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EDITORIAL

Aos associados do Simineral e a toda sociedade.
Caros amigos e amigas,
O ano de 2021 encerrou entrando para a
história como o segundo ano da pandemia
de Covid-19 no Brasil. Ainda um ano de muitas dificuldades sanitárias para a população,
mas também um ano de esperança com a
chegada da vacina e a imunização em massa da população brasileira. Graças aos resultados da vacinação que permitiram a flexibilização das restrições, aos poucos, a vida
vai voltando ao normal. É verdade, porém,
que a guerra contra o vírus ainda não acabou. É preciso redobrar os cuidados e seguir
as recomendações das autoridades em saúde quanto às doses de reforço da vacina.

De abril de 2021 para cá, mantivemos projetos já consolidados do Sindicato, como o
Simineral ON e o Prêmio Simineral de Comunicação, e iniciamos a história de outros
projetos, como o Simineral Legis, dedicado,
exclusivamente, às empresas associadas ao
sindicato. Ainda em 2021, pudemos nos dedicar a preparar as ações pelos 15 anos do
Simineral, a serem celebrados a partir de janeiro de 2022.
Certamente, o porvir será de muito trabalho, mas disso não nos queixamos. Pelo
contrário, aproveitamos a oportunidade
para renovar os votos dos valores que
fundaram o Simineral e que até hoje nos
movem: o respeito pelas pessoas, pelas
comunidades e pelas instituições, além
do compromisso com a ética e com o
meio ambiente. Aproveito para desejar a
todos um 2022 de saúde e pleno de realizações a todos.

Pessoalmente falando, apesar dos desafios
que as circunstâncias impuseram, 2021 foi um
ano muito feliz para mim, com o início dos trabalhos à frente da presidência do Simineral.
Aqui encontrei uma equipe muito preparada,
feliz e pronta para trabalhar pelo desenvolvimento do setor mineral, o que, como gestor,
me inspira a sempre buscar pela inovação, o Anderson Baranov,
que, aliás, é uma marca do Simineral.
Presidente do Simineral.
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ENTREVISTA

BARANOV
Presidente do Simineral,
Anderson Baranov fala sobre
o ano de 2021 no Simineral.

Veja o vídeo
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DADOS DO SETOR

PARÁ FOI O ESTADO BRASILEIRO QUE MAIS
EXPORTOU MINÉRIOS EM 2021

O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará
(Simineral) divulga o último boletim econômico mineral referente ao ano de 2021.
Os dados do boletim consolidam os números de um ano inteiro de trabalho do setor
mineral paraense e traz dados do Ministério da Economia, da Agência Nacional de
Mineração, da Secretaria do Estado da Fazenda e do Ministério do Trabalho e Previdência.

tado pela soja; e a pecuária, com destaque
para as exportações de carne e outros bovinos vivos.

Na mineração, além do minério de ferro,
que é o produto mais exportado, o cobre,
a alumina, o alumínio, o ferro-níquel, o
ouro, a bauxita, o caulim, o ferro gusa, o
manganês e o silício também tiveram destaque na produção estadual. O principal
mercado das exportações paraenses do
EXPORTAÇÕES
setor mineral continua sendo a China, com
participação acima de 60%. Malásia, Japão,
Em 2021, o Pará foi o quarto maior exporAlemanha e Coreia do Sul figuram entre os
tador do país, de acordo com dados do Miprincipais compradores do Pará.
nistério da Economia. O estado exportou
um total de US$ 29.177 bilhões, fechando o O Pará registrou alta de 74,8% nos valores
ano com um saldo positivo de US$ 27.634 obtidos com exportação de alumínio, 63%
bilhões. Em valor exportado, o Pará apre- ferro gusa, 62% ferro-níquel e de 55,8%
sentou variação positiva de aproximada- com minério de ferro. Por outro lado, houmente 42%.
ve queda de 66% com o manganês em decorrência da paralisação das atividades da
Como em anos anteriores, a mineração foi
empresa Buritirama em Marabá.
a principal responsável pelo bom desempenho da balança comercial. Em 2021, com No ano passado, as exportações de minéum total acima de US$ 27.069 bilhões em rios no estado do Pará ocuparam a primeira
produtos exportados, com destaque para o posição no Brasil, atingindo o valor de US$
minério de ferro bruto, que teve um cres- 27 bilhões (35% do total nacional), à frente
cimento de 55,8% no período, chegando de outros Estados como Minas Gerais, Espia exportar mais de US$ 21 bilhões, princi- rito Santo, Bahia e São Paulo. Em 2021, as
palmente para o mercado chinês. Outros exportações minerais do estado somaram
setores que mantiveram influência sobre 188 milhões de toneladas, cerca de 48% do
a balança foram: o agronegócio, represen- total brasileiro.
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DADOS DO SETOR
ARRECADAÇÃO DA CFEM

