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Transformação
é todo dia

Solidariedade e
esperança 365 dias
Dezembro chegou. E o último Simineral ON de
2019 vai embarcar no clima de solidariedade e
esperança que toma conta dos corações nesta
época do ano. Vamos mostrar alguns projetos
ações sociais que, durante os 365 dias, mudam,
para melhor, a vida de pessoas. Sejam da
iniciativa pública ou privada, de entidades ou
pessoas da sociedade civil que se dedicam a
realizar transformações profundas em diversas
comunidades.
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VALE MÚSICA

Oportunidades que transformam
Iniciativa da Fundação Amazônica de Música
(FAM), com patrocínio da Vale, por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, o projeto Vale
Música Belém atende, hoje, 280
crianças e jovens com ensino e
aprendizagem de música. Durante
15 anos de existência, mais de
1.100 alunos foram atendidos pelo
projeto, que além de promover a
formação musical, dá aos jovens a
oportunidade de proﬁssionalização
por meio da música.

Veja o vídeo
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INFORME:

A música como trajetória
O Simineral ON conversou com um desses
exemplos que comprovam a efetividade do
Vale Música. Rafaelle Brabo, musicista formada
pela Universidade do Estado do Pará, começou
a carreira no coral do projeto, na Fundação
Amazônica de Música. Hoje, ela dá aula de
Flauta Universal, tanto na
FAM, quanto no Conservatório
Carlos Gomes, um dos mais
respeitados do país.

Veja o vídeo
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VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO

União que vai além da empresa
É parte do compromisso da Hydro fazer a diferença positiva nos locais onde estão suas
unidades. É por isso que existe o “Voluntários em Ação”, formado pelos empregados da
Companhia. Em 2019, a empresa iniciou a revitalização do programa. Nesse processo, a Hydro
conta com o apoio da ONG Parceiros Voluntários no planejamento, gestão e implementação
dos projetos.
No mês do voluntariado, cada comitê das unidades tem a sua própria
programação, que tem como base colaboração e empatia. Neste dezembro,
em que comemoramos o Dia V, estamos em clima de uma grande
confraternização, com novos desaﬁos e o chamado a continuar na jornada
do voluntariado. A nossa intenção é trocar impressões e reﬂetir sobre valores
pessoais, destacando a importância das competências individuais e a força do
grupo para atingir os resultados dos projetos apoiados.
Fadwa Andrade
Gerente Sênior de
Responsabilidade Social da Hydro
INFORME:
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ALBRÁS | BARCARENA

Na Albras, os voluntários atuam junto ao Centro
Comunitário Vila do Conde, ao Centro Comunitário Vila
Nova e à Pastoral da Criança.

ALUNORTE | BARCARENA

Alunorte apoia projetos de educação e prevenção de problemas
sociais de instituições como a APAE, Sociedade PRISMA e o
Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.

HYDRO | BELÉM

Os funcionários dos escritórios de Belém preferiram despertar o
interesse de crianças e adolescente ao aprendizado por meio da
iniciativa “Fazer ensinando como fazer”, que promove atividades
extracurriculares lúdicas em instituições como: Lar Fabiano de
Cristo (Casa de José), Solar do Acalanto e Casa Ronald Mc Donald.

MINERAÇÃO PARAGOMINAS | PARAGOMINAS

Os empregados da Mineração Paragominas desenvolvem projetos
que aumentam a empregabilidade na região, assim como reforçar
projetos existentes, como Menino Feliz, Juquinha e da União Municipal
das Associações de Moradores.
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FAZER O BEM FAZ BEM

Juntos por uma educação de qualidade
Investir na melhoria de vida das pessoas que vivem no entorno das operações. Esse foi um dos propósitos da
Buritirama Mineração em 2019. “Fazer o bem, faz bem” é a iniciativa social da companhia que uniu colaboradores de
diversas áreas para o desenvolvimento de ações ligadas à educação, cultura e lazer. O programa envolveu a doação
de computadores e instrumentos musicais, a realização de eventos para a comunidade, um Concurso de Desenhos
com alunos da rede pública de ensino e a até a construção de uma escola.

