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Entrevista 
ações sob os holofotes sociais

O Simineral ON comemora, nesta edição, um ano! 
Neste tempo, o setor mineral inaugurou uma nova 
forma de se comunicar com a sociedade, apresentar 
suas ações e colocar sob os holofotes assuntos 
importantes como o desenvolvimento sustentável, 
a importância das instituições de pesquisa e a 
equidade de gênero.
Na entrevista comemorativa do primeiro ano 
do Simineral ON, o presidente do Sindicato das 
Indústrias Minerais do Pará, José Fernando Gomes 
Júnior, falou sobre as primeiras 12 edições da 
publicação e sobre futuro. Entre os temas, a nova 
configuração do Prêmio Simineral de Comunicação. 
Assista a entrevista.

Veja o vídeo

 
José Fernado Gomes Júnior | Presidente do Simineral
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https://youtu.be/-9YKhHZkMns


Garotas
 vamos Juntas!

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, 
o #SimineralOn fica feliz de compartilhar o ponto de vista 
de duas paraenses sobre a presença das mulheres no 
mercado de trabalho e, também, nas cenas política e cultural 
do Estado. Uma delas é a secretária de Estado de Cultura, 
Úrsula Vidal. Ela conta pra gente  que as mulheres sempre 
estiveram bastante presentes nos movimentos artísticos  
do Pará. “Nós temos um cenário fortemente ativado pela 
presença das mulheres com a sua criatividade e com o seu 
talento”, destaca a secretária. 
Ouvimos também a jornalista e empresária Layse Santos. 
Ela vivenciou uma transição interessante entre o momento 
em que as redações eram dominadas pelos homens até 
o mercado contemporâneo, com presença marcante 
feminina, seja nas redações ou sites de mineração que Layse 
conheceu em sua trajetória profissional. Esperamos que 
essas histórias possam inspirar outras mulheres. 

Veja o vídeo

 Layse Santos | Jornalista
 

Úrsula Vidal
| Secretária de Cultura

Leia mais
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https://youtu.be/7vb-WRBgojw
https://www.linkedin.com/in/simineral-par%C3%A1-725952126


PatroCinador

É no Pará que a Hydro dá início à cadeia produtiva do alumínio 
em Paragominas e Barcarena. Os investimentos contínuos 
da Companhia se traduzem em estímulo ao desenvolvimento 
socioeconômico do Estado. Do total de empregados próprios 
e terceirizados que mantém no país, por exemplo, 78% são 
paraenses. E, a cada ano, a Hydro consome, em média, R$ 3 
bilhões em bens e serviços no Pará.
Os investimentos da Companhia têm como objetivos principais 
tornar as operações como referências mundiais em eficiência, 
segurança e qualidade para o setor de alumínio. As unidades 
estão de portas abertas às comunidades vizinhas, o que é 
fundamental para construção de uma relação de confiança e 
entendimento mútuo.
Atualmente, seus 11 programas sociais beneficiam cerca de 15.000 
pessoas no Estado, por meio da educação e capacitação como base 
para o desenvolvimento sustentável, e cerca de 7.600 pessoas ao 
fomentar o crescimento econômico nas comunidades.

Bauxita 
e  alumina

A Hydro no Pará

Mineração Paragominas
• Localização: Paragominas
• É uma das maiores minas 

de bauxita do mundo
• Capacidade: 9,9 Mt / ano
• Empregados: 1.582

Alunorte
• Localização: Barcarena
• Maior refinaria de alumina 

do mundo fora da China
• Capacidade: 6,3 Mt / ano
• Empregados: 2.166

Albras
• Localização: Barcarena
• É uma das maiores 

produtoras de metais 
primários das Américas

• Capacidade:  
 460.000 Ton/ano
• Empregados: 1.288

os dois primeiros elos da cadeia do alumínio
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https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/a-hydro-no-mundo/south-america/brazil/paragominas/mineracao-paragominas/
https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/a-hydro-no-mundo/south-america/brazil/barcarena/alunorte
https://www.hydro.com/pt-BR/sobre-a-hydro/a-hydro-no-mundo/south-america/brazil/barcarena/albras/
https://www.hydro.com/pt-BR


 única
O Parque Zoobotânico Vale comemorou 35 anos de fundação 
com um dia inteiro de programação especial com oficinas, 
apresentações artísticas de música, teatro e dança, jogos 
educativos, trilhas ecológicas e muita diversão.
O Parque Zoobotânico é hoje uma das principais atrações 
turísticas e de lazer no Estado do Pará. Ao longo dessas três 
décadas, também se consolidou como importante centro 
de conservação de espécies amazônicas e fonte para o 
desenvolvimento de pesquisas sobre a flora regional.
Entre as principais atividades desenvolvidas no PZV está o 
programa voltado à reprodução em cativeiro de espécies 
do bioma amazônico e que estão ameaçadas de extinção. 
Já foram alcançados importantes resultados, como o 
nascimento de filhotes de ararajuba, onça-pintada e harpia. 
Clique no vídeo e confira como 
foi o dia de comemoração. 