de outros municípios como Conceição do
Mato Dentro (MG), Congonhas (MG), ItabiA Compensação Financeira pela Explorarito (MG) e Mariana (MG). Juntos, eles reção Mineral (CFEM) obteve crescimento
presentam 42% de recolhimento de CFEM
significativo, passando de R$ 3,112 bilhões,
do total brasileiro.
em 2020, para R$ 4,812 bilhões em 2021.
Um resultado que trará benefícios diretos Os municípios de Paraupebas (PA) e Caao estado e à população de milhares de naã dos Carajás (PA) receberam em 2021
municípios paraenses, pois são recursos R$ 4,314 bilhões pela Compensação Finormalmente aplicados em melhorias em nanceira pela Exploração de Recursos Miinfraestrutura, qualidade ambiental, saúde nerais (CFEM). O primeiro lidera a arrecae educação.
dação no Estado após acumular mais de
R$ 2,457 bilhões no ano. O segundo receSegundo a Agência Nacional de Mineração,
beu R$ 1,857 bilhão no mesmo período.
o minério de ferro foi o que mais arrecadou
No ano de 2021, aproximadamente 93%
no período, um total de R$ 4,299 bilhões,
dos royalties do estado foram dos muniante os R$ 2,667 bilhões no ano anterior. Já
cípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás
na comparação entre os estados, o Pará foi
e Marabá.
o que mais arrecadou, com um total de R$
4,812 no período, ante R$ 3,112 bilhões de Dentre os 10 principais municípios arreca2020, mostrando um crescimento de 55% dadores da CFEM do Pará destaca-se tamem relação ao mesmo período do ano an- bém a alta de 1.311% nos valores arrecaterior. O estado de Minas Gerais, por sua dados por Curionópolis, em decorrência da
vez, arrecadou R$ 4,602 bilhões, contra R$ ampliação da produção da mina de Serra
2,364 bilhões de um ano antes, esse au- Leste. Outros municípios como Paragomimento foi devido a retomada das ativida- nas e Itaituba tiveram alta de 72% e 19%
des minerais do município de Mariana.
respectivamente. Por outro lado, houve
queda de 20% em Terra Santa e 7% em
Parauapebas (PA) e Canaã dos Carajás (PA)
Oriximiná.
despontam no cenário brasileiro como
os maiores municípios arrecadadores da Ainda segundo os dados da ANM, em 2021,
Compensação Financeira pela Explora- foram 69 municípios e 222 empresas recoção de Recursos Minerais (CFEM), à frente lhedoras de CFEM no Pará.
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DADOS DO SETOR
TAXA MINERAL

EMPREGO

De acordo com a Secretaria do Estado da
Fazenda, a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de
Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários (TFRM) foi
de aproximadamente R$ 478 milhões de
janeiro a novembro de 2021. Com a arrecadação desse tributo, são aplicados os
recursos em políticas públicas de ações
em saúde, educação, segurança pública,
infraestrutura, geração de emprego, assegurando aos cofres do Estado condições para promover o desenvolvimento
sustentável.

