalares ao Governo do Pará como respiradores
pulmonares, desfibriladores e caros de emergência, além de outros itens e
instrumentos para hospitais do sudeste do estado;
Doou 81 mil itens de materiais de limpeza, além de mais de 100 toneladas de álcool em
gel e kits de higiene pessoal para 14 presídios de 13 cidades mineiras;

Doou cinco contêineres com ar condicionado e maca para Santa Casa de Saúde
de Ouro Preto (MG), utilizados como local de primeiro acolhimento para casos
suspeitos do novo coronavírus;
Forneceu três ambulâncias para a prefeitura de Mariana. Os veículos foram
equipados e serviram como Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Duas tinham
respiradores para os casos mais graves da Covid-19;
Adquiriu insumos médico-hospitalares para hospital em São Luís (MA);
Antecipou a doação de cinco novas viaturas de salvamento e combate a incêndio
ao Corpo de Bombeiros do Maranhão. As viaturas deram apoio no combate à
Covid-19, principalmente na limpeza de logradouros públicos;
Cedeu dez novas ambulâncias com UTI ao Governo do Maranhão para auxiliarem
no enfrentamento à Covid-19 tanto em São Luís como no interior do estado;
Doou duas válvulas solenoide para a realização de protótipo em respiradores, em
São Luís.
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Ações de apoio a indígenas e quilombolas
A Vale também apoiou na construção de 15 Unidades
de Quarentena nos estados de Minas Gerais e Espírito
Santo para atendimento das etnias Tupiniquim,
Guarani, Krenak e Pataxó, etnias que possuem relação
direta com a Vale, além dos demais povos indígenas
residentes nesses estados.
A empresa deu apoio na construção do Centro de
Quarentena para indígenas Awá, Guajajara e Ka’apor
Deu apoio aos profissionais da Saúde Indígena e Funai
em Santa Inês/MA
Doou kits de limpeza para 475 famílias quilombolas,
maricultores e pescadores artesanais, próximas às
operações dos Portos Sul da Baía de Sepetiba (RJ);
Doou kits de limpeza para 10 mil famílias indígenas em
MG, MA, ES, PA.
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Outras ações da Vale
A Vale, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e a
Rede Mater Dei de Saúde, lançou o edital “Vale COVID-19 Desafio”
para apoiar soluções que reduzissem os impactos da Covid-19,
com foco nas áreas de prevenção, rastreamento de risco, triagem,
diagnóstico, monitoramento, acompanhamento de pacientes e
cuidados intensivos. O apoio foi feito por meio de aportes financeiros
ou conectando parceiros para que essas soluções pudessem ser
colocadas em prática. O investimento máximo chegou a US$ 1
milhão. Foram contempladas 11 empresas e instituições de ensino
de sete estados do Brasil e também do Canadá. Tudo como forma de
encontrar soluções para conter o avanço do coronavírus.
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