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Reinvenção
é preciso

CAMINHANDO JUNTOS

Desenvolvimento e

Sustentabilidade

Em Junho, o mundo celebra o Dia Mundial do Meio
Ambiente. A data de 05 de junho foi instituída
pela Organização das Nações Unidas para
chamar atenção de todas as esferas de poder e
também da sociedade civil sobre os problemas
ambientais enfrendo para debater soluções que
não comprometam o futuro das próximas gerações.
A mineração é aliada dessa causa. As mineradoras
associadas ao Simineral provam que mineração
e sustentabilidade podem e devem caminhar
juntas. Uma estratégia de negócio que passa pela
reinvenção de todas as empresas que se manterão
vivas neste século XXI.
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Entrevista

Conselho temático de
Mineração, da CNI, e a reinvenção

em tempos
de pandemia

Em Junho, o mundo celebra o Dia Mundial do Meio
Ambiente. A data de 05 de
junho foi instituída pela
Organização das Nações
Unidas para chamar atenção
de todas as esferas de poder
e também da sociedade
civil sobre os problemas
ambientais enfrendo para
debater soluções que não
comprometam o futuro das próximas gerações. A
mineração é aliada dessa causa. As mineradoras
associadas ao Simineral provam que mineração
e sustentabilidade podem e devem caminhar
juntas. Uma estratégia de negócio que passa pela
reinvenção de todas as empresas que se manterão
vivas neste século XXI.
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NOVO NORMAL

PROGRAMAS SOCIAIS

DA HYDRO EM
FORMATO ONLINE
Diante do cenário de distanciamento social
para prevenção e combate ao coronavírus, a
Hydro implementou soluções virtuais para dar
continuidade às atividades de programas sociais
junto às comunidades vizinhas no Pará.
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“Com essas medidas, reiteramos nosso compromisso de
realizar um investimento social privado que contribua
com a melhoria das condições de vida das pessoas nos
municípios onde operamos, com a ampliação do bem-estar
e da cidadania, na perspectiva de alcançar uma sociedade
mais justa, respeitando as culturas locais e os direitos
humanos”, declara Luana Carvalhosa, gerente de projetos
sociais da Hydro. Conheça as mudanças:
TERRITÓRIO DO SABER: Realizado em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação de Paragominas
(Semec), atende mais de 270 educadores da rede pública
de ensino do município. É voltado para a melhoria da
educação básica em Paragominas e tem cursos gratuitos de
aperfeiçoamento e especialização em andamento.
EMBARCA AMAZÔNIA: O projeto passou a adotar as
atividades online, como a 1ª Oficina de Pré-Aceleração de
Barcarena e Abaetetuba e sessões de mentoria às equipes
com a temática “aspectos jurídicos para iniciar um negócio”,
que ocorreriam presencialmente aos jovens do projeto na
fase piloto em 2019.
TRILHANDO CAMINHOS: Vídeoaulas foram
disponibilizadas aos participantes, como forma
de mantê-los ativos, executando os exercícios físicos
voltados para toda família e sem sair de casa. Além disso, o
programa oferece atendimento social e acompanhamento
emocional por telefone. Atividades ocorrem, parcialmente,
no modo online.

