
Comunitários de Juruti Velho 
fazem reflorestamento com Alcoa

Programa de Apoio à 
Produção Familiar -  Planos 
de Controle Ambiental  (PCAs)  

 � Início: 2009
 � Beneficiários: 16 comunidades, 

cerca 150 famílias

 � Resultados em cultivo de mudas: 
Alcoa comprou cerca de 383 mil 
mudas, gerando 
R$ 628 mil para os comunitários.

 � Contrato para plantio de mudas: 
Para 2017, está contratado 
o plantio de 50 
mil mudas em 
172 hectares para 
reflorestamento.
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As comunidades de Juruti 
Velho fortaleceram a aliança 
com a Alcoa na recuperação 
de áreas mineradas em Juru-
ti. Comunitários da Galileia, 
Nova Esperança, Jauari, Capi-
ranga, Pompom, Monte Mo-
riá e Juruti Açú, da região de 
Juruti Velho, estão realizando 
o plantio de mudas para o re-
florestamento das áreas que 
já tiveram o minério lavra-
do. A parceria está mais for-
te, pois já existia uma aliança 
na produção e venda das mu-
das. Tudo faz parte do progra-
ma de Apoio à Produção Fa-
miliar, dos Planos de Contro-
le Ambiental (PCAs), da Alcoa 
em Juruti, que está em funcio-
namento desde 2009, e é atu-
almente executado com a as-
sistência do Instituto Vitória 
Régia.

Quatro associações comu-
nitárias firmaram contrato 
com a Alcoa para fornecer o 
serviço de plantio para reflo-
restamento. “Nos sentimos fe-
lizes de realizar o manejo flo-
restal, que no futuro vai ser-
vir para nós. Ver a nossa flo-
resta refeita é o nosso maior 
sonho. Alguns falavam que 
as áreas após mineradas não 
iriam ter mais jeito e que a 
empresa não estava nem aí 
para isso. Agora, estamos ven-
do que é bem diferente, sen-
do que além da preocupação 
com o meio ambiente, a em-
presa nos dá oportunidade de 
participar da restauração flo-
restal”, declara Natanai Farias 
de Lima, morador da Comu-
nidade Jauari e integrante da 
equipe de reabilitação.  

O contrato prevê o plantio 

de 50 mil mudas em 172 hec-
tares de reabilitação até o final 
do ano de 2017. “A participa-
ção da comunidade no reflo-
restamento da Alcoa aproxi-
ma a empresa da comunida-
de, tornando o processo ainda 
mais transparente e esclare-
cendo dúvidas sobre a reabili-
tação das áreas onde minera-
mos. Além disso, essa parce-
ria proporciona educação am-
biental comunitária, trabalho 
e renda. A participação ati-
va da comunidade demons-
tra confiança e aprovação so-
bre o método utilizado pela 
Companhia, uma vez que es-
sas áreas serão utilizadas pe-
los próprios comunitários fu-
turamente”, comenta Volnei 
Tenfen, gerente de Seguran-
ça, Meio Ambiente e Higiene 
Ocupacional da Alcoa Juruti.



Cooperativa de agricultores comemora 
faturamento e conquista novos mercados

Dentro DA MinA Como funciona o processo de 
licenciamento da Alcoa em Juruti?

O licenciamento ambiental é 
uma exigência legal para todo em-
preendimento que utiliza recursos 
naturais ou que sejam considera-
das efetiva ou potencialmente po-
luidoras. É a licença que autoriza 
a implantação e operação de um 
empreendimento, estabelecendo 
regras, condições, restrições e me-
didas de controle ambiental que 
devem ser cumpridas. 

O órgão responsável pelo licen-
ciamento da Alcoa em Juruti é a 
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente e Sustentabilidade do Pará 
(SEMAS).

A obtenção de licenças segue as seguintes etapas, em resumo: 
1. Estudos sociais e ambientais
2. Apresentação de documentos legais
3. Pagamento de taxa de licença
4. Protocolo de solicitação junto ao Órgão Ambiental
5. Análise de documentação pelo corpo técnico do órgão ambiental
6. Vistoria técnica
7. Emissão do parecer técnico deferido
8. Emissão de licença
9. Publicação da licença no Diário Oficial e em um periódico de grande circulação no 

Estado. Com a Licença emitida, a empresa está autorizada a operar, mantendo to-
dos controles sociais e ambientais acordados junto ao Órgão Ambiental, que realiza 
vistorias regulares e analisa relatórios periódicos enviados pela empresa.