De janeiro a novembro de 2021, o setor
contratou cerca de mil trabalhadores. Esse
número é bastante representativo, uma
vez que a indústria possui fator multiplicador de 1:11. Em novembro o setor empregava diretamente mais de 25 mil trabalhadores e 276 mil ao longo da cadeia mineral,
de acordo com o Ministério do Trabalho e
Previdência.
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SIMINERAL

ON

LEVOU MAIS LONGE OS PROJETOS
DO SETOR MINERAL EM 2021
Ao longo do ano de 2021, o Sindicato das
Indústrias Minerais do Pará publicou 12
edições do Simineral ON, a plataforma de
conteúdos digitais do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, levando “mais longe”
a mensagem e os resultados dos projetos
desenvolvidos pelas empresas do setor mineral nos mais diferentes temas.
Em 2021, o Simineral ON teve uma mudança importante: deixou de ser distribuído e publicado como um arquivo de
PDF para se transformar em uma espécie
de hotsite. Mais digital e mais fácil de ser

acessado, o novo Simineral ON permitiu
à audiência uma melhor navegação, elevando assim a qualidade do conteúdo do
Simineral.
Para a Diretora Executiva do Sindicato, Poliana Bentes, a reformulação pela qual passou o “Simineral ON” em 2021 era “necessária”. “O público de interesse do Simineral ON
tem lido, ouvido e assistido cada vez mais
os nossos conteúdos e precisavam de uma
plataforma mais confortável e mais digital
para viver a experiência proporcionada pelos nossos conteúdos”, diz.
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Confira as edições do
Simineral ON de 2021:

O Simineral ON tem patrocínio da Hydro,
da Vale, da Alcoa e da SINOBRAS.
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JANEIRO
“MINERADORAS UNIDAS CONTRA
O CORONAVÍRUS”
O Simineral iniciou o ano de 2021 com o lançamento da
segunda edição do relatório “Mineradoras Unidas Contra
o Novo Coronavírus”. Neste relatório, destacamos as ações
que as empresas associadas ao Sindicato implantaram para
investir na proteção de vidas humanas, no atendimento à
saúde, na preocupação em manter alimentos à mesa de
tantos que sofreram diretamente com o isolamento social e
com a paralisação de muitas atividades econômicas. Foram
muito mais do que investimentos financeiros, foi uma
batalha para manter a vida de todos que dependem direta
ou indiretamente desse setor tão importante para o estado.
LEIA MAIS

“RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SIMINERAL 2020”
Como de praxe, no início de janeiro, divulgamos o relatório
de atividades referente ao ano anterior. Foi assim em 2021.
No início do primeiro mês do ano, o Simineral publicou
seu relatório de atividades referente ao ano de 2020. Com
16 páginas, o relatório compilou as principais atividades
desenvolvidas e apoiadas pelo Simineral naquele ano.
LEIA MAIS
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FEVEREIRO
VADE MECUM DAS BARRAGENS
Em fevereiro de 2021, O Simineral divulgou que era
patrocinador do “Vade Mecum das Barragens”, um livro
que compila as normas de todos os estados e do Distrito
Federal sobre gestão e segurança de barragens. São
normas da Agência Nacional de Mineração (ANM), da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Agência
Nacional de Águas (ANA), do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, Secretaria Nacional de Proteção e
Defesa Civil (SEDEC) e outras entidades. A produção do
livro é da Insight.
LEIA MAIS