patrocinador

5

ALCOA

POUCO TEMPO,
MUITAS MUDANÇAS
Na Alcoa, em Juruti, no oeste paraense, os colaboradores
da empresa estão encarando as mudanças que ocorreram
neste curto espaço de tempo como uma oportunidade
para novos aprendizados. Na empresa, o desenvolvimento
de novas habilidades, de muitos profissionais, passou
pela aplicação rigorosa de normas de sanitização e
distanciamento social.
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A gerente de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente, Lucy Jesus, conta que as
medidas adotadas fortaleceram
o cuidado com as pessoas. “O
zelo com a saúde é uma prática
constante e permanente da
Alcoa e se estende a todos os
colaboradores diretos, indiretos,
parceiros e comunidade onde atuamos.
Cuidar das Pessoas é o valor da Alcoa que impulsiona
a total colaboração da companhia no combate à
disseminação deste vírus”, afirma.
Aline Ferreira se reinventou neste período. Supervisora
de manutenção na empresa, ela aprofundou
conhecimentos sobre sanitização e desinfecção contra
a pandemia. Além disso, pela primeira vez em 15
anos de trabalho, teve sua primeira experiência de
“home office”. “Ainda estou em adaptação porque a
rotina é bem diferente da que eu estava acostumada,
porém não estou tendo dificuldade”, conta ela. Para
Felipe Bonatto, engenheiro de segurança do trabalho
na Alcoa, o engajamento das equipes vem sendo
fundamental. “A empresa está adotando todas as
medidas recomendadas pelas autoridades de saúde
para proteger o bem mais precioso: a vida. Juntos, todos
fazemos a nossa parte”, avalia.

patrocinador
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Reinvenção

acelerada

O Simineral ON conversou com empreendedores e
especialistas na análise de mercado para entender as
estratégias que têm sido adotadas, sobretudo, pelos
pequenos negócios para se manterem vivos e rentáveis,
mesmo em tempos de pandemia.
No podcast, Anadélia Aguiar, dona de uma empresa de
RH para empresas, coaching e carreiras; e Luiz Aguiar,
dono de uma academia de Crossfit falam sobre como
reinventaram suas empresas em tempo recorde.

Anadélia Aguiar e Luiz Aguiar
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Reinvenção

acelerada

ESTRATÉGIAS
Rubens Magno, Superintendente do
Sebrae e Marcel Souza, gestor do Redes
Fiepa, falam sobre as estratégias e
compartilham opiniões e conhecimento
sobre a reinvenção de empresários.
Assista ao vídeo.
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AGORA É ONLINE

Projetos sociais da Imerys

continuam mesmo na Pandemia

Por meio do ensino a distância, o departamento de Relações com
a Comunidade da Imerys, vem mantendo, ativos, os moradores
de Vila do Conde, em Barcarena, que participam dos seus
projetos sociais, durante a pandemia. Os projetos escolhidos
para o formato digital foram o Reforço Escolar e Inclusão Digital,
que antes eram trabalhados na Casa Imerys e, agora, online, são
entregues aos alunos por meio de vídeos e atividades enviadas
por WhatsApp.
No projeto de Reforço Escolar, que atende 70 crianças, as aulas
iniciaram com a redação de bilhetes sobre as formas de prevenção
ao coronavírus, que foram entregues aos colaboradores da
Imerys. Já no programa de Inclusão Digital, as aulas são online e o
professor interage, constantemente, com os alunos para garantir
que eles estejam absorvendo o conteúdo. Interatividade, apostila
e avaliação são os três passos principais. As aulas são realizadas
duas vezes por semana.
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SEGUE O COMBATE

Vale reforça ações de
combate à Covid-19 com

novas doações
Iniciativas incluem doação de equipamentos de
proteção individual e testes para diagnóstico

A Vale segue reforçando suas ações de combate ao novo
coronavírus. No Pará, a empresa que ajudou na construção
do hospital de campanha de Parauapebas e outras ações,
enviou nova remessa de Equipamentos de Proteção
Individual ao Governo do Pará. Foram destinados 408 mil
itens de EPIs que se somam aos 30 mil kits de testes rápidos
que já haviam sido entregues diretamente ao Estado.

Vale entregou nova doação, agora de 408
mil itens de equipamentos de proteção
individual (EPI) ao Governo do Pará
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A Vale vem adotando medidas ainda mais rigorosas e necessárias
para reforçar a prevenção do vírus nas unidades operacionais.
Até o momento, 11 hospitais de municípios onde a mineradora
desenvolve as suas atividades, receberam a doação de
equipamentos de proteção individual. Somado à última remessa
de doação (28/5), são 3,8 milhões de EPIs e 108 mil kits de testes
rápidos.
Veja as ações de combate ao
coronavírus que a Vale já realizou

patrocinador
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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.

