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Mineração e
sustentabilidade
Iniciativas do setor contribuem para
o desenvolvimento sustentável

É possível ser
sustentável
O SimineralON chega a sua oitava edição trazendo o assunto do
presente e do futuro, que vai desaﬁar, pautar e mover a vida das
próximas gerações: sustentabilidade.
Por isso, que tal começar com boas histórias? No nosso podcast,
vamos contar a história de Paragominas: o município verde do Pará,
com a participação do prefeito da cidade, Paulo Tocantins. Em outro
episódio, o professor e geólogo da Uninassau, Myke Silva, fala sobre
sustentabilidade social.
Vamos conhecer o projeto Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade
Brasil-Noruega, da Mineração Paragominas, que conta com o suporte
técnico e cientíﬁco de pesquisas desenvolvidas pelas Universidades
Federal do Pará; Rural da Amazônia; de Oslo, na Noruega; do Museu
Paraense Emilio Goeldi e de proﬁssionais da Hydro.
Da Vale, vem uma história de diversidade e inclusão que também é uma
forma de sustentabilidade, trata-se de iniciativas que buscam ampliar
valores como a diversidade no ambiente de trabalho. Vamos mostrar,
também, os números da Sinobrás, a maior siderúrgica recicladora do
norte e nordeste do Brasil.
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PODCAST

Paragominas Verde
O SimineralON te leva, agora, por um passeio pela história
de Paragominas que, desde 2009, vive uma revolução
sustentável. O município, que ﬁgurava entre os 40 que mais
desmatavam no Brasil, implementou políticas públicas de
combate ao desmatamento e, posteriormente, à manutenção
da sustentabilidade. Saindo da lista dos desmatadores para a de
aliados da preservação.
No #SimineralON_Cast, o jornalista Gabriel
Pinheiro conta a história do município e
entrevista o Prefeito de Paragominas,
Paulo Tocantins, que fala sobre
o futuro da cidade.

Clique
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e ouça

Consórcio BRC

Mineração sustentável
com suporte cientíﬁco
Uma iniciativa inovadora na Mineração Paragominas tem o compromisso de
fortalecer a capacidade da empresa de conservar a biodiversidade natural das
áreas onde é lavrada a bauxita. Para apoiar o processo de reabilitação ﬂorestal,
a empresa conta com o suporte técnico e cientíﬁco das pesquisas desenvolvidas
pelo Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil-Noruega (BRC), composto
pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Rural da Amazônia
(UFRA), Museu Paraense Emilio Goeldi, Universidade de Oslo (UiO) e proﬁssionais
da Hydro.
Graças ao Consórcio BRC, já foram registradas mais de 270 espécies nativas
da ﬂora local e mais de 3.300 indivíduos da fauna regional, entre mamíferos
terrestres e voadores, répteis, anfíbios e aves, espécies ameaçadas e indicadores
ambientais.

Veja o vídeo
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Informe:

Formas de ser sustentável

Diversidade e inclusão cientíﬁca
Conhecido tradicionalmente como masculino, o setor mineral está, cada vez
mais, sendo ocupado pelo público feminino em todos os níveis de operação.
Entre 2006 e 2014, o número de mulheres trabalhando formalmente na
mineração mais que dobrou, foi de 10 mil para em torno de 21 mil, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Hoje, elas
ocupam cargos gerenciais, supervisão, técnico e também no chão de fábrica,
mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Franciele Cardoso, aos 28
anos, trabalhava há sete em casa de família fazendo serviços domésticos. Foi
quando teve a oportunidade de ampliar o conhecimento em um processo
seletivo para jovem aprendiz. Quer saber o que aconteceu com ela? Assista
ao vídeo e conheça essa e outras histórias de inclusão e diversidade no setor
mineral que também são uma forma de sustentabilidade.

Veja o vídeo

Informe:
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Case Sinobras

A maior recicladora do norte
e nordeste do Brasil
Assista ao vídeo e conheça mais sobre a Sinobras, a maior recicladora das
regiões norte e nordeste do Brasil. Comprometida com o meio ambiente, a
empresa tem o seu próprio fornecedor de redutor bioenergético e tem forte
atuação no desenvolvimento das comunidades aonde atua. A Siderúrgica vem
investindo em sustentabilidade acompanhando a tendência da economia
circular, que se baseia em eliminar a poluição, manter produtos em ciclo de
uso e regenerar os sistemas biológicos naturais. Com isso, a empresa não
se limita apenas a reduzir os impactos causados pelo sistema de produção,
mas se compromete com uma mudança sistêmica de longo prazo, criando
oportunidades de negócios que contribuem para cuidados ambientais,
econômicos e sociais.

Veja o vídeo

Informe:
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Veja o vídeo

CYCLA

Reciclagem com benefícios
Um aplicativo que troca o resíduo que produzimos em casa por alimentos
e benefícios. Essa é a missão do Cycla. Uma plataforma com o propósito
de minimizar os danos ambientais através da coleta do material reciclável,
gerar renda com a comercialização dos materiais coletados e semear a
conscientização social e ambiental. A iniciativa tem apoio do Simineral.
O aplicativo foi lançado há um mês e já coletou cerca de 3 toneladas de
resíduos e já alcançou 400 pessoas em Belém. Por enquanto, o posto de
recebimento é no Espaço Tia Anizia, no bairro do Benguí. Qualquer pessoa
pode se cadastrar na plataforma, entregar o resíduo e fazer a troca por
alimentos, recompensas ou benefícios. Uma outra opção é doar isso tudo
para uma instituição ﬁlantrópica. O aplicativo está disponível para celulares
Android na Google Play.

Resíduos aceitos
Papelão | Óleo de Cozinha | Plástico | Alumínio

BAIXE AGORA!
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Sustentabilidade Social

Por um ambiente urbano
mais sustentável
O que a gente pode fazer para que a cidade possa ser um
ambiente mais agradável, com qualidade de vida e
bem-estar? A sustentabilidade social trata justamente
disso. Pegar carona para reduzir o número de veículos nas
ruas, andar de bicicleta, reciclar para transformar resíduos
em produtos são algumas iniciativas para um ambiente
urbano mais equilibrado. Ouça o podcast com o professor
Mike Silva da Uninassau. Ele conversou com a gente sobre
reaproveitamento de resíduos tanto nos centros urbanos,
quanto no setor mineral.
Dá o play!

Clique
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Pelo mundo

Helder fala em
defesa da ﬂoresta
O mês de outubro foi para lá de movimentado na agenda do governado

Helder Barbalho. Ele foi o único governador brasileiro a participar, nos EUA,
da Conferência Internacional sobre Preservação da Amazônia, realizado na
Universidade de Princeton, em Nova Jersey, uma das mais conceituadas do
mundo. O evento reuniu cientistas, formuladores de políticas e outras lideranças.
A conferência representou o início de uma colaboração de longo prazo entre
especialistas de Princeton e partes interessadas no Brasil, que têm trabalhado
para identiﬁcar lições das recentes inovações brasileiras em energia, economia,
política de saúde, direitos indígenas e conservação.
No ﬁm do mês, Helder esteve na cidade-estado do Vaticano para participar da
Primeira Cúpula de Governadores da Pan-Amazônia. A programação foi uma
iniciativa da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano e governadores da
Amazônia brasileira. No encontro, Helder falou
das perspectivas dos governadores e sobre
soluções e mecanismos de ﬁnanciamento,
desenvolvidos para captação de recursos
nacionais e internacionais para implementação
de políticas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável da região.
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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.
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