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OS VENCEDORES DE 2020

PREMIAÇÃO

SIMINERAL PREMIA
PROFISSIONAIS DE

COMUNICAÇÃO
Em formato de live, devido à Pandemia de Coronavírus, a Solenidade do
Prêmio Simineral de Comunicação premiou no último dia 16 de dezembro os
profissionais de comunicação que tiveram as maiores notas entre os 70 trabalhos
inscritos no Prêmio Simineral de Comunicação, segundo a banca de jurados. Mais
de 250 pessoas estiveram presentes na live que foi apresentada pelos jornalistas
Layse Santos e Gabriel Pinheiro. O presidente do Simineral, José Fernando Gomes
Junior, falou aos presentes e agradeceu à Vale pelo patrocínio ao Prêmio que
ajudou a reconhecer os talentos da comunicação paraense.

ASSISTA AO PRÊMIO
SIMINERAL NA ÍNTEGRA
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SIMINERAL PREMIA PROFISSIONAIS
Agradeço ao simineral por reconhecer os
profissionais de comunicação do Pará. É isso o que
ajuda a gente a continuar: saber que nosso trabalho
é essencial e que estamos fazendo a coisa certa.
Kadu Alvorada
É realmente um momento de celebração. Estou
muito grata à minha família, amigos e supervisores
que me apoiaram e ensinaram tanta coisa durante
esse momento tão incomum das nossas vidas.
Giullia Moreira Vieira

Ainda não estou acreditando. É um prêmio que, com
certeza, será comemorado por todos no jornal, pois
foi um ano muito difícil para o jornalismo.
Lais Azevedo Martins

É um prêmio feito com a ajuda de muitos profissionais
competentes e representa todo o esforço dos colegas
que estiveram, este ano, na linha de frente, noticiando
informações de qualidade.
André Laurent

Me sinto muito grato por ganhar esse prêmio e,
principalmente, por passar informações para a
sociedade sobre esse momento tão difícil que
estamos vivendo.
Tarso Sarraf

De fato, foi uma chance da gente produzir
matérias que fazem a gente pensar bastante
e também informar a população. Foi um nível
muito alto dos trabalhos concorrentes.
Celso Freire

Embora eu tenha 24 anos de atuação no jornalismo, é a
primeira vez que concorri ao prêmio e me surpreendi com
o resultado. Isso serve de motivação para outros colegas
se prepararem para a próxima edição deste prêmio.
Ulisses Pompeu de Miranda Neto

Foi um ano em que a comunicação mostrou que
importa mais do que nunca. Os profissionais de
imprensa foram a nossa ponte para a realidade.
Muito obrigada!
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PREMIAÇÃO

PRÊMIO SIMINERAL
DE CONTEÚDOS PARA

REDES SOCIAIS
O trabalho vencedor do Prêmio Simineral de Conteúdos
Digitais foi “Doidinho da Cabeça - Quem mais entrou pro time?”
de Kadu Alvorada; em 2º lugar, “Inglês Técnico para Mineração”
de Michael José Batista dos Santos; e em 3º lugar, Paulo
Petterson, com “Resenha.ComPará”.
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PREMIAÇÃO

PRÊMIO HAMILTON PINHEIRO DE

JORNALISMO
O Prêmio Hamilton Pinheiro
de Jornalismo foi vencido por 6
jornalistas, em cada subcategoria
desta modalidade do prêmio.
Conheça os vencedores:
JORNALISMO IMPRESSO
1º Lugar LAIS AZEVEDO MARTINS
Veículo: Diário do Pará
Trabalho: Ócio Criativo
TELEJORNALISMO
1º Lugar André Laurent
Veículo: TV LIBERAL
Título: A COVID-19 NO MARAJÓ
RADIOJORNALISMO
1º Lugar Celso Freire
Veículo: Rádio Liberal
Título: Indígenas desafiam a
comunicação na Amazônia
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JORNALISMO DIGITAL –
REPORTAGEM 360º
1º Lugar Ulisses Pompeu de Miranda
Neto
Veículo: Portal Correio Carajás
Título: Epidemia de Bikes na
Pandemia
JORNALISMO DO FUTURO
1º Lugar Giullia Moreira Vieira
Veículo: Complexo Hospitalar
Universitário da Universidade
Federal do Pará - CHU-UFPA
Título: Enfermagem do CHU usa a
internet como ferramenta de ensino
durante a pandemia.
FOTOJORNALISMO
1º Lugar Tarso Sarraf
Veículo: Folha de São Paulo
Título: Falta de água prejudica
prevenção na pandemia na cidade
da Ilha do Marajó.

