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MENSAGEM 
DO 

PRESIDENTE

O Presidente do Sindicato das Indústrias 
Minerais do Pará, José Fernando Gomes 
Junior, convida à toda a sociedade paraense 
a conhecer o relatório de atividades 2020 do 
Simineral.

Assista ao vídeo e veja a 
mensagem de José Fernando.
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Veja o vídeo

https://youtu.be/nEnmeM7i95o


Ranking da Exportação Mineral do Brasil

O Pará ocupa o 1º lugar no ranking das 
exportações minerais do Brasil

Participa com 38% das exportações minerais

PARÁ

• US$18,562 bilhões

• 196 milhões de ton.

• Participação

 38%

• US$ 15,733 bilhões

• 131 milhões de ton.

• Participação 

32%

• US$ 2,855 bilhões
• 1,408 Milhão de ton.
• Participação 

6%

• US$ 2,391 bilhões
• 17 Milhões de ton.
• Participação

5%

• US$ 2,134 bilhões
• 15 Milhões de ton.
• Participação

4,3%

• US$ 7,791 bilhões

• 21 milhões de ton.

• Participação

16%

MINAS
GERAIS

SÃO PAULO OUTROS
ESTADOS

RIO DE
JANEIRO

ESPÍRITO
SANTO

Fonte: MDIC – 2021
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Considerada atividade essencial pelo Governo Federal, 
a mineração não pôde parar no ano de 2020. A Pandemia 
do novo coronavírus impôs novos protocolos sanitários 
e de segurança para os trabalhadores e trabalhadoras 
do setor mineral. Mesmo tendo que se adequar ao 
novo normal, o balanço econômico do ano foi positivo 
e o Pará segue ocupando o 1º lugar no ranking das 
exportações minerais do Brasil.

ATIVIDADE 
MINERAL



De acordo com dados do Ministério da Economia, 
dos US$ 20,536 bilhões em exportações totais do 

Estado do Pará em 2020, as Indústrias de Mineração e 
Transformação Mineral responderam por 90% deste valor. 

Juntas, exportaram US$ 18,562 bilhões, 15% a mais do que em 
2019, fazendo do setor mineral o grande vetor de crescimento do comércio exterior 
paraense. A indústria de mineração contribuiu com US$ 16,960 bilhões e a indústria 
de transformação com US$ 1,602 bilhão.

Os principais produtos exportados pela indústria de mineração do Pará foram ferro, 
gerando um lucro de US$ 13,968 bilhões, seguido de cobre (US$ 1,899 bilhão), ouro 
(US$ 295 milhões), manganês (US$ 260 milhões), níquel (US$ 166 milhões), bauxita 
(US$ 134 milhões), caulim (US$ 119 milhões) e silício (US$ 67 milhões).

No ano passado, o minério de ferro foi o carro chefe da produção e exportação 
mineral paraense, com 182 milhões de toneladas comercializadas, um crescimento 
de 20% em relação a 2019.

A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM), em 2020, foi de R$ 3, 112 bilhões, tornando o Pará o maior estado arrecadador 
com 51,2% de recolhimento de CFEM do Brasil, crescimento de 42% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Parauapebas e Canaã dos Carajás despontam no 
cenário brasileiro como maiores municípios arrecadadores, juntos representam 45% 
de recolhimento de CFEM. 

ATIVIDADE 
MINERAL
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SIMINERAL 

ON
Ancorado em uma plataforma multimídia, com vídeos, podcasts, 
textos dinâmicos e imagens que saltam aos olhos, o SIMINERAL 
ON nasceu com a missão de mostrar como o setor mineral vem 
se reinventando para encarar os desafios e atender os anseios do 
século 21. E essa é a bússola que aponta a direção de cada edição, 
sempre com conteúdos que valorizam os impactos positivos 
e construtivos da indústria mineral em várias regiões do Pará e 
suas conexões com temas que, assim como a mineração, fazem 
parte do dia a dia das pessoas: política, educação, saúde, cultura, 
diversidade, entre tantos outros.

 Em 2020, devido à Pandemia de Coronavírus, o Simineral 
suspendeu a realização de eventos presenciais por tempo 
indeterminado, se reinventando com lançamentos digitais para 
o Simineral ON e mesas de debates on line de temas ligados 
à publicação e de interesse da sociedade civil. A pandemia 
também impôs ao Simineral a busca por uma nova estratégia 
de divulgação do Simineral ON. Com a suspensão de eventos 
presenciais por tempo indeterminado, o Simineral ON passou a 
ser divulgado, exclusivamente, em veículos de imprensa, através 
de lives, e-mail marketing e lista de transmissão de WhatsApp.  

