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CONTEÚDOS EMPRESARIAIS

O Prêmio Simineral de Comunicação reconhece, valoriza e premia o talento de jornalistas, 
estudantes universitários e produtores de conteúdos digitais. A premiação é uma 
iniciativa do Simineral – Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, com 
organização da Agência EKO.

A premiação é composta por três áreas: 

• Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo;

• Prêmio Simineral de Conteúdos para Redes Sociais;

• Prêmio Simineral de Conteúdos Empresariais.
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1. TEMA GERAL: 

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

2. CONCEITO: 

O Prêmio Simineral de Comunicação vai abordar, em 2021, o tema “histórias de transformação”. A ideia é que jornalistas e 
creators produzam conteúdos sobre fatos e histórias que marcaram os últimos 15 anos do setor mineral no Pará.

A ideia é que esse espaço de tempo sirva para ambientar boas narrativas em torno da mineração e como ela contribuiu para 
transformar positivamente pessoas e territórios em diversos municípios do estado.

A premiação marca, também, os 15 anos do Simineral – o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará. Queremos que 
a nossa celebração seja repleta de histórias que você pode contar. Escolha um tema e conte pra gente!
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SUBTEMAS E ABORDAGENS DE CONTEÚDOS

Como sugestão, elencamos alguns subtemas que podem ser abordados nas produções de conteúdos:

• Principais fatos da mineração no Pará, nos últimos 15 anos, que contribuíram para o desenvolvimento do Estado;

• História de uma cidade que se desenvolveu com a mineração;

• Histórias de pessoas e comunidades transformadas positivamente por projetos da mineração no Pará;

• Histórias sobre meio ambiente e sustentabilidade na mineração;

• Histórias de projetos de responsabilidade social na mineração;

• Histórias que mostrem inovações e tecnologias implementadas por mineradoras no Pará;

• Histórias de diversidade e políticas de inclusão em mineradoras do Pará;

• A história do Simineral;

• A história de uma pessoa que se transformou através da mineração;

• Mineração e cultura no Pará.



CONTEÚDOS EMPRESARIAIS

3. REGULAMENTO – PRÊMIO SIMINERAL DE CONTEÚDOS EMPRESARIAIS

Essa área da premiação  deverá reconhecer a mais criativa campanha institucional produzida por 
empresas para veiculação na web: redes sociais ou veículos digitais.

O objetivo da campanha concorrente deverá ser divulgar a marca, produto, ação, serviço, dados ou 
informações relacionados ao tema da premiação e gerar relacionamento com o público, respeitando a 
lógica da comunicação digital.

Poderão concorrer campanhas veiculadas em portais, sites, blogs, aplicativos e/ou redes sociais. 

Podem participar da premiação profissionais da área de comunicação das empresas do setor mineral.
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4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INSCRITOS: 

Criatividade;

Respeito à dinâmica da comunicação digital e suas diversas ferramentas; 

Engajamento; 

Relevância do conteúdo para o público;

Aderência ao tema da premiação.

5. INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e deverão ocorrer no período de 16/11/2021 a 26/01/22, no hotsite do Prêmio 
Simineral de Comunicação, no endereço www.simineral.org.br.

O participante deverá preencher o formulário de inscrição online, no hotsite da Premiação, anexando o 
trabalho e informando o link das publicações que serão julgadas.
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Os trabalhos podem ser produzidos individualmente ou em equipe.

Cada participante pode inscrever um ou mais trabalhos, ao limite de três.

As publicações deverão ter sido veiculadas no período de 01/01/2021 a 26/01/22.

Em caso de conteúdos postados em redes efêmeras, com duração de 24h, tais como Snapchat e Instagram 
Stories, anexar prints que comprovem a publicação e o alcance, além de enviar os arquivos dos conteúdos 
postados (download de vídeos ou fotos). No caso do Instagram Stories, a postagem precisa ser mantida no 
espaço “destaque” do perfil do candidato concorrente até a data do julgamento.

Depois que a inscrição for homologada, o participante receberá da coordenação da premiação um e-mail de 
confirmação da inscrição.
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6. JULGAMENTO

O julgamento dos trabalhos ocorrerá entre os dias 27/01 a 31/01, por júri técnico.

O júri escolherá os três melhores trabalhos inscritos, indicando o primeiro, segundo e terceiro lugares.

Não caberá recurso da decisão do júri técnico.

7. PREMIAÇÃO

Esta é uma premiação de reconhecimento às produção das áreas de comunicação das empresas minerais, 
não havendo premiação em dinheiro.

O júri técnico irá escolher os três finalistas, indicando primeiro, segundo e terceiro lugares.

Os três primeiros colocados serão homenageados com certificados de participação.

O primeiro colocado receberá um troféu. 

No caso de trabalhos realizados em equipe, cada integrante da equipe receberá um certificado.



CASA DA MINERAÇÃO
Travessa Rui Barbosa, 1536 • Cep: 66035-220 Belém-PA 

Tel: 91-3230-4055 • www.simineral.org.br


