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UMA NOVA
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UM NOVO MUNDO

Ele está de volta

O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, o Simineral, têm o orgulho e a honra
de relançar o Prêmio Simineral de Comunicação. Com patrocínio da Vale, o objetivo
do setor é valorizar e reconhecer os talentos do jornalismo, das redes sociais e da
comunicação empresarial paraense. Com o tema “A nova comunicação no novo
mundo”, o Simineral espera incentivar a produção de conteúdos que abordem as
temáticas relacionadas ao novo momento que a humanidade vive, sobretudo
a nossa realidade amazônica cuja realidade é testemunhada e vivida por
nós todos os dias.

Petterson Farias ( social media
e produtor de conteúdo) Ivana
Oliveira (Professora de Comunicação)

PODCAST

Proﬁssão Comunicador
Bem antes da pandemia de coronavírus assombrar o mundo, a comunicação
iniciou um processo intenso de mudanças e adaptações. Os múltiplos formatos e
as inúmeras telas parecem mesmo terem vindo para ﬁcar. E para acompanhar as
transformações, o mercado também precisou se expandir para dar conta de encarar
o “novo”. E até o que já não era tão novo assim precisou se reinventar. É sobre as
diferenças e convergências desta comunicação em metamorfose que conversamos
com Ivana Oliveira, Professora de Comunicação e Petterson Farias, social media e
produtor de conteúdo, no Podcast do Simineral ON. Eles são consultores do Prêmio
Simineral de Comunicação.

3

COVID-19

Comunicação
próxima e empática
Diante do desaﬁo da pandemia, a equipe de Comunicação Institucional da Vale desenvolveu uma iniciativa
para dar suporte ao diálogo entre as equipes de Relacionamento Institucional e de Comunidades com órgãos e
população nos municípios onde a empresa tem atuação no Pará.
A estratégia atende à necessidade de manter um canal de interlocução constante com públicos considerados
prioritários para a empresa.
l
l
l
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De maneira proativa, divulgar informações relevantes para as
comunidades da área de inﬂuência direta da Vale nos municípios.
De maneira positiva, ampliar a visibilidade das iniciativas desenvolvidas
pela empresa nos territórios.
Garantir o alinhamento permanente junto aos nossos líderes e
empregados.

PATROCINADORA

COVID-19

Jogos educativos
como prevenção
Quebra-cabeça, jogo da memória, jogo dos acertos e de colorir foram produzidos e
distribuídos pela Hydro aos seus empregados com o objetivo de reforçar as orientações
de prevenção contra a Covid-19 e, ao mesmo tempo, entreter os familiares durante o
distanciamento social. Dez mil kits com quatro jogos educativos foram entregues a todos
os empregados das unidades no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.
As imagens dos jogos remetem às ações que devem fazer parte do dia a dia na
propagação do vírus, como lavar as mãos, uso de máscaras, higienização de objetos e
ambientes, entre outros.

Baixe os jogos educativos
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Comunicação com a comunidade
Durante a pandemia, a Alcoa, que atua em Juruti, oeste do Pará, investiu em um
conteúdo informativo com a veiculação de um programa de rádio com foco na
prevenção ao novo coronavírus.
O programa Sintonia dura dez minutos e vai ao ar tanto no centro urbano da cidade
quanto em comunidades rurais em regiões mais afastadas de Juruti, promovendo
uma comunicação inclusiva e abrangente por meio do rádio.
A Alcoa também publicou o informativo Fatos e Dados, divulgando informações para
que a comunidade conheça mais sobre as ações preventivas implementadas pela
empresa. Intensiﬁcamos nosso diálogo com as comunidades por meio de vídeos
curtos e didáticos, aproximando as lideranças da empresa como porta-vozes, e
incentivando as medidas de prevenção com dicas de atitudes simples que podem
salvar vidas.
PATROCINADOR
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Relatório do Simineral mostra ações
do setor contra o coronavírus
O Simineral preparou ao longo do último mês um relatório detalhado que aponta as contribuições do setor
mineral no enfrentamento à pandemia de coronavírus. O relatório mostra desde as mudanças internas
adotadas pelas mineradoras até os ativos que foram doados a governos para combater o vírus. Para o
Presidente do Simineral, José Fernando Gomes Junior as ações do setor contadas no relatório mostram
“o comprometimento que o setor mineral tem com o estado do Pará e com a população desse estado.
Mostra a pujança de todas as ações que são feitas em prol dos trabalhadores (da mineração) e
comunidades onde atuamos, além de ajudarmos os governos estaduais e governos municipais
no combate a essa pandemia de coronavírus”.
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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.
Casa da Mineração
Travessa Rui Barbosa, 1536 | Cep: 66035-220 Belém-PA
Tel: 91-3230-4055 | www.simineral.org.br
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