APOIO INSTITUCIONAL ÀS VACINAS
Em fevereiro de 2021, o Simineral publicou um manifesto
intitulado “O que o Simineral pensa sobre a vacina”,
apoiando, institucionalmente, os imunizantes aprovados
pelas autoridades em saúde contra a covid-19. No texto
assinado pelo então presidente da entidade, José Fernando
Gomes Júnior, o Simineral disse que acompanhou com
“alegria” a aprovação, pela Anvisa, das vacinas “Coronavac”
da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e
“Astrazeneca” da Universidade de Oxford em parceria
com a Fundação Oswaldo Cruz para uso emergencial no
Brasil. “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”.O Simineral ON de fevereiro também publicou
um vídeo que contava a história das vacinas no Brasil.
ASSISTA AO VÍDEO
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MARÇO
SIMINERAL ON: 2 ANOS
No mês de março, o Simineral ON, a plataforma de
conteúdos digitais do Sindicato das Indústrias Minerais
do Pará completou dois anos de dedicação mensal
à entrega de conteúdos de relevância e qualidade
através do Simineral ON a seus seguidores nas redes
sociais e, através deles, à toda sociedade paraense.
Seguindo as melhores práticas da produção de
conteúdo jornalística, a plataforma procura ouvir a
maior quantidade de representantes possíveis de
setores dos quais nos relacionamos: funcionárias e
funcionários de empresas mineradoras, representantes
de comunidades, cientistas da Amazônia e também
autoridades de diferentes esferas de poder. Por isso,
para facilitar o acesso destas informações, o Simineral
ON inaugurou, ao completar dois anos, um novo
formato. Mais digital e mais fácil de ser acessado e com
o conteúdo multimídia de qualidade.

‘EQUIDADE DE GÊNERO’ ENTRE
OS NOSSOS VALORES
No mês de março, por ocasião da celebração do
Dia Internacional da Mulher, o Simineral cravou sua
bandeira na luta pela equidade de gênero. “O fato é
que as mulheres têm competência para fazer o seu
próprio destino. E, mais do que isso, têm o direito de
concretizá-lo. E as perspectivas para os próximos anos
é que a nossa participação seja cada vez mais presente
e possamos construir, sim, uma carreira muito bemsucedida em qualquer área”, disse, em editorial, a então
consultora do Simineral, Poliana Bentes. O Simineral
também produziu uma roda de conversa com mulheres
inspiradoras para contar boas histórias.
ASSISTA AO VÍDEO
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ABRIL
TROCA DE COMANDO
Após 10 anos à frente da Presidência do Sindicato das
Indústrias Minerais do Pará, José Fernando Gomes
Júnior assumiu, em 05.04.2021, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do
Pará (SEDEME), atendendo a um convite do Governador
Helder Barbalho (MDB). Fernando anunciou também que
deixou o cargo de Gerente de Relações Institucionais do
Corredor Norte da Vale.
Após a saída de Fernando, o Simineral anunciou
Anderson Baranov, da Hydro, como o novo Presidente
da entidade. Com mais de 30 anos de carreira e atuando
em diversos projetos nas áreas de gestão, vendas,
comunicação, gerenciamento de crise e sustentabilidade,
Anderson Baranov vem construindo uma grande história
de contribuição para o setor da mineração. Além de
graduado em Administração de Empresas e com pósgraduações em finanças, Baranov possui MBA em
Políticas Públicas pela Universidade de Chicago, o que
possibilitou a construção de uma vasta experiência
e a sua participação em conselhos e diretorias de
renomadas instituições e entidades como a ABRACE,
ABAL, Sindividros do Rio de Janeiro e O-I (Owens Illinois),
maior empresa de embalagens de vidro do mundo. VicePresidente de Relações Governamentais da Norsk Hydro
para a América do Sul, Anderson Baranov, agora, também
é Presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará,
o Simineral, onde, nos últimos anos, ocupou o cargo de
Diretor Secretário.
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MAIO
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
DE 2021
Em maio, o Simineral divulgou o Boletim
Econômico Mineral com os dados do primeiro
quadrimestre do ano de 2021. Os dados
do Ministério da Economia e da Agência
Nacional de Mineração mostraram que:

• O Pará é o maior exportador de minérios de

• Os minérios com

• Os municípios de

• O Estado do Pará

todo o Brasil. As 57 milhões de toneladas

maior crescimento

Parauapebas e

de minérios exportadas de janeiro a abril

de preço em

Canaã dos Carajás

desse ano, representam uma participação de

comparação ao

são os maiores

mesmo período

arrecadadores

do ano passado

da Compensação

foram: ferro,

Financeira pela

ferro-níquel, ouro,

Exploração de

comparado ao

cobre, manganês,

Recursos Minerais

mesmo período do

alumínio e bauxita.