PREMIAÇÃO

PRÊMIO SIMINERAL

CONTEÚDOS
EMPRESARIAIS
O trabalho vencedor no Prêmio Simineral de Conteúdos
Empresariais tem como título: “A comunicação digital como
forma de aproximação, informação e engajamento durante a
pandemia de COVID-19”, da Norsk Hydro.
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VIDEO

VALE RECONHECE TALENTOS DA

COMUNICAÇÃO
PARAENSE
A Gerente do Instituto Cultural Vale, Christiana Saldanha,
participou, virtualmente, da Solenidade do Prêmio Simineral de
Comunicação. Em um vídeo gravado, a executiva disse que a
Vale reconhece o Prêmio Simineral de Comunicação como “um
evento de grande relevância, uma vez que valoriza profissionais
de comunicação, acreditando no potencial de seus talentos”.
Christiana ressaltou que a Vale acredita no “poder transformador
do conhecimento” e por isso “nos orgulhamos muito em
patrocinar este projeto”. Assista ao depoimento na íntegra.

PATROCINADORA
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VIDEO

SIMINERAL FAZ

BALANÇO
DO ANO DE 2020

O Presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, José
Fernando Gomes Junior, concedeu uma entrevista ao Simineral
ON para fazer um balanço sobre o ano de 2020 para o setor e
fazer projeções para 2021. Assista

ASSISTA AO VÍDEO
E SAIBA MAIS
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HYDRO

INSTITUIÇÕES SÃO BENEFICIADAS COM DOAÇÕES DE

VOLUNTÁRIOS

Instituições dos municípios de Belém, Barcarena, Paragominas e do Rio de
Janeiro continuaram a receber o apoio dos empregados da Hydro, da Albras
e de empresas contratadas, que participam do Programa Voluntários em
Ação, mesmo com as restrições impostas pela pandemia.
Com a campanha, iniciada em abril, 15 instituições receberam doações no
valor de R$10.000,00, cada. Em apoio à esta iniciativa, a Hydro se dispôs
a complementar o valor arrecadado, que foi de R$ 25 mil, totalizando o
valor de R$ 150 mil. “O sucesso da campanha reforça o empenho dos
empregados e suas famílias em uma atuação
contínua para uma transformação social
positiva da região. A contribuição Hydro reforça
seu compromisso com a sociedade e com as
instituições parceiras neste momento desafiador”,
destaca Fadwa Andrade, gerente sênior de
Responsabilidade Social da Hydro.

SAIBA MAIS

9

PATROCINADORA
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SUSTENTABILIDADE

ALCOA CELEBRA PARCERIA

INTERNACIONAL EM JURUTI
A Alcoa celebrou juntamente com a Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e o Instituto Juruti Sustentável
(IJUS) uma carta e intenções para desenvolver, em Juruti, no Oeste do Pará,
soluções inovadoras de desenvolvimento sustentável que melhorem a
qualidade de vida das comunidades locais, garantam a conservação da
biodiversidade e incentivem o empreendedorismo focado em impacto
ambiental positivo e o fortalecimento de cadeias de valor de produtos
sustentáveis. “Em Juruti, a responsabilidade de minerar na Amazônia é
vivida diariamente por nós, sendo traduzida no nosso compromisso com
a eficiência socioambiental da mina e na construção de um legado de
sustentabilidade na região”, destaca Otávio Carvalheira, presidente da
Alcoa no Brasil.
A Carta de Intenções celebrada representa o grande potencial e
oportunidade no compartilhamento de soluções, tecnologias e boas
práticas para o uso e manejo sustentável dos recursos naturais. A parceria
com a USAID e IJUS, também, incentiva o empreendedorismo entre os
jovens, com ideias inovadoras, como a criação de startups para geração
de renda, com o uso responsável dos recursos naturais, madeireiros
e não-madeireiros e a reabilitação de áreas de roçado, com aplicação
de sistemas agroflorestais, com destaque para o protagonismo e o
empoderamento feminino.

SAIBA MAIS

PATROCINADORA

LUTO

NOTA DE PESAR
É com pesar que o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado
do Pará lamenta o falecimento do grande parceiro e amigo
José Nelson Forte Filho.
O Nelsão, como era carinhosamente conhecido, foi nosso grande
parceiro desde a fundação deste Sindicato, estando presente
conosco em grandes momentos da nossa história, o que
reconhecemos e agradecemos.
Nos juntamos aos seus familiares e demais amigos nesse momento
de dor, mas desde já, de saudade.

JOSÉ NELSON FORTE FILHO
1958 • † 2020
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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.