o parque Zoobotânico vale

Uma 
experiência
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PatroCinadora

Veja o vídeo

https://youtu.be/Qzhz5YzK9dY
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx


A SINOBRAS, empresa pertencente 
ao Grupo aço Cearense, incentiva a 
participação das mulheres no mercado 
de trabalho, dando oportunidade de 
emprego e realizando projetos que 
contribuem para a segurança e a 
autoestima e incentivam a permanência 
dessas mulheres na indústria, que ainda 
é um ambiente com predominância 
masculina.
Segundo Jacqueane Martins, gerente de 
Suprimentos de Redutor da SINOBRAS, 
o mercado de trabalho abre as portas 
para pessoas que buscam qualificação e 
dedicação. “Eu sou a prova de que com 
dedicação conseguimos conquistar nosso 
espaço. Comecei na SinoBraS como 
analista em 2011, passei pelo cargo de 
coordenadora e este ano fui promovida 
para gerente, mostrando que a mulher 
pode sim ocupar cargos de gestão”, 
afirma. assim como a Jacqueane, mais de 
17 mulheres ocupam cargos de gestão na 
SINOBRAS.
dá o play no vídeo para ver a trajetória 
inspiradora da gerente da SINOBRAS 
Florestal, Juliane Ellem Costa.

Gênero
não define talento 
e a competência

Juliane Costa | Gerente
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PatroCinadora

Veja o vídeo

https://youtu.be/t2q5ougZyFk
https://www.sinobras.com.br


No próximo dia 2 de abril serão divulgados os vencedores 
da 26ª Edição do Prêmio Top de Marketing e 7ª Edição 
do Prêmio Top Socioambiental da ADVB-PA, que serão 
recepcionados por uma festa no dia 15 do mesmo mês. 
Para falar um pouco mais sobre a entidade e a premiação, 
conversamos com Nilton Lobato, Presidente da ADVB-PA.
l Quais os principais fatores que levaram a ADVB/PA 

a tornar o Prêmio uma referência para o mercado do 
Pará?
l NL: Há 46 anos, somos referência entre entidades 

que contribuem para bons negócios e, ao reconhecer 
as boas práticas de mercado nas áreas de Marketing e 
Socioambiental, o prêmio foi se consolidando por destacar 
as empresas que realmente atuaram de forma significativa. 
l Quais conselhos você daria para os jovens que estão 

pensando em iniciar uma carreira de sucesso na área de 
marketing e vendas?
l NL: É fundamental ter uma formação e se atualizar 

constantemente, além de investir em habilidades como 
a comunicação, inteligência emocional e flexibilidade. O 
bom profissional une habilidades técnicas às habilidades 
comportamentais, e está sempre antenado às tendências 
de mercado e gosta do que você faz.

marKetinG  e  socioambiental

ADVB PA 
PREMIA

NAS AREAS

BOAS
PRÁTICAS

Nilton Lobato
|  Presidente da ADVB-PA
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O dia 14 de março é uma data especial para a mineração, 
pois é quando se comemora, desde o ano de 2012, o dia 
Estadual da Mineração. “Esse é um dia de fundamental 
importância para nós, do setor mineral, porque celebra e 
mostra à sociedade paraense a nossa força e relevância 
para a população. Assim como todos os outros setores 
têm seu dia de comemoração, nós temos também, o que é 
motivo de muita alegria e mobilização”, afirma o presidente 
do Simineral, José Fernando Gomes Júnior.
o setor mineral tem contribuído expressivamente para o 
crescimento do estado, uma vez que é responsável por 90% 
das exportações, ajudando o Brasil a se desenvolver de 
forma séria e sustentável, com respeito ao meio ambiente 
e geração de aproximadamente 300 mil empregos. Além 
disso, há os investimentos de bilhões de dólares previstos 
para todas as regiões do Pará, onde existe apoio constante 
para que as empresas se instalem e ajudem a fazer a tão 
sonhada verticalização da mineração por aqui.

Mineração
março é o mês da

O ESTADO É PRIMEIRO LUGAR 
NO RANKING DAS EXPORTAÇÕES 
MINERAIS DO PAÍS

DAS EXPORTAÇÕES DO PAÍS 
SÃO DE MINÉRIOS PARAENSES OPORTUNIDADES DE EMPREGOS GERADAS

90% 300 MiL
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José Fernando Gomes Júnior 
Presidente do Simineral 

Poliana Bentes de Almeida 
Consultora 

Criação e Produção 
Agência EKO 

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

É ContEÚdo SoBrE 
MinEraÇÃo QUE VC QUEr, @? 
O Simineral tem!

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.

ELAborAção 

PATROCINADOR DIAMANTE 

PATROCINADOR GOLD

https://www.hydro.com/pt-BR
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
https://www.sinobras.com.br
https://www.buritirama.com
http://simineral.org.br
https://www.facebook.com/simineral
https://www.instagram.com/simineral
https://www.linkedin.com/in/simineral-par%C3%A1-725952126
http://simineral.org.br/simineral-on



