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Esperança, 
Alegria e Fé
Outubro é um mês cheio de esperanças, 
onde celebramos a prevenção do câncer,
o Dia das Crianças e o Círio de Nazaré

https://simineral.org.br/simineral-on


Dorinha,
a pequena 
mineradora
Dorinha é uma personagem que sonha em ser 
mineradora. Isso quer dizer que ela quer trabalhar com 
minerais. E nessa edição do Simineral ON ela traz uma 
série de jogos educativos que ensinam sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente que celebra, em 2020, 30 anos; e 
sobre o mundo da mineração aqui no Pará. Tem também 
um livrinho de histórias incrível que te conta do que é feito 
o mundo. Clique e confira.

OUTUBRO DAS CRIANÇAS

LIVROPASSATEMPO

https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/59893750/dorinha2-livreto-30x21cm-youblisher
https://simineral.org.br/pdf/dorinha/passatempos-da-dorinha.pdf


Você sabia que uma criança que morasse na rua, por esse 
simples fato, poderia ser colocada à força em uma mesma 
instituição que alguém que cometeu um crime como furto, 
roubo ou mesmo homicídio? Essa era a realidade no Brasil 
até, mais ou menos, junho de 1990, quando vigorava no 
país o chamado código de menores, que tratava crianças 
e adolescentes considerados em risco da mesma forma 
que criminosos. Esse entendimento começou a mudar 
com o lançamento do Estatuto da Criança e Adolescente, 
que esse ano completou 30 anos de existência. Sobre 
isso, o Podcast do Simineral ON de outubro entrevistou 
Ricardo Melo, que é presidente da Comissão da Criança e 
Adolescente da OAB-PA.

ECA é tema do 
podcast do 
Simineral On

PODCAST

Ricardo Melo
Presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB-PA.

CLIQUE E OUÇA O 
PODCAST

https://open.spotify.com/episode/66UNH6Ltr41vUEnp3LIaNW?si=c1cb3C16TvGtI33J9JFm6A


Paraense vence concurso 
de Dia das Crianças

CONCURSO

O “Sabor da Infância” foi o concurso realizado 
pelo Grupo Aço Cearense para celebrar o 
Dia das Crianças com seus colaboradores 
das empresas pertencentes ao Grupo no 
Pará, Ceará e no Tocantins. Com o objetivo 
de trazer de volta uma memória afetiva, 
relembrando momentos da infância, o 
concurso de sobremesas foi realizado entre 
os colaboradores.

A receita vencedora, que vai ser servida ao 
longo do mês de outubro nos restaurantes 
da empresa, foi o clássico Brigadeiro de 
Panela, de Carlos Cazelatto, analista de 
Suporte Técnico da SINOBRAS, empresa 

situada no Pará. A receita dele foi inspirada 
nas tardes em família. “Minha avó materna 
gostava muito que os netos fossem à casa 
dela e juntava todos na cozinha. A festa maior 
sempre foi a disputa para raspar a panela no 
final de tudo”, relembra.

Para a gerente de RH do Grupo Aço Cearense, 
Valquíria Ferreira, a iniciativa veio trazer 
leveza ao dia a dia da empresa. “A memória 
afetiva da infância traz muitos sentimentos 
bons. Sabemos que é primordial um 
ambiente leve e agradável”.

CARLOS 
CAZELATTO 
Analista de Suporte 
Técnico da SINOBRAS

PATROCINADORA

https://www.sinobras.com.br/


Trajeto do Círio 
de Nazaré guarda 
curiosidades

CÍRIO

A edição do Círio de Nazaré 2020 aconteceu de forma 
histórica. Devido à Pandemia de Coronavírus, a Igreja 
cancelou o evento por terra para evitar aglomerações. 
A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi 
conduzida de helicóptero para um sobrevoo na cidade. 
Mesmo assim, no chão, milhares de pessoas foram às 
ruas saudar a Padroeira do Pará. Mas antes do Círio 
chegar, o jornalista Gabriel Pinheiro percorreu o trajeto 
de quase 4Km da tradicional procissão para contar suas 
curiosidades. Ele também entrevistou o jornalista e 
pesquisador João Carlos Pereira, que conta as mudanças 
no trajeto da procissão ao longo da história.

ASSISTA AO VÍDEO

https://youtu.be/EMlfl77EjGY


Vale é Patrocinadora 
Oficial do Círio pelo 
18º ano
Este ano, o Círio de Nazaré, maior manifestação cultural do povo paraense, não 
teve as tradicionais procissões que reúnem milhões de pessoas no segundo 
domingo de outubro nas ruas de Belém. Mesmo assim, a Vale, patrocinadora 
oficial da festividade desde 2004, assinou a campanha institucional deste 
ano com o mote “Em 2020, o Círio vai ser diferente. Mas ele nunca é igual”, 
remetendo à importância de permanecer em casa, em segurança, e evitar 
aglomerações.

Com objetivo de trazer mais conectividade e interação para esta edição virtual 
do Círio, a empresa hospedou em seu site uma página especial sobre o Círio. 
O canal já está no ar e reúne seções temáticas aos usuários que visitarem o 
espaço. O Vale Música também homenageou Nossa Senhora de Nazaré durante 
a programação oficial do Círio, com transmissão na TV Nazaré e também na TV 
Círio, por meio de vídeos gravados com canções marianas.

CULTURA

PATROCINADORA

SAIBA MAIS

http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx
http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/patrocinios/projetos-patrocinados/cirio-nazare/Paginas/default.aspx


Outubro Rosa e as 
experiências de empatia

PREVENÇÃO

A convite do Simineral, a jornalista 
Layse Santos contou a história do 
Outubro Rosa pelo mundo. No vídeo, 
ela narra como foram os primeiros 
registros de câncer de mama na história 
da humanidade e toca em um ponto 
fundamental: as experiências de empatia 
com mulheres que têm o câncer de 
mama. A jornalista lembra também 
como hábitos saudáveis recomendados 
por especialistas, como boa alimentação 
e cuidado com o peso, podem ajudar a 
evitar o câncer. Vale a pena conferir.

ASSISTA AO VÍDEO

https://youtu.be/PT9DEXHMpf8


Melhor feat do digital
PRÊMIO SMN 2020

Mais de 200 pessoas já se inscreveram nos cursos do Melhor 
Feat. Do Digital, um festival de cursos gratuitos promovidos 
pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Pará para divulgar 
o Prêmio Simineral de Comunicação e para contribuir com a 
formação dos profissionais de comunicação paraenses que 
poderão se inscrever no Prêmio.

Os cursos começaram no dia 19.09 com o publicitário 
José Calazans falando sobre métricas para produtores de 
conteúdos digitais; no sábado seguinte, 26.09, foi a vez do 
produtor de conteúdo digital Jonas Amador falar sobre o 
passo a passo da produção audiovisual para redes sociais; 
no dia 03.10, a jornalista Rita Soares falou sobre riscos e 
antídotos para as fake news. Ainda há dois cursos previstos 
para o mês de outubro.

O Melhor Feat. do Digital é uma realização do Simineral e 
tem patrocínio da Vale.
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INSCRIÇÕES 
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https://www.instagram.com/simineral/
https://www.facebook.com/simineral/
https://simineral.org.br/
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patrocinador DIAMANTE 

patrocinador GOLD

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.

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



