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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.

Quem somos? 



➢ Em 14 de agosto de 2019, 103 profissionais das mais diversas áreas,
Engenheiros de Minas, Economistas, Engenheiros Metalurgistas,
Tecnólogos, Administradores de Empresas, Empresários, Geólogos e
Engenheiros Geólogos, Jornalistas, Químicos e Engenheiros Químicos,
Técnicos e Advogados, resolveram criar a Organização Mineronegócio.

➢ A logomarca da Organização Mineronegócio pode representar um pit de
uma mina a céu aberto (de ouro, por exemplo) que se insere
harmonicamente no ambiente, representado pelas cores verde (natureza) e
azul (céu, ar e água), mas também remete aos diversos metais que
lavramos, beneficiamos e comercializamos para permitir uma melhor
qualidade de vida para a sociedade.

Histórico 



O Mineronegócio é fundamental para o 
desenvolvimento responsável e sustentável do 
país e para a melhoria da qualidade de vida de 

sua população.

Nossa Visão 



É a promoção do desenvolvimento social e econômico e a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira 

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.

Nosso Objetivo Social – Nossa Missão



➢ Em 2050, o Brasil terá uma população de 238 milhões e

um PIB de US$ 6,5 T, mostrando uma crescente

necessidade de qualidade de vida para sua população,

com itens como alimentação, saúde, moradia, educação,

segurança etc.

➢ A produção sustentável de bens minerais é condição

inexorável para alcançar, com justiça social, estes

objetivos.

Formulação Estratégica



I. A legalidade decorre do estrito cumprimento das leis e normas internas.

II. A impessoalidade estabelecida de tal forma que favorecimentos ou perseguições são

inaceitáveis.

III. A moralidade presente nas ações e decisões, ainda que legais, não afrontam as ideias

gerais da ética e da honestidade.

IV. O respeito às pessoas e instituições, seus direitos, sua imagem e sua reputação

sempre presente em todos os momentos e movimentos.

V. A transparência e publicidade de todos os atos de interesse público e dos associados.

VI. A honestidade de propósitos tem que estar presente em todas suas manifestações, não

podendo ser admitido o desvio de intenções, que deve ser norteado exclusivamente

pelos objetivos expressos da organização.

VII. A defesa da verdade decorrente do conhecimento, oportunidade ímpar oferecida pela

experiência de um grupo privilegiado de profissionais.

Código de Conduta - Valores



• Legalidade.

• Sustentabilidade Ambiental.

• Planejamento Territorial.

• Comunicação com a Sociedade.

• Investimentos Privados.

• Capacitação da Mão de Obra.

• Simplificação da Gestão Pública.

• Ampliação do Conhecimento Geológico.

• Tecnologia.

Declaração de Princípios



➢ Diretoria Executiva

➢ Conselho Deliberativo

➢ Conselho Consultivo

➢ Conselho Fiscal

➢ Diretorias Regionais

➢ Núcleos de Competência

Nossa estrutura



• Debates presenciais.

• Redes sociais.

• Manifestações públicas.

• Elaboração de estudos especializados.

• Publicações.

• Presença em consultas públicas.

• Audiência com autoridades.

• Participação em grupos de trabalhos.

• Prestação de serviços a órgãos públicos e privados.

Como trabalhamos?



➢ Estatuto Social

➢ Regulamento Interno

➢ Declaração de Princípios

➢ Código de Conduta

Instrumentos Legais e de Governança



• Adriano Espeschit* – Diretor Presidente

• Glaucia Cuchiarato – Diretor Administrativo

• Ana Luiza Moreira – Diretor Financeiro

• Luis Antônio Vessani – Diretor de Relações Institucionais

• **

• Erasto Boretti de Almeida – Diretor Adjunto de Geologia, Pesquisa e Recursos Minerais

• Rolf Georg Fuchs – Diretor Adjunto de Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental

• Renata Stevenson – Secretaria Executiva

• Alberto Rogério da Silva – Diretor Regional Norte

• Paulo Cabral – Diretor Regional Nordeste

• Nilo Sérgio Bernetche Schneider – Diretor Regional Sul

* Acumula como Diretor Adjunto de Engenharia, Tecnologia e Produção Mineral e Diretor Regional de Minas Gerais

** Diretor Jurídico e Regulatório – Vago desde 27.JUN.2020

Diretoria Executiva – Até DEZ.2020
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