É importante destacar que a Alcoa possui todas as licenças necessárias para operar e 
vem cumprindo todos os controles sociais e ambientais acordados com a SEMAS.

Durante Assembleia Ordinária para prestação 
de contas sobre o ano de 2016, a Cooperativa 
da Agricultura Familiar de Juruti (COOAFAJUR) 
comemorou aumento de 30% no faturamento, 
chegando a quase R$ 87 mil, e a conquista de novos 
mercados. A cooperativa, estabelecida há mais de 
dois anos, é um dos resultados do Programa de 
Apoio à Produção Familiar, dos Planos de Controle 
Ambiental (PCA) da Alcoa.

“Hoje, a principal fonte de renda da minha 
família vem da produção de hortaliças e de 
produtos derivados da mandioca, informa o 
senhor Messias da Silva Soares, cooperado e 
morador da Comunidade Esperança. “Este ano, 
pretendemos aumentar nossa produtividade e 
absorver ao máximo as técnicas ensinadas pelo 
Instituto Vitória Régia”, conclui a agricultora Maria 
Vera Correia da Silva, presidente da Cooperativa.

Para Rogério Ribas, gerente de Assuntos 
Institucionais da Alcoa Juruti, o sucesso da 
cooperativa é uma forma de comprovar que 
a estratégia aplicada nos PCAs é eficaz. “Uma 
verdadeira proposta de sustentabilidade precisa 
estimular a autonomia e o avanço das organizações 
locais com suas próprias pernas. A Cooperativa 
foi incubada dentro do nosso programa, com 
incentivos diretos da Alcoa e do Instituto Vitória 
Régia, e, hoje, apresenta resultados concretos que 
demonstram uma nova etapa de maturidade dos 
agricultores locais”, declara.

Com o aprendizado de novas técnicas de 
cultivo, a diversificação da produção e a melhoria 
logística, com a aquisição de mini-carretas para 
escoamento da produção, os cooperados também 
entraram em novos mercados e garantiram um 
excelente desempenho em 2016.

O mosquito da dengue 
também transmite a 
chikungunya e o vírus zika. 
Em período chuvoso, alguns 
cuidados são necessários 
para evitar a proliferação das 
doenças. Para isso, mobilize 
sua família e elimine a água 
parada, ajudando, assim, a 
combater os focos que podem 
virar criadouro do mosquito. 

BrAsil - dAdos de 2016
Zika

 � Mais de 211 mil casos
 � 6 óbitos
 � 2.159 casos de microcefalia e 

mais 3.115 em observação
Dengue

 � Mais de 1,5 milhão de casos 
notificados (em 2015 foram 
registrados 1500 casos)

 � 906 mortes
Chikungunya

 � 200 mil casos prováveis
 � 159 óbitos

Fonte: Ministério da Saúde

Juruti - dAdos de 2016
 � Zika - Não houve
 � Dengue - 5 casos
 � Chikungunya - 2 casos

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de 
Juruti

Combate ao mosquito 
Aedes aegypti

Assembleia reúne cooperados, Instituto Vitória Régia e Alcoa.

Com investimento total de R$ 250 mil, 13 
projetos foram contemplados pelo Fundo Juru-
ti Sustentável (FUNJUS) este ano. Os projetos fo-
ram selecionados pelo Instituto Juruti Sustentá-
vel (IJUS) pelo Conselho do Fundo, que abrange 
representantes de organizações civis, poder pú-
blico e empresas. A Alcoa é a principal doadora 
dos recursos do Fundo.

Os projetos serão executados por Organiza-
ções da Sociedade Civil e receberão financia-
mento de R$ 10 mil a R$ 50 mil para atendi-
mento das bandeiras prioritárias do IJUS: Con-
servação da Biodiversidade, Juventude, Jovem 
Empreendedor Rural e Resíduos Sólidos, entre 
outras.

Organizações de Juruti receberam 
suporte da equipe local de Relações 
Comunitárias da Alcoa para elabora-
ção e inscrição de projetos no Pro-
grama de Apoio a Projetos Locais do 
Instituto Alcoa. O edital foi aberto 
e recebeu inscrições até o dia 10 de 
março. A oficina de projetos comu-
nitários teve a finalidade de orientar 
as instituições para melhor desen-
volvimento de projetos.

