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CIDADANIA
             E DIVERSIDADE

Como a mineração pode contribuir com a 
construção de uma sociedade melhor? Um dos 
caminhos pode ser pela geração de emprego e 
incentivo à capacitação profissional. De acordo 

com o Ministério do Trabalho e Emprego, em 2018, 

o setor mineral gerou 266 mil
empregos no Pará.

Nesse contexto, O Senai capacitou mais de 500 
pessoas em cursos com o foco no na mineração. 

Nesta edição, você vai ver como cidadania, 
emprego e inclusão estão interligados. A 

diretora da Associação Paraense de Pessoas com 
Deficiência (APPD), Regina Barata, fala sobre 

inclusão e mercado de trabalho. O Senai explica a 
importância dos cursos profissionalizantes e sobre 
vagas para pessoas com deficiência. E o secretário 

de Estado de Articulação da Cidadania, Ricardo 
Balestreri, explica como vai funcionar o programa 

Territórios pela Paz.



A mineração é responsável por

89% de toda
a exportação do Pará. Quando 
se trata de minérios, o estado é 
o segundo do país.

OS NÚMEROS
    DA MINERAÇÃO

Dá o play e veja os números.

https://youtu.be/IPd9O2DONUQ


TRABALHO E INCLUSÃO
Capacitações para pessoas com deficiência

Mais de 1000 pessoas na fila de espera por um 
emprego. Esse é o tamanho da lista da Associação 

Paraense de Pessoas com Deficiência (APPD). A 
diretora Regina Barata, que está há mais de 
30 anos na luta pelos direitos da pessoa com 

deficiência, conta nesta entrevista as dificuldades, 
desafios e soluções para que cada vez mais a 

inclusão faça parte da rotina das empresas e não 
seja apenas uma obrigação garantida por lei.

Clique aqui e confira

Ouça aqui a entrevista concedida 
especialmente para o Simineral On:

https://soundcloud.com/user-653154989/entrevista-com-regina-barata


TERRITÓRIOS PELA PAZ
União para uma sociedade melhor. Esse é o 

lema do Governo do Estado com a criação do 
Programa Territórios pela Paz, que vai envolver 

todas as secretarias de estado em 160 projetos. 
Inicialmente, bairros de Belém, Ananindeua e 
Marituba vão receber ações com o foco na de 

cidadania e prevenção da violência. O secretário
de Estado de Articulação da Cidadania,

Ricardo Balestreri, conversou com a gente 
e contou como vai funcionar o TerPAz e a 

participação do setor privado no programa.

O TerPaz é um projeto de inclusão 
e redução da violência. Para que a 
sociedade possa se desenvolver, ela 
precisa receber oportunidades.

Ricardo Balestreri.

https://youtu.be/Y3w51k-P8Cw


CARREIRAS DA MINERAÇÃO

Há 30 anos, uma jovem de 
apenas 16 anos saiu de Breves, 
na ilha do Marajó, no interior 
do Pará, e se deparou com 
os trilhos da mineração, 
em Parauapebas. Esse é o 
início da história de Andreia 
Hertel, que trabalha na 
operação da Vale no 
município de Parauapebas.

Pouco tempo depois de seu 
ingresso na empresa como 
Aprendiz, foi contratada 
como Assistente e, aos 
poucos, cresceu outros níveis 
da mesma função. Com o 
diploma de Administração 
nas mãos, em 2006, foi 
promovida a Analista Júnior. 
Anos depois, subiu para Pleno 
e, hoje, o seu cartão de visita 
tem impresso o cargo de 
Analista de RH Sênior. Não por 
coincidência, ela atua na área 
de Educação e contribui para 
o desenvolvimento de outras 
pessoas. 

Aula
inaugural
1988

Foto de
1988

Foto de
2018

Conheça a história de Andreia Hertel, 
que ingressou na Vale como Joven 
Aprendiz e, hoje, é Analista Sênior

O que me motivava a estudar era o sonho de 
um dia poder trabalhar e ajudar minha família. 

Comecei o curso de Jovem Aprendiz na Vale. 
Após um ano na empresa, fui efetivada. Naquele 

momento, entendi que precisava ser protagonista 
da minha carreira.

Andreia Hertel.



Um curso profissionalizante pode ser o caminho 
mais rápido para uma colocação ou recolocação
no mercado de trabalho. De acordo com o
Raphael Barbosa, diretor de operações do SESI 
e do SENAI no Pará, aumentou em 40% a busca 
de profissionais capacitados para o setor mineral. 
Só no ano passado, mais de 500 pessoas foram 
capacitadas em cursos específicos para o setor. 
Ouça a entrevista e saiba onde e como fazer um 
curso do Senai e as vantagens para quem busca 
uma oportunidade.

Clique aqui e confira

MINERAÇÃO:
UM MERCADO PROMISSOR   

https://soundcloud.com/user-653154989/entrevista-com-raphael-barbosa
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