(CFEM) do Pará.

ano passado.

36%

no cenário nacional. O que corresponde a

US$ 8,151
bilhões de dólares.

recolheu, em CFEM,

R$ 1,363

•

93%

dos royalties do

bilhão. Um

estado foram

crescimento de

dos municípios

97%

de Parauapebas,
Marabá e Canaã
dos Carajás.
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JUNHO
“SIMINERAL É O SINDICATO
MAIS DIGITAL”
O case do Simineral ON foi o destaque da
coluna da Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-PA)
no Diário do Pará Online, o DOL, no mês
de junho. A ADVB mostrou como nossa
plataforma de conteúdos digitais nos
permitiu estar ainda mais conectados à
audiência e que outras ações do Simineral
têm nos tornado ainda mais digitais.
LEIA MAIS
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JULHO
PARÁ NO CONSELHO DE MINERAÇÃO DA CNI
Em julho, o presidente do Sindicato das Indústrias
Minerais do Pará (Simineral), Anderson Baranov, foi
indicado para um assento no Conselho Temático
de Mineração (Comin) da Confederação Nacional
da Indústria (CNI). O Conselho reúne os principais
executivos do setor mineral brasileiro para identificar
oportunidades para melhorar o ambiente de negócios
que afeta o desenvolvimento do setor de mineração e
sua cadeia produtiva; discutir e elaborar propostas de
políticas para promover o desenvolvimento produtivo
do setor de mineração; e promover o alinhamento e a
articulação das entidades ligadas ao setor de mineração,
visando a defesa de interesses do setor.
Baranov substitui o ex-presidente do Simineral, José
Fernando Gomes Júnior que, desde meados de abril,
passou a ser o titular da Secretaria de Desenvolvimento
Mineração e Energia (Sedeme) do Governo do Pará.
Para Anderson Baranov, Presidente do Simineral, e agora
membro do Comin, a nomeação é oportuna porque “o
Pará, sendo o principal exportador de minérios do Brasil,
merece ter voz no Conselho Nacional de Mineração”, diz.
“Fiquei muito feliz e honrado de aceitar esse convite para
integrar esse seleto grupo que pensa, propõe e discute
soluções importantes para esse setor que emprega
tantos paraenses e que é um dos responsáveis pelo
crescimento da economia no Pará, ano a ano”, encerra.
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AGOSTO
DADOS CONSOLIDADOS
PRIMEIRO SEMESTRE 2021
Em agosto, o Sindicato das Indústrias
Minerais do Pará (Simineral) divulgou os
dados econômicos consolidados do primeiro semestre de 2021 referentes ao
setor mineral paraense com informações
do Ministério da Economia e da Agência
Nacional de Mineração. O Boletim diz que,
em comparação com o primeiro semestre de 2020, a exportação dos minérios
paraenses cresceu 76%. Um negócio de
US$ 12,937 bilhões. A exportação total
mineral representava, àquela altura, 91%
das exportações totais do Pará de janeiro
a junho de 2021.
Os principais produtos exportados, segundo o boletim, eram: minério de ferro,
cobre, alumina, alumínio, ouro, níquel, caulim, bauxita, manganês, silício e ferro gusa.
Sobre o minério de ferro, no período de
janeiro a junho de 2021, dos US$ 19,803
bilhões de minério de ferro exportados
pelo Brasil, o Pará participou com 52% do
total (US$ 10,367 bilhões). Entre os estados
brasileiros, é o que mais exporta minério de
ferro. No estado do Pará, o minério de ferro
representa 74% das exportações totais.

