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EDITORIAL

O QUE O 
SIMINERAL
PENSA SOBRE 
A VACINA
Foi com muita alegria que nós, do 
Setor Mineral, acompanhamos, pela 
televisão, a aprovação, pela Anvisa, 
das vacinas do Instituto Butantan 
e de Oxford/Astrazeneca para uso 
emergencial no Brasil. Logo nas 
horas e nos dias seguintes com 
o começo da vacinação, nossos 
corações se encheram de esperança 
e nos fizeram lembrar dos dias 
iniciais e das incertezas e do medo 
trazidos pela pandemia. Hoje, o 
que mais queremos é que a vacina 
chegue logo para toda a população, 
respeitando-se para isso os 
grupos prioritários indicados pelas 
autoridades de saúde do nosso 
país, para que logo todos estejamos 
imunizados e possamos continuar 
a construir o Pará e o Brasil que 
sonhamos.

José Fernando Gomes Júnior
Presidente do Simineral.

ASSISTA O VÍDEO

https://youtu.be/rmNVEF4zSms


PLANO DE 
DISTRIBUIÇÃO
DA VACINA
NO PARÁ
O plano estadual de vacinação contra a Covid-19 tem a meta de 
vacinar, pelo menos, 95% do público-alvo da campanha, em duas 
doses, com intervalo a ser definido pelo fabricante da vacina, de 
acordo com as fases a seguir. As fases, segundo o plano, estão 
condicionadas ao repasse de doses pelo Ministério da Saúde. 
Não havendo, portanto, data estabelecida para todas as fases e 
também havendo variação de cidade para cidade.

#BORAVACINAR

1ª FASE
PÚBLICO ALVO:
Trabalhadores de Saúde.

DEFINIÇÃO:
Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que 
atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância 
à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios 
e outros locais.

2ª FASE
PÚBLICO ALVO:
• Pessoas com mais de 60 anos 

que vivem em instituições de 
longa permanência

• Indígenas aldeados 
• Profissionais da Segurança 

Pública na Ativa
• Idosos de 60 a 79 anos.
• Idosos a partir de 80 anos.

DEFINIÇÃO:
Indígenas aldeados ( ou seja, que residam em áreas indígenas) 
com 18 anos ou mais atendidos pelo Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena.

Servidores das polícias federal, militar e civil; servidores do Centro 
de Perícias Científicas; bombeiros militares; policiais penais e 
agentes do DETRAN.

3ª FASE
PÚBLICO ALVO:
Indivíduos que possuam 
comorbidades.

DEFINIÇÃO:
(Diabetes mellitus; hipertensão 
arterial sistêmica grave (de 
difícil controle e/ou com 
lesão de órgão-alvo); doença pulmonar obstrutiva crônica; 
doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; 
indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; 
imunossuprimidos; obesidade grave (IMC≥40)

4ª FASE
PÚBLICO ALVO:
• Trabalhadores da educação
• Forças Armadas
• Funcionários do sistema de 

privação de liberdade
• População privada de 

liberdade
• Pessoas com deficiência 

permanente severa.

DEFINIÇÃO:
Todos os professores e funcionários das escolas públicas e 
privadas;
Membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e 
Aeronáutica);
Agente de custódia e demais funcionários;
População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação 
de liberdade;
Indivíduos com deficiência permanente severa aqueles que 
apresentem uma ou mais das seguintes limitações: limitação 
motora; dificuldade ou incapacidade de ouvir; dificuldade 
ou incapacidade de enxergar; alguma deficiência intelectual 
permanente que limite as suas atividades habituais.



A IMPORTÂNCIA 
DA VACINAÇÃO

VÍDEO

ASSISTA O VÍDEO

https://youtu.be/x_nGVx1fhFs


POLIANA
BENTES
PRODUZ 
DOCUMENTÁRIO
SOBRE O TEMA
No ano de 2020, o Pará ficou em 1° lugar no ranking de 
exportações de minérios entre todos os estados do Brasil. 
Como grande referência nacional e internacional, ficam 
questionamentos sobre os impactos e resultados das práticas 
do setor mineral dentro da região Amazônica nos dias atuais e 
futuros.

