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Expectativa
para o Prêmio
Simineral 2020

VEJA NESTA EDIÇÃO
ELEIÇÕES NA
PANDEMIA

NOVEMBRO
AZUL

AS OPORTUNIDADES PARA
JOVENS APRENDIZES NA
HYDRO

A CRIAÇÃO DA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL
JARÁ, EM JURUTI

ELEIÇÕES NA PANDEMIA

TRE usa protocolos
sanitários rigorosos
para garantir
eleições

Este ano, mais de cinco milhões de eleitores foram
às urnas para eleger prefeitos e vereadores nos 144
municípios paraenses, segundo o Tribunal Regional
Eleitoral. Em todo o Pará, candidataram-se ao cargo
de prefeito 659 pessoas e outras 22.267 aos cargos
de vereadores.
A maior novidade deste ano foi o não uso da
identificação biométrica do eleitor, em função do risco
de contágio pelo coronavírus. O uso de máscaras foi
obrigatório. Em 2020, o horário de votação também foi
estendido, começando às 7h da manhã e indo até as
17h, em todas as seções eleitorais do Estado do Pará.
Um dos maiores desafios do TRE-PA foi o logístico:
técnicos da Justiça Eleitoral usaram transportes
marítimos, aéreos, terrestres e até búfalos e cavalos.

NOVEMBRO AZUL

Informação para
vencer o câncer
42 homens morrem em decorrência do câncer
de próstata todos os dias. Outros 3 milhões
convivem com a doença. De acordo com os dados
do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram
diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de
próstata e cerca de 15 mil mortes por ano em
decorrência da doença no Brasil, para cada ano
do biênio 2018/2019. É o tipo de câncer mais
frequente entre os homens brasileiros, depois do
câncer de pele, ocorrendo geralmente em homens
mais velhos - cerca de 6 em cada 10 casos são
diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos.
Segundo a Agência Nacional de Saúde
Suplementar, a única forma de garantir a cura
do câncer de próstata é o diagnóstico precoce.
Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir
dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos
sem estes fatores, devem ir ao urologista para
conversar sobre o exame de toque retal, que
permite ao médico avaliar alterações da glândula
prostática, como endurecimento e presença de
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue
PSA (antígeno prostático específico).

ASSISTA AO VÍDEO

BARCARENA

Jovens ganham
oportunidade na
Albras e Alunorte

A Hydro segue implementando
programas de acesso ao
mercado de trabalho e
empregabilidade voltados aos
jovens do Estado do Pará. No
último mês de outubro, 202
jovens assinaram seus contratos
de aprendizagem e iniciaram,
localizadas no município de
Barcarena. Eles participam
do programa Jovem Talento
2020, que oferece a primeira
oportunidade no mercado
de trabalho e aprendizado
para este público da região.
Nele, são oferecidas formação
profissionalizante externa,
em conjunto com o Serviço
Nacional de Aprendizagem

PATROCINADORA

Industrial (Senai) e formação
interna nas empresas. Em
virtude da pandemia da
Covid-19, toda a parte teórica é
ministrada em formato online.
Além disso, a empresa vem
tomando uma série de medidas
para garantir a manutenção
dos postos de trabalhos em
suas unidades neste momento
de desafios causados pela
pandemia de COVID-19. Desde
março de 2020, a companhia
tem concentrado esforços em
proteger seus empregados,
familiares, contratados e
reforçar seu compromisso com
a saúde e segurança.
SAIBA MAIS