Ao analisar os dados, o Presidente do Simineral, Anderson Baranov, destacou que:
dos 11 principais minérios exportados
pelo Pará, 7 deles tiveram crescimento expressivo. “É importante a gente destacar o
crescimento da exportação do ferro, com
111%; do ferro-níquel com 129%; Alumínio com 60%; Ouro em barras com 40%;
Cobre com 31%; Bauxita com 3%; e outros
Silícios com 6%”.

SIMINERAL VAI À PRIMEIRA
GRANDE REFINARIA DE METAIS
PRECIOSOS DO PARÁ
A Diretora Executiva do Simineral, Poliana Bentes, participou com o Secretário
de Estado de Mineração, Desenvolvimento e Energia do Pará, José Fernando
Gomes Junior, da visita à North Star, a
primeira grande refinaria de metais preciosos do Estado.
Na visita, Poliana destacou a importância
de ter uma refinaria dessa natureza no
Pará, que nos inscreve no cenário internacional, aumentando a competitividade
paraense. Além disso, ela lembrou que as
parcerias público privadas podem ajudar
a trazer mais investimentos para o Esta-
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AGOSTO
do, bem como o ambiente de negócios
proporcionado pelo Governador Helder
Barbalho, que estimula as chamadas parcerias público-privadas, e que a verticalização de minerais é “um sonho que está
se tornando realidade”.

SIMINERAL PARTICIPA DA
INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM
TECNOLOGIAS MINERAIS
Com “orgulho e alegria”, o presidente do
Simineral, Anderson Baranov, e a Diretora Executiva do Simineral, Poliana Bentes,
participaram, em agosto, da Cerimônia
de Inauguração da Nova Sede do Instituto Senai de Inovação em Tecnologias
Minerais.

Segundo o Senai, o Instituto possui a
missão de executar projetos inovadores
para o setor mineral, com o objetivo de
melhorar a produtividade e reduzir os
impactos ambientais da mineração, bem
como agregar valor para os bens minerais nacionais e aumentar a segurança
dos trabalhadores.
O Presidente do Simineral, Anderson Baranov, discursou na inauguração da nova
sede do Instituto Senai de Inovação em
Tecnologias Minerais. No discurso, ele
destacou que o Pará está sendo colocado na vanguarda do ponto de vista de
inovação, tecnologia e preocupação com
meio ambiente.
ASSISTA AO VÍDEO
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SETEMBRO
ANM E GOVERNO ASSINAM
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

SIMINERAL E UFPA CELEBRAM
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA
O Simineral participou, em setembro, do
evento que marcou a Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência
Nacional de Mineração (ANM) e o Governo
do Pará para monitoramento e fiscalização
da atividade mineral no Estado. O objetivo da parceria é a prestação mútua de
assistência e a implementação de ações
conjuntas para auxiliar na fiscalização do
aproveitamento mineral, da exploração
de recursos e na fiscalização da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM) em território
paraense.
A Diretora Executiva do Simineral, Poliana
Bentes, participou do evento. Na oportunidade, ela destacou que o acordo demonstra que é propício o ambiente de
negócios promovido pelo Governador
Helder Barbalho para atrair cada vez mais
investimentos para o Estado, no âmbito
do setor mineral, a fim de gerar emprego
e renda para os paraenses.

O Reitor da Universidade Federal do Pará,
Emmanuel Tourinho, e o Presidente do
Sindicato das Indústrias Minerais do Pará,
Anderson Baranov, assinaram, em setembro, na reitoria da Universidade, um acordo de cooperação técnica entre a UFPA e
o Simineral. O convênio tem o objetivo de
estabelecer linhas básicas para integração
acadêmica e técnica entre as entidades, a
fim de constituir um processo de cooperação que permita ações conjuntas voltadas
ao fortalecimento institucional dos convenentes e consoantes com os grandes
objetivos e ações estratégicas do Governo
Federal, objetivando criar “mecanismos
concretos que possibilitem consolidar o
processo de desenvolvimento do Estado do Pará, com reflexos na melhoria da
qualidade de vida das populações amazônicas”, diz o documento. Na prática,
o Convênio de Cooperação prevê ações
inerentes e comuns institucionalmente ou
de colaboração, nos campos do ensino,
pesquisa, da extensão e da gestão.
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OUTUBRO
CÍRIO 2021