 Segundo o Google Analytics, a plataforma teve quase 30 mil 
acessos, por quase 13 mil usuários.

RELATÓRIO 2020 7



PRIMEIRO ANO NA CNI
O Presidente do Simineral, José Fernando Gomes Junior, é o único paraense 
a ter um assento no Conselho Temático de Mineração da Confederação 
Nacional da Indústria. No ano de 2020, o primeiro de trabalho do Conselho, 
o Pará ganhou destaque. O case de comunicação do Simineral tornou-
se referência para executivos do setor mineral de todo o Brasil, durante 
uma apresentação feita pelo Presidente do Sindicato e por Poliana Bentes, 
consultora do Simineral. Além disso, na CNI, Fernando também defendeu 
a maior interação entre o Conselho e a Agência Nacional de Mineração, a 
fim de criar um diálogo institucional que permita a modernização da ANM.

Em junho deste ano, o podcast do Simineral ON 
entrevistou o Presidente do Conselho Temático de 
Mineração da Confederação Nacional da Indústria Sandro 
Mabel. Na entrevista, ele falou sobre a importância 
de lutar pelas mineradoras grandes e pequenas e que 
espera, em 10 anos, duplicar o tamanho da mineração 
no país.
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AÇÕES 

2020
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UNIÃO E COOPERAÇÃO
O Simineral se uniu à Rede de Voluntariado da Vale para 
doar a 500 indígenas venezuelanos que vivem em Belém, 
kits de alimentação, limpeza e higiene. Os produtos que 
fazem parte dos kits foram comprados em um mercadinho 
no bairro da Cremação, para contribuir com os pequenos 
empreendedores. 
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LIVES
Ao longo do ano de 2020, a equipe do Simineral se revezou em lives para tratar 
de temas de interesse do setor mineral e da sociedade civil. As conversas de 
alto nível renderam novos conhecimentos para as centenas de pessoas que 
assistiram aos materiais ao vivo.
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RELATÓRIOS MINERADORAS UNIDAS 
CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral) divulgou dois relatórios detalhados 
sobre as ações de prevenção e combate à pandemia de coronavírus pelo setor mineral 
paraense. Somando os dois relatórios, são quase 70 páginas de informação a respeito de 
como as empresas que têm operação mineral no Pará e que são associadas ao Sindicato se 
comportaram durante a Pandemia.

 As ações destacadas no relatório intitulado “Mineradoras unidas na luta contra o novo 
coronavírus” vão desde o isolamento de colaboradores em grupos de risco, passam por 
distribuição de cestas básicas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) até doações de 
aportes robustos para secretarias de saúde, prefeituras e governo. Medidas fundamentais que, 
juntas, representam um grandioso movimento de combate à pandemia.

 Para o Presidente do Simineral, José Fernando Gomes Junior, o relatório mostra “para toda 
a sociedade como as empresas vêm atuando nesse momento difícil. Tanto internamente, na 
prevenção com seus trabalhadores, como também no apoio decisivo para que as prefeituras 
locais onde atuamos ou o Governo do Estado possam estar combatendo, de maneira efetiva, 
essa pandemia”.

 O relatório enumera uma série de parcerias público-privadas entre mineradoras e governos de 
todas as esferas que contribuíram fortemente para frear o avanço do novo coronavírus pelos 
quatro cantos do Pará.

 Os relatórios estão disponíveis em simineral.org.br.
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PRÊMIO SIMINERAL DE COMUNICAÇÃO
O Simineral realizou, no dia 16 de dezembro de 2020, a cerimônia 
virtual de entrega do Prêmio Simineral de Comunicação, que 
distribuiu mais de R$ 30 mil em prêmios e reconheceu os 
melhores conteúdos digitais e jornalísticos. O Prêmio é uma 
realização do Simineral, com apoio da Agência Eko e patrocínio 
da Vale.

A premiação do Simineral reconhece, valoriza e premia o talento de 
comunicadores, estudantes e produtores de conteúdos digitais em três 
áreas: Prêmio Hamilton Pinheiro de Jornalismo, Prêmio Simineral de Conteúdos 
para Redes Sociais e Prêmio Simineral de Conteúdos Empresariais. Foram premiadas as melhores 
produções e reportagens que mostraram a importância da mineração, dentro do tema “Uma nova 
comunicação para um novo mundo” e veiculadas entre 01 de agosto e 31 de outubro de 2020. A 
análise dos vencedores foi feita por jurados com expertise em comunicação, incluindo profissionais 
com atuação no mercado e representantes da academia.
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Mas a Pandemia de coronavírus impôs mudanças no calendário 
do Prêmio. Ao invés dos eventos presenciais, todos os eventos 
passaram a ser online. Ao longo de todo o segundo semestre, mais 
de 300 pessoas puderam participar de cursos como, por exemplo, o de 
Planejamento de conteúdo para redes sociais, com Petterson Farias.  

