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FELIZ
TEMPO 
NOVO
A virada do calendário de um ano para outro enche, 
normalmente, o coração das pessoas de esperança. Sair de 
2020 para 2021, especialmente. Após um ano difícil para as 
sociedades do mundo inteiro devido à pandemia de coronavírus, 
2021 desponta com a esperança da chegada da vacina para que 
a vida comece a voltar à normalidade. E é neste tempo novo que 
o Simineral quer viver brevemente. Para que, com segurança, 
possamos retomar nossa rotina de encontros, eventos, feiras e 
trocas de contatos e conhecimentos, que sempre contribuíram 
para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos nós.

EDITORIAL
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GENTE
DE BEM,
GENTE
DE BELÉM
No último dia 12 de janeiro, Belém completou 
405 anos de fundação. Para celebrar a data, o 
Simineral lançou a campanha “Gente de Bem. 
Gente de Belém”, porque acredita que a maior 
riqueza de um lugar é a sua gente, sua história, 
sua cultura e seu saber. Neste conteúdo especial 
de aniversário da cidade das mangueiras, fomos 
entrevistar a professora de música Glória Caputo, 
que há décadas descobre talentos da música 
erudita nas periferias de Belém.

#BELÉM405ANOS

Acesse este link e confira.
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https://www.instagram.com/p/CJ8aOVyhqPe/
https://youtu.be/46zU3hiCZDI


VALE CELEBRA
405 ANOS
DE BELÉM
Conhecida por sua riqueza cultural, religiosidade e hospitalidade, 
Belém comemora no dia 12 de janeiro 405 anos e, para 
homenageá-la, a Vale realiza uma campanha que exalta o que 
a cidade tem de mais belo. Com o tema “Valorizar a cultura 
de Belém é fortalecer as nossas raízes”, a campanha reforça 
a identidade da cidade, mostrando toda a sua diversidade e 
riqueza cultural, características marcantes da capital paraense. 

“Belém tem uma manifestação cultural muito expressiva e que 
influencia grande parte da cultura da Região Norte. Fazemos 
parte desta história e queremos, juntos com os belenenses 
espalhados por todo o Pará, comemorar esse momento 
marcante da cidade”, declara Ana Rita Freitas, gerente de 
Comunicação Regional Pará.

RAÍZES

Veja o vídeo
PATROCINADORA
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https://youtu.be/ieBDUb7xnXM
http://www.vale.com/brasil/PT/Paginas/default.aspx


SOB NOVA GESTÃO
O primeiro dia do ano de 2021 foi marcado pela posse dos 
prefeitos e vereadores eleitos para o quadriênio 2021 - 2024, 
nos 144 municípios do estado do Pará. Na capital, Belém, o 
Prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) recebeu a faixa das mãos do, 
agora, ex-prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB), durante cerimônia 
na Câmara dos Vereadores de Belém. A sessão solene teve 
restrição ao número de participantes como medida para 
garantir a segurança das pessoas contra a covid-19.

Em nota, o Sindicato das Indústrias Minerais do Pará 
parabenizou a posse dos prefeitos, vereadores e de seus 
respectivos suplentes e se colocou à disposição de todos para 
a manutenção de um diálogo institucional e para trabalhar em 
prol do desenvolvimento dos municípios paraenses.

MUNICÍPIOS
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SIMINERAL 
COMPLETA 
14 ANOS
O Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (SImineral) completa em 15 
de janeiro, 14 anos. Ao longo de quase uma década e meia, o Sindicato 
funciona como um espaço de reflexão e articulação para o crescimento do 
segmento da mineração, sendo um legítimo canal de interlocução junto ao 
Estado e à sociedade civil, na busca de uma política de desenvolvimento 
setorial, segurança jurídica, investimentos em infraestrutura, eficiência no 
licenciamento ambiental, disseminação de cultura mineral, entre outros 
desafios. Para comemorar os 14 anos, o Simineral lança o relatório de ações 
do ano de 2020. Confira.