START

Por ocasião do Círio 2021, o Simineral
entregou um brinde a parceiros e fornecedores do Sindicato. O Brinde do “Círio
Simineral 2021” foi um trabalho feito a
muitas mãos. Tudo começou na Agência
EKO, com a criação do conceito, do mote
e do desenho feito pelo Diretor de Arte
Neto Coelho, que se inspirou nos traços
de dois artistas locais: Emilly e Yan, da
Kubikova Art, que pintaram a mão mais
de duzentas unidades de louças em cerâmica local para serem distribuídos a
associados, parceiros e amigos do Simineral. “Fé para seguir! Fé para festejar” é
mote da campanha. O Simineral acredita
que o Círio é a conclusão e o início de um
novo ciclo. Em 2021, depositamos nossa
fé na certeza de que em 2022, Belém terá
Círio, de verdade, outra vez.

A 31ª edição do Simineral ON, lançada
em outubro de 2021, abriu as comemorações pelos 15 anos do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), que
acontece em janeiro de 2022. O mote da
nossa campanha de 15 anos, revelado
ainda em outubro, é: “Construindo conexões e transformando histórias”.
Para a Diretora Executiva do Simineral,
Poliana Bentes, “o trabalho começou
com a criação da campanha, da marca e
do conceito que vai nos guiar nesses 15
anos do Sindicato, ao lado da nossa agência de comunicação, a EKO. Agora, estamos na fase de execução dos projetos e
das ações do Sindicato para celebrar este
marco que é muito importante para nós.
Vem coisa muito boa por aí: o Prêmio Simineral de Comunicação, por exemplo,
está confirmado! E vamos anunciar nos
próximos meses outras ações”, disse à
época.
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OUTUBRO
FÓRUM INTERNACIONAL
DE BIOECONOMIA
O Presidente do Simineral, Anderson Baranov, participou, em outubro, da abertura
do Fórum Internacional de Bioeconomia,
que contou com a presença de autoridades,
executivos, membros da sociedade civil, imprensa, entre outros atores importantes.
Segundo o Governo, o Fórum Mundial de
Bioeconomia é um evento internacional,
que reúne lideranças de vários países para
debates em formato de mesas-redondas
virtuais. A proposta principal é discutir e
compartilhar ideias, além de promover soluções de base biológica. As mesas-redondas do Fórum (World BioEconomy Forum)
são eventos moderados por profissionais
de bioeconomia que, juntamente com palestrantes de alto nível, se envolvem em
conversas intensas sobre os tópicos fundamentais do WCBEF.
Na foto, o Presidente do Simineral está ao
lado do Secretário de Desenvolvimento,
Mineração e Energia do Pará, José Fernando Gomes Júnior; do Chefe da Casa Civil do
Pará, Iran Lima; e do Superintendente do
Sebrae no Pará, Rubens Magno.

USINA DA PAZ
Ainda em outubro, o Simineral parabenizou o Governo do Pará e a Vale, em razão da inauguração da primeira das 10
“Usinas da Paz”, no Estado do Pará. Para
o Simineral, essa é uma iniciativa extremamente relevante do Governo do Estado no sentido de garantir direitos fundamentais às comunidades mais carentes.
As obras foram executadas em uma parceria do Estado com a mineradora, por
meio de um termo de cooperação. O Estado não recebeu nenhum recurso financeiro e a Usina foi entregue ao governo,
apenas 18 meses após o início da construção, pronta e equipada.

LEIA MAIS
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NOVEMBRO
NOVA ASSOCIADA
Em novembro, o Simineral anunciou que
a empresa Mineração Caraíba, era a sua
mais nova associada. A Mineração Caraíba
tem operação de concentrado de cobre
no município de Tucumã, no sudeste do
Pará, e se junta a outras 13 empresas que
são associadas ao Simineral.

