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CANAÃ

DOS CARAJÁS

E a diversificação da cadeia produtiva do setor mineral

CANAÃ
Do feijão com arroz ao cobre e ferro
O SimineralON vai te levar, nesta edição, por
um passeio a Canaã dos Carajás, no sudeste
do Pará. A cidade que, hoje, já tem mais de
30 mil habitantes, segundo o IBGE, nasceu de
um assentamento agrícola com, apenas, 1550
famílias. Ainda na década de 1990, a pequena
Canaã tinha uma formação basicamente
agropecuária e uma economia baseada na
cultura do arroz, milho, feijão e na cadeia do
leite e do gado de corte.
Mais tarde, no fim do século XX, a descoberta
de jazidas minerais de cobre e ferro no
município, impulsionaram Canaã dos Carajás,
que começou a receber trabalhadores
para implantação de minas e usinas de
beneficiamento e processamento do minério.
Dê play e conheça um pouco mais de
Canaã dos Carajás.
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PODCAST

“Um dos melhores locais
para se viver”
E para continuar conhecendo mais a fundo a
história de Canaã dos Carajás, o jornalista Gabriel
Pinheiro entrevistou o Secretário Municipal de
Desenvolvimento da cidade, Jurandir José dos
Santos. Na entrevista para o SIMINERALON_Cast,
ele falou sobre a importância da mineração para o
município, sobre outras possibilidades de geração
emprego e renda, sobre o fundo municipal de
desenvolvimento, o projeto “Pacto por Canaã”
e também sobre o futuro do município que,
segundo o secretário, está se transformando em
um dos melhores locais para se viver no País.
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FENECAN

4 milhões em 5 dias
O começo de outubro foi para lá de movimentado
na região sudeste do Pará, com a Fenecan, a
Feira de Negócios de Canaã, um dos maiores
eventos de empreendedorismo da região. O
Secretário de Desenvolvimento Econômico do
município, Jurandir dos Santos, falou ao Simineral
ON, no encerramento da Feira e informou, com
dados preliminares, que a feira reuniu mais de
100 mil pessoas durante 5 dias de evento e teria
movimentado, pelo menos, 4 milhões de reais.
Durante a feira, eventos paralelos mobilizam
diversos setores que ajudam a fomentar a economia
de Canaã dos Carajás. Este ano, um dos eventos
mais disputados foi o Seminário do Serviço Mineral,
que teve em um dos painéis a apresentação do
presidente do Simineral, José Fernando Gomes Jr.
Assista ao vídeo e confira um pouco mais da
apresentação.
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S11D

o maior projeto de mineração do planeta

CANAÃ
DOS CARAJÁS

205.890

TONELADAS

DE MONTAGEM

6,4

66,7%
BILHÕES DE
DÓLARES EM
INVESTIMENTO

1000

DE TEOR DE FERRO

(É A PUREZA DO MINÉRIO DE
FERRO A SER PRODUZIDO)

+40 MIL

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
DESDE A MONTAGEM, EM 2010

HECTARES

DE FLORESTA PRESERVADO

Veja o vídeo

FONTE: VALE
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O nosso trabalho faz a cidade mais
limpa, mais bonita, com certeza. Nós
crescemos com Canaã.
(LOURIVAL PINHEIRO, COOPERADOR DA COLETAR)

Valéria e Lourival Pinheiro fazem parte da Coletar, uma
cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos, em Canaã
dos Carajás, no sudeste do Pará. Quando eles chegaram
por lá, a cidade vivia o drama de conviver com um lixão a
céu aberto que era extremamente prejudicial não só para
quem trabalhava com o lixo, mas também para o meio
ambiente. Hoje, embora Canaã ainda não tenha coleta
seletiva de lixo, é no galpão da Coletar, que recebeu apoio
da Vale, onde o trabalho de transformação acontece.
Assista ao vídeo e conheça um pouco
mais desse trabalho.
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BURITIRAMA

Desenvolvimento econômico
aliado ao social
Para levar desenvolvimento econômico e social a Marabá,
principalmente às vilas localizadas ao longo da estrada
por onde a Buritirama escoa sua produção, a companhia
apostou no “Fazer o bem, faz bem” um programa que já
está sendo implantado para reforçar as ações sociais da
Buritirama, atendendo a uma série de demandas dos
moradores em áreas como educação, serviços básicos,
cultura e infraestrutura.
Um grupo de voluntários foi formado por colaboradores da
Buritirama para realizar melhorias na estrutura de escolas,
patrimônios públicos e outros lugares da comunidade; uma
escola novinha está em fase de construção na Vila Zé do
Ônibus, próxima à Mina, para aumentar o número de vagas
e melhorar as instalações. Em parceria com o Instituto
Liberta, que atua no enfrentamento à exploração sexual de
crianças e adolescentes, a companhia está liderando um
projeto de conscientização sobre o tema em todo o Estado
do Pará, sem contar a parceria fechada com o Sebrae/PA,
que levará consultoria, cursos e oficinais de capacitação a
trabalhadores e pequenos proprietários rurais, para que
possam ficar em sua
terra, sem depender
de uma atividade
não renovável como
a mineração.
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PATROCINADOR
DIAMANTE

PATROCINADOR GOLD

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.