AÇÕES 2020

SAIBA MAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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https://simineral.org.br/pdf/relatorios/Relatorio-Simineral-2020.pdf


MINERADORAS 
UNIDAS CONTRA 
O CORONAVÍRUS
O Simineral lança junto com esta edição do Simineral ON, o segundo 
relatório “Mineradoras Unidas Contra o Coronavírus” que traz dados 
do ano de 2020 sobre os esforços empreendidos pelas mineradoras 
associadas ao sindicato no combate à pandemia. Todas as associadas 
implantaram estratégias para manter a saúde e o emprego de seus 
colaboradores, mas tiveram o compromisso de cuidar também da 
comunidade dos locais onde atuam. 

Foram muito mais do que investimentos financeiros, foi uma batalha 
para manter a vida de todos que dependem direta ou indiretamente 
desse setor tão importante para o estado.

PANDEMIA

SAIBA MAIS

MINERADORAS 
UNIDAS NA LUTA 
CONTRA O NOVO 
CORONAVÍRUS

SIMINERAL

RELATÓRIO DE AÇÕES
2º SEMESTRE 2020
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https://simineral.org.br/pdf/covid-19/Relatorio_Acoes_COVID-2-Sem-2020.pdf


INSTITUTO AÇO 
CEARENSE PREVÊ 
NOVIDADES PARA 2021 
Conectar pessoas, ajudar o próximo e 
desenvolver a comunidade são alguns dos 
valores do Instituto Aço Cearense que, em 
2020, teve que modificar ou suspender 
projetos em decorrência da pandemia 
de Covid-19. Mas, em 2021, novos ares 
de esperança já começam a soprar. Até o 
momento já foram mais de R$ 14 milhões 
investidos, 167 instituições atendidas, 
totalizando mais de 80 mil pessoas 
beneficiadas pelo Instituto Aço Cearense.

Entre os projetos apoiados, estão a 
assistência a crianças em situação de 

vulnerabilidade social, a oferta de escolas 
para pessoas com deficiência, associações 
que cuidam de idosos, além de patrocínio 
de atletas cearenses que se destacam na 
cena esportiva local e nacional. Para 2021, 
o Instituto mira na potencialização de 
ações junto às comunidades e instituições 
que apoia. A ideia da instituição é dar 
continuidade à realização desses sonhos, 
retomar os projetos que forem possíveis e, 
talvez, lançar novos programas que auxiliem 
no crescimento educacional, moral e social 
das pessoas assistidas.

REINVENÇÃO E INOVAÇÃO

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


HYDRO MANTERÁ DISCIPLINA
DE CUSTOS E MELHORIAS
Ao longo de 2020, a Hydro reforçou 
o seu programa de melhorias 
operacionais além de retomar a 
capacidade total de produção das 
suas unidades no Pará. Já na Alunorte, 
refinaria de alumina em Barcarena, 
entrou em funcionamento a nova 
unidade de Estação de Tratamento de 
Efluentes Industriais, que integrou o 
projeto de modernização do sistema 
de gestão de efluentes.

Em Paragominas, a Hydro investiu 
na implementação da tecnologia 
Tailings Dry Backfill no setor de 
alumínio, que elimina a necessidade 

de construção de novas barragens 
permanentes para armazenamento 
de rejeitos e que contribui para a 
segurança da operação da mina de 
bauxita da Hydro no Pará ao mesmo 
tempo que melhora o processo de 
reflorestamento.

Como prioridades para 2021, a 
Hydro seguirá a disciplina de custos 
e melhorias operacionais para apoiar 
o direcionamento estratégico global 
para 2025, que se concentrará 
principalmente no fortalecimento da 
posição da empresa em alumínio de 
baixo carbono e novas energias.

PERSPECTIVAS 2021

PATROCINADORA
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https://www.hydro.com/pt-BR


Realização 
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

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.
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