 “Esperamos ter um maior nú-

mero de projetos sustentáveis que 
atendam às necessidades de nossas 
comunidades. Aproveitamos este 
momento para colocar à disposi-
ção da comunidade o apoio volun-
tário dos funcionários da empresa, 
que podem ajudar no preenchimen-
to e posterior acompanhamento 
dos projetos apresentados e aprova-
dos”, informa Anne Hamoy, analis-
ta de Relações Comunitárias da Al-
coa Juruti.

Fundo Juruti 
Sustentável financia 
novos projetos

instituto Alcoa orienta 
elaboração de projetos 
comunitários

Em dezembro do ano passa-
do a Alcoa entregou mais uma 
obra da Agenda Positiva: a sede 
do Centro de Referência Espe-
cializado em Assistência So-
cial (CREAS), com uma área de 
300 metros quadrados, dota-
do de infraestrutura salas, copa, 
banheiros, recepção e área de 
serviço.

A Agenda Positiva é um con-
junto de iniciativas voluntárias 
da companhia acordadas entre 
a Prefeitura Municipal e a Câ-
mara de Vereadores.

A sede do CREAS é a 49a ini-
ciativa da Agenda Positiva en-

tregue ao município. No total, 
são 54 obras e já foram investi-
dos R$ 69 milhões pela Alcoa.

O CREAS é uma unidade pú-
blica estatal responsável pela 
oferta de orientação e apoio es-
pecializados a famílias com seus 
direitos violados.

Juruti recebe Centro de referência especializado em 
Assistência Social (CreAS) da Agenda Positiva

Mais informações: Instituto Juruti Sustentável (IJUS) 
Av. Marechal Rondon, S/N. Bom Pastor (sede da Associa-
ção das Mulheres Trabalhadoras de Juruti).
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Motivados pela solidarieda-
de e comprometidos com bem-
-estar da população jurutiense, 
uma equipe de cinco médicos 
voluntários realizaram em ja-
neiro, o primeiro mutirão de ci-
rurgia do ano de 2017 no Hos-
pital 9 de Abril. A ação é fruto 
da parceria entre a Associação 
Lar São Francisco (ALSF), que 
administra a unidade de saúde, 
a Prefeitura Municipal de Juru-
ti e a Alcoa. 

Foram realizados 60 procedi-

mentos cirúrgicos, 180 consul-
tas na área oftalmológica, 161 
consultas na área da ortopedia 
e 3 pequenos procedimentos. 
Os atendimentos do mutirão 
foram totalmente gratuitos.

Segundo Roseana Nobre, ad-
ministradora do Hospital 9 de 
Abril, o Hospital está integrado 
ao SUS por meio de contrato 
de prestação de serviços, onde 
são disponibilizadas vagas para 
consultas e exames, de acordo 
com cada especialidade.

Hospital 9 de Abril realiza 400 atendimentos
gratuitos em mutirão

BALANÇO DE ATENDIMENTOS 
até JAN/2017

Pronto Socorro 10.078

Serviço Auxiliar de 
Diagnóstico e 
Terapia (SADT)

15.716

Consultas ambulatoriais 8.5714

Cirurgias 610

Total de procedimentos 34.975

CoNTRIBUIçõeS fINANCeIRAS PAgAS PelA AlCoA eM JURUTI

BeneFiCiÁRiO 2006-2012 2013-2016 TOTaL

Prefeitura 
Impostos + CFEM

(Compensação 
Financeira por 

Exploração Mineral)

R$ 161,1 
milhões

R$ 69,1
milhões

R$ 230,2  
milhões

ACORJUVE*
Participação nos 

Resultados da 
lavra

R$ 41 milhões

(*) Acorjuve - Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho.

Alcoa Juruti em números
Mão-De-oBRA DA AlCoA JURUTI vAloRIzA PARAeNSeS, 
JURUTIeNSeS e MUlheReS
Base: Fevereiro/2017

funcionários
diretos e indiretos

1.444

paraenses
85,6%

jurutiensesmulheres
12,3%

41%

Bate-papo na comunidade
Para manter as comunidades do município informadas 

sobre a operação da mina e as ações sociais e ambientais 
que a Alcoa desenvolve, desde 2015, o programa Diálogo 
Social. Cerca de 40 comunidades e mais de 900 pessoas já 
receberam a equipe da Alcoa para o diálogo em suas sedes 
comunitárias. A ação consiste em rodas de conversa, escla-
recimentos e discussões diretamente com os moradores das 
localidades. Além das comunidades rurais, este ano a área 
urbana também receberá o Diálogo Social.

= 593

Diálogo na Comunidade São Raimundo do Oriente.