SUSTENTABILIDADE

Alcoa cria área de
proteção ambiental
em Juruti
Com o objetivo de garantir a
conservação de 5 mil hectares
de floresta, áreas de várzea
e igapós, igarapés, lagos e
áreas consolidadas na área
urbana de Juruti, oeste do Pará,
iniciativa privada, organizações
não-governamentais e o Poder
Público uniram-se para criar
a Área de Proteção Ambiental
Jará (APA Jará). A iniciativa
foi uma parceria da Alcoa,
Prefeitura e Imazon, com
investimento de R$ 1,5 milhão
por meio da Alcoa Foundation.
A criação da Unidade
estabelece regras de

conservação e representa
um importante avanço para o
desenvolvimento sustentável
no município. De acordo com
o Imazon, responsável pelo
estudo de viabilidade técnica,
a APA Jará traz importantes
benefícios ambientais, sociais
e econômicos: proteção da
biodiversidade; regulação da
temperatura local; manutenção
do uso dos recursos aquáticos;
geração de renda; fomento
à educação ambiental; e
melhoria da qualidade de vida
da população.
SAIBA MAIS
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PODCAST

Melhor Feat.
do Digital
prepara
profissionais
para prêmio
Nos último meses de setembro
e outubro, em preparação
ao Prêmio Simineral de
Comunicação que ocorrerá em
dezembro, o Simineral reuniu
centenas de profissionais de
comunicação, virtualmente,
em salas de videoconferência
para debater questões atuais
e de relevância para a área
da comunicação a fim de
contribuir com a formação
dos profissionais que se
inscreveram na premiação.
250 pessoas se inscreveram
nos cursos que tiveram como
pauta: a importância das
métricas para produtores de
conteúdo; o passo a passo

da produção de
conteúdo para
redes sociais; infodemia:
riscos e antídotos para as fake
news; a era da reinvenção:
trilhas da comunicação digital.
Ministraram os cursos o
publicitário José Calasanz,
head da Pense Play; Jonas
Amador, publicitário e criador
de conteúdo; Rita Soares,
jornalista e mestre em ciências
políticas pela UFPA; e Layse
Santos, jornalista e empresária.
O presidente do Simineral,
José Fernando Gomes Junior
fala sobre o “Melhor Feat. do
Digital” e sobre a expectativa
para o Prêmio Simineral 2020.
PATROCINADORA

CLIQUE E OUÇA
O PODCAST

PRÊMIO SIMINERAL 2020

Expectativa para
entrega do Prêmio
Simineral
Já é grande a expectativa entre jornalistas,
produtores de conteúdos digitais
e profissionais de comunicação de
empresas mineradoras para a entrega do
Prêmio Simineral 2020. Foram mais 70
inscrições nas três categorias, segundo a
Agência EKO, organizadora do Prêmio.
Agora, na próxima etapa, que vai de 16
a 23 de novembro, os trabalhos serão
analisados por uma comissão julgadora
formada por reconhecidos profissionais
do mercado e da Academia. No dia 27 de
novembro, o Simineral divulga o formato
da premiação que não ocorrerá de
forma presencial, devido à pandemia de
coronavírus. No dia 30 de novembro, o
Simineral divulga os nomes dos finalistas
e, finalmente, em 16 de dezembro, a
premiação dos vencedores.
O Prêmio Simineral de Comunicação
é uma realização do Sindicato das
Indústrias Minerais do Pará e tem
patrocínio da Vale.
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HOMENAGEM

Muito
obrigado,
João!
O Simineral se despediu, no
último dia 10 de novembro,
de um amigo. O jornalista
e pesquisador João Carlos
Pereira. Sempre pronto a
contribuir com pautas de
interesse da cultura, do
conhecimento e da história do
povo paraense, em especial do
Círio de Nazaré.
Há menos de um mês,
João Carlos concedeu uma
entrevista para o Simineral ON
e mais uma vez mostrou seu
talento para a comunicação
e afinidade com o tema do Círio.
Em 2019, ele também participou da
série do Simineral sobre o Círio e
nos brindou com um conteúdo de
qualidade, como sempre foi e sempre
será sua marca para sempre.
À família, aos amigos e alunos desse
grande mestre, o Simineral expressa
seus pêsames, desejo de força e eterna
gratidão a João Carlos Pereira.
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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.