Veja o vídeo
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INFORME:

NATAL DO GRUPO AÇO CEARENSE

Presentes para 500 crianças carentes
Desde 2015, o Grupo Aço Cearense realiza, por meio do Instituto Aço Cearense (IAC), a campanha Abraço Feliz, que presenteia
crianças carentes assistidas pelas instituições apoiadas pelo IAC. Assim, colaboradores da Aço Cearense Industrial, Aço Cearense
Comercial, SINOBRAS e SINOBRAS Florestal vão
presentear, até o dia 17 de dezembro, cerca
de 500 meninos e meninas. A Campanha inicia
quando as crianças escrevem as cartinhas,
que são enviadas para as árvores de natal das
empresas do grupo. Assim, os colaboradores
podem ler conhecer o que as crianças
gostariam de ganhar.
A Presidente do Instituto Aço Cearense,
Rosemeire Matos, destaca que a campanha
não apenas ajuda crianças carentes, mas
também sensibiliza os colaboradores. “Fico
muito feliz em ver a participação de todos, em
especial daqueles que não podem comprar
os presentes sozinhos e se juntam a outros
colegas para dividir o valor. Esse é o espírito de
solidariedade e união que queremos regar nos
nossos colaboradores”.
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INFORME:

FOCO NO SOCIAL

Políticas públicas no combate à violência
Primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, apoia projetos sociais com o foco
no desenvolvimento humano, prevenção e combate à violência.

Territórios pela Paz (TerPaz)
Investimentos em infraestrutura urbana e em políticas públicas como habitação,
educação, saúde, esporte, cultura e lazer, para garantir uma vida digna às pessoas,
possibilitando o desenvolvimento humano dos territórios. O programa beneﬁcia
atualmente cerca de 53 mil pessoas.

Programa Educacional de Resistência às Drogas
Beneﬁcia crianças e jovens que vão atuar como agentes multiplicadores na prevenção
e combate ao uso de drogas e atos de violência. O Proerd fomenta ainda um diálogo
permanente entre escola, polícia e família sobre a temática das drogas, estabelecendo
assim uma maior proximidade entre PM e a sociedade, fazendo com que a corporação
exerça um dos seus pressupostos fundamentais que é o da prevenção.
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RECONHECIMENTO

Coletivos culturais
O último Simineral ON de 2019 encerra com
a inspiradora história da Professora Lília Melo,
moradora do bairro da Terra Firme. Ela ganhou
reconhecimento, dentro e fora do Brasil, depois de
criar projetos que integram estudantes a coletivos
culturais. As iniciativas iniciaram logo após chacinas
que marcaram, profundamente, a população de
Belém.

Clique
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Lília Melo
Professora

e ouça

BALANÇO ANUAL

Avaliar para prosseguir
No dia 05 de dezembro, a Diretoria Executiva do Simineral se reuniu para o balanço
anual. Metas e diretrizes para 2020 também foram discutidas. O Diretor Secretário do
Simineral, Anderson Baranov (Hydro), destaca os pontos marcantes deste ano:
Foi um ano no qual o Simineral teve muitos desaﬁos que foram vencidos ou encaminhados
com excelência. Para 2020, o Simineral está muito mais estruturado e reconhecido no
mercado. Uma grande conquista desse ano foi o convite ao nosso presidente, José Fernando
Gomes, para compor o quadro do Conselho da Confederação Nacional da Indústria, no
comitê de mineração. Ele é único representante do Pará entre os membros. Outro destaque é
o Simineral ON, criado para deixar nossos associados mais informados e divulgar as nossas
ações feitas internamente. Que 2020 seja de grandes conquistas e união.

Anderson Baranov
Diretor Secretário do Simineral

11

JOSÉ FERNANDO GOMES JÚNIOR

Ações para 2020
Final de ano é tempo de fazer um balanço dos
meses que passaram, avaliar os trabalhos e como
fazer para que o ano seguinte seja ainda melhor. O
Simineral ON entrevistou o presidente do Sindicato
das Indústrias Minerais do Pará, José Fernando
Gomes Júnior. Ele falou sobre os trabalhos do
Simineral em 2019 e as ações que o Sindicato está
organizando para 2020. Vem muita novidade por aí!
Dê o play e conﬁra.

Veja o vídeo
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É CONTEÚDO SOBRE MINERAÇÃO QUE
VC QUER, @? O Simineral tem!

Casa da Mineração
Travessa Rui Barbosa, 1536 | Cep: 66035-220 Belém-PA
Tel: 91-3230-4055 | www.simineral.org.br

Elaboração
José Fernando Gomes Júnior | Presidente do Simineral
Poliana Bentes de Almeida | Coordenadora Executiva Do Simineral
Criação e Produção | Agência EKO

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.

