
   
 

ATA REALIZADA PELO CONSELHO EMPRESARIAL DE MINERAÇÃO E 
SIDERURGIA, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2020, VIA YOUTUBE 

Presenças: Diversos convidados e amigos de interesse, ligados à área. 

ABERTURA: Agradecendo a presença de todos, o Presidente do Conselho 
Empresarial de Mineração e Siderurgia, Engenheiro de Minas Adriano Espeschit 
informou que este evento foi planejado para comemorar a celebração do primeiro 
aniversário da Organização Mineronegócio uma Associação Sem Fins Econômicos, 
fundada em 14 de agosto de 2019, constituída por pessoas físicas, profissionais 
atuantes ou com histórico de atuação no segmento da mineração, bem como outros 
segmentos correlacionados. Em seguida, em sua apresentação informou que o 
Mineronegócio é fundamental para o desenvolvimento responsável e sustentável do 
país e para a melhoria da qualidade de vida de sua população e cuja missão é a 
promoção do desenvolvimento social e econômico através de ações que estimulem 
a prática de uma atividade mineral, alicerce fundamental para este desenvolvimento, 
de forma responsável e sobretudo sustentável, abrangidas todas as suas etapas: 
pesquisa mineral, produção, transformação, customização e comercialização de 
seus produtos, atendidas as demandas econômicas e de consumo da sociedade. 
(apresentação anexa para mostrar como a Organização Mineronegócio está 
estruturada). Logo após passou a palavra para o moderador do evento o Engenheiro 
de Minas José Jaime Sznelwar que agradeceu a todos e deu início ao evento que 
teve várias palestras conforme a programação abaixo: 

 



   
 

Ao final das palestras o Presidente Adriano Espeschit agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a celebração com os parabéns à Organização 
Mineronegócio. 

As palestras apresentadas encontram-se em anexo e o link para o acesso ao evento 
na íntegra é: https://www.youtube.com/watch?v=6pZGf5j_h6c&t=2s 

ENCERRAMENTO – O Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e 
Siderurgia, Sr. Adriano Espeschit, ao final das palestras agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a celebração com os parabéns à Organização 
Mineronegócio. 
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Secretária: Margareth Viegas 