Nos último meses de setembro e outubro, em preparação ao Prêmio Simineral de 
Comunicação, o Simineral reuniu centenas de profissionais de comunicação, virtualmente, 
em salas de videoconferência para debater questões atuais e de relevância para a área da 
comunicação a fim de contribuir com a formação dos profissionais que se inscreveram na 
premiação. 250 pessoas se inscreveram nos cursos que tiveram como pauta: a importância 
das métricas para produtores de conteúdo; o passo a passo da produção de conteúdo para 
redes sociais; infodemia: riscos e antídotos para as fake news; a era da reinvenção: trilhas 
da comunicação digital. Ministraram os cursos o publicitário José Calazans, head da Pense 
Play; Jonas Amador, publicitário e criador de conteúdo; Rita Soares, jornalista e mestre em 
ciências políticas pela UFPA; e Layse Santos, jornalista e empresária. 
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E-MINERAÇÃO

O Presidente do Simineral, José Fernando 
Gomes Junior, participou no dia 16 de julho de 
2020 do E-Mineração, evento virtual de negócios 
que tem a chancela do Instituto Brasileiro de 
Mineração, o Ibram. Na live, Fernando mostrou 
“a visão dos sindicatos patronais na retomada 
do setor mineral pós-pandemia”. Junto ao 
Presidente do Simineral, também participaram: 
José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra 
/ MG; Alexandre Melo, do Sinferbase; e Paulo 
Misk, do Sindmiba / BA.

EXPOSIBRAM

O Presidente do Simineral, José Fernando Gomes 
Junior, participou, dia 24 de novembro, da 
Solenidade de Abertura da Exposibram 2020, 
que ocorreu em formato 100% online. Também 
participaram da Solenidade, o Ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque; o Governador do 
Pará, Helder Barbalho; o Diretor-Presidente do 
Ibram, Flávio Ottoni Penido; e o Presidente do 
Conselho Diretor do Ibram, Wilson Brumer.

Na Exposibram, o Sindicato também teve um 
estande em formato virtual.
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APEA
À convite da Associação dos Profissionais de Engenharia 
Ambiental do Pará, o Presidente do Simineral, José 
Fernando Gomes Junior, participou da palestra: 
“Licenciamento Ambiental e Mineração no Pará”. 
Participaram também o Diretor da ANM, Eduardo Leão; e 
a Coordenadora da Semas-Pa, Shirley Prata.

RELATÓRIO 2020

5º Mineração & X Comunidades
O Presidente do Simineral, José Fernando Gomes 
Junio participou à convite da Revist Brasil Mineral do 
5º Mineração & Comunidades. O evento aconteceu nos 
dias 7, 14, 21 e 28 de outubro de 2020 e reuniu vários 
dos maiores especialistas e profissionais em diversos 
temas sobre a mineração e seus relacionamentos com 
as comunidades.
o presidente do Simineral, José 
Fernando, falou sobre essa 
relação entre setor mineral e 
comunidades. 
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DIRETORIA
José Fernando Gomes Júnior (Vale) – Presidente
José Maurício Filho (Imery e PPSA) - Vice-Presidente
Leonardo Neves (Vale) - Diretor Financeiro
Anderson Baranov (Hydro) - Diretor Secretário
Guido Germani (Mineração Rio do Norte) - 1º Diretor Suplente
Roberto Mauro Sales Guimarães 
(Brazauro Recursos Minerais S/A) - 2º Diretor Suplente
Evilmar Fonseca (Hydro) - 3º Diretor Suplente

MEMBROS TITULARES DO CONSELHO FISCAL:
Paulo Henrique Monteiro (Mineração Rio do Norte)
Grégoire Giroud (Hydro)
Gisele Salvador (Alcoa)

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL:
Marcelo Cabral (B&A)
Paulo Fagundes (Imerys e PPSA)

REPRESENTANTES TITULARES DO SIMINERAL NA FIEPA:
José Fernando Gomes Júnior (Vale)
Anderson Baranov (Hydro)

REPRESENTANTES SUPLENTES DO SIMINERAL NA FIEPA
Guido Germani (Mineração Rio do Norte)
José Maurício Filho (Imery e PPSA)
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Diretoria executiva
Quadriênio 2018/2022. 
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