Sendo assim, a Mestra em Gestão de Conhecimentos para 
o Desenvolvimento Socioambiental pela UNAMA, Poliana 
Bentes, que também é consultora do Sindicato das Indústrias 
Minerais do Estado do Pará, decidiu trabalhar em um produto 
audiovisual que apresenta a realidade da mineração, com 
histórias de vidas e ações de cunho social que também fazem 
parte da atividade.

“Devido a herança histórica que já temos, é compreensível que 
haja uma generalização da percepção da sociedade para todo 
o setor mineral. Mas o objetivo é gerar uma reflexão sobre as 
verdades que coexistem em relação à atividade mineral para a 
população local do norte do Brasil”, destaca a pesquisadora, que 
foca o documentário no projeto S11D, no município de Canaã 
dos Carajás, no Pará.

ATIVIDADE MINERAL NO PARÁ

ASSISTA O VÍDEO

https://youtu.be/epz0pfk-jnk


CIENTISTAS DO ITV 
CONTRIBUEM PARA 
CONSERVAÇÃO
DA AMAZÔNIA

MULHERES NA CIÊNCIA

O dia de 11 de fevereiro foi declarado pela Organização das 
Nações Unidas como o Dia Internacional das Mulheres na Ciência 
em prol do acesso e da participação feminina plena e igualitária 
na ciência, da igualdade de gênero e do empoderamento das 
mulheres. Em Belém, no Pará, o Instituto Tecnológico Vale (ITV) se 
destaca pela presença, talento e trabalho de mulheres cientistas.

É o caso de Tereza Giannini. A pesquisadora do ITV se dedica, em 
um dos seus projetos atuais, a estudar os sons que os animais 
produzem com suas vocalizações. Já Gisele Nunes, também 
pesquisadora do ITV, trabalha na bioinformática pelo grupo 
genômica ambiental. O trabalho delas contribui para a expansão 
do conhecimento e a conservação da Floresta Amazônica. 
Assim como elas, tantas outras mulheres são exemplos a serem 
destacados neste mês em que se comemora o Dia Internacional 
das Mulheres e Meninas na Ciência.

LEIA MAIS

PATROCINADORA

http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/mulheres-na-ciencia-conheca-as-historias-de-5-empregadas-que-reforcam-que-a-comunidade-cientifica-e-para-todos.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx


INSTITUTO
AÇO CEARENSE
PARABENIZA 
DESPORTISTAS
No último dia 10 de fevereiro foi comemorado o Dia do Atleta 
Profissional. O Instituto Aço Cearense, acredita que o esporte 
é mola propulsora de bem-estar e desenvolvimento social, por 
isso apoia e incentiva os atletas que fazem parte da história 
da instituição. Mesmo com a pandemia de Covid-19, os atletas 
apoiados pelo Instituto Aço Cearense mantiveram suas rotinas 
de treino, com todos os cuidados, e aos poucos foram voltando 
a participar de competições.

Jonathan Benvindo é um deles. Aos 17 anos, já contabiliza 
mais de 200 medalhas e pódios mundo afora. Ainda é um 
adolescente, mas o esporte faz parte da sua vida como uma 
profissão. Seu sonho é se tornar um atleta olímpico e trazer 
grandes conquistas para o país.

Devido a uma paralisia que deixou Gilberto Silva, um paraciclista 
do Ceará patrocinado pelo Instituto Aço Cearense, com uma 
deficiência na perna, muitas pessoas questionaram se aquele 
era mesmo seu caminho. A resposta veio com mais 300 
pódios ao longo de sua história fruto de persistência ante as 
adversidades.

ATLETAS PROFISSIONAIS

PATROCINADORA

https://www.sinobras.com.br/
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É CONTEÚDO SOBRE 
MINERAÇÃO QUE

VC QUER, @? 
O Simineral tem!

ELABORAÇÃO 

PATROCINADOR DIAMANTE 

PATROCINADOR GOLD

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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