FEIRA DA INDÚSTRIA
Ainda em novembro, o Presidente do
Simineral, Anderson Baranov, participou
do lançamento da 15ª edição da Feira da
Indústria do Pará. A FIPA ocorrerá em maio
de 2022 e é promovida pela Federação das
Indústrias do Estado do Pará e tem correalização do Sebrae no Pará. Com o tema
“Aqui tem indústria”, a Feira terá grande
parte de sua programação voltada para a
divulgação de produtos feitos por empresas genuinamente paraenses. O Simineral
terá um estande na Fipa.

LANÇAMENTO PRÊMIO
SMN DE COMUNICAÇÃO
O Sindicato das Indústrias Minerais do
Pará lançou, no mês de novembro, o Prêmio Simineral De Comunicação especial,
em comemoração aos 15 anos do Sindicato, que serão comemorados a partir de
janeiro de 2022. Com o tema “Histórias de
Transformação”, o Prêmio vai reconhecer o
trabalho de criadores de conteúdos digitais,
profissionais de comunicação de empresas
mineradoras e da imprensa paraense. As
informações acerca do Prêmio que tem patrocínio “ouro” da Vale; e patrocínio “cobre”
da MRN, estão disponíveis em um hotsite.
LEIA MAIS
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DEZEMBRO
BATE PAPO XP INVESTIMENTO

Baranov foi representado pela Diretora Executiva do Simineral, Poliana Bentes. No discurso, ela agradeceu em nome dele e de toda
a Diretoria do Sindicato a honraria concedida
ao Presidente do Simineral. Poliana também
reconheceu a importância do Ibram que, há
quase 15 anos, desde o início do Simineral,
é parceiro de primeira ordem do Sindicato.

O Presidente do Simineral, Anderson Baranov, participou, no mês de dezembro, de
um bate-papo promovido pela XP Investimentos, em Belém. Durante a conversa,
Baranov fala sobre a atuação do setor mineral em temas que vão desde acordos de
cooperação técnica do Sindicato com a Academia, passando por pautas como o relacioCARRETAS PELA PAZ
namento das empresas com comunidades
e a conexão do setor com o crescimento e A Alcoa, associada ao Simineral, que atua em
Juruti no Oeste do Pará, investiu quase R$ 8
desenvolvimento social.
milhões na aquisição de quatro carretas para
45 ANOS IBRAM
o projeto “Carretas pela Paz”, que integra o
Ainda no mês de dezembro, o Presiden- Programa Territórios pela Paz (TerPaz) do Gote do Simineral, Anderson Baranov, rece- verno do Pará.
beu do Instituto Brasileiro de Mineração Nas carretas, serão criados pontos itinerantes
(IBRAM), uma homenagem pelos serviços de acesso à formação profissional tecnológiprestados à indústria mineral do estado do ca nas áreas de manutenção de refrigeração,
Pará. O Ibram completou 45 anos de traba- construção civil, pedreiro e eletricista, inforlho e dedicação em prol do desenvolvimen- mática, além de cursos nas áreas da saúde e
gastronomia.
to da mineração brasileira.
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DEZEMBRO
O projeto é executado pela Secretaria Estratégica
de Articulação e Cidadania (Seac) e conta com
a parceria da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Superior, Profissional
e Tecnológica (Sectet), responsável pela área
profissionalizante, incluindo capacitação e
certificação dos alunos.

“Na Alcoa, um dos nossos principais valores é
Cuidar das Pessoas. Acreditamos que a parceria
com o Governo do Pará no programa Territórios
da Paz, representa esse cuidado com as pessoas
e as comunidades, promovendo transformações
sociais fundamentais para o desenvolvimento
sustentável da região”, argumenta Otavio
Carvalheira, presidente da Alcoa no Brasil.
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