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ABASTEMIN E VALE – 1º DE DEZEMBRO
A CSCM promoveu, no dia 1º de dezembro, o seminário Investimentos no Setor de Mineração –
Chile e Brasil realizado na sede da Abimaq, o evento contou com a participação de representantes
da Vale e dos seguintes representantes do setor de mineração do Chile: ABASTEMIN – Comitê de
Fornecimento do Conselho de Mineração do Chile, entidade que reúne as grandes empresas
produtoras de cobre, ouro e prata no país, e três de suas companhias associadas, Antofagasta,
Anglo American Copper e FreePort McMoRan Copper & Gold, que apresentaram seus planos de
investimentos e demandas para os próximos anos.

CONVÊNIO SICEP – 29 DE NOVEMBRO

Com presença de mais de 600 fornecedores e empresários de minérios. Foi assinado convênio entre
a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos
(ABIMAQ), representada por Carlos Trubbianelli,
presidente da Câmara Setorial de Máquinas e
Equipamentos para Cimento e Mineração e a
Associação das Indústrias de Antofagasta - Chile (AIA)
Convênio este que tem como objetivo a Incorporação
de Empresas Estrangeiras ao Sistema de Qualificação
de Empresas Fornecedoras (SICEP), mantido pela AIA
O SICEP é um sistema de registro, que avalia e
qualifica empresas fornecedoras de bens e serviços, e
seu propósito é contribuir com o fortalecimento produtivo da indústria, proporcionando a seus filiados
encontro entre compradores (principalmente empresas de mineração do Chile) e empresas
brasileiras fornecedoras de bens e serviços, como verdadeiros parceiros estratégicos que opera com
compradoras usuárias do sistema.
Em função da assinatura deste convênio, as empresas associadas à ABIMAQ, que desejarem
cadastrar seus produtos, não pagarão pelos 2 primeiros anos o cadastramento, sendo que após este
período poderão decidir, em função dos resultados, se continua ou não no sistema, sem qualquer
ônus pela desistência.

5º WORKSHOP MINERAL – 10 DE NOVEMBRO
Realizado em 10 de novembro, na ABIMAQ, o 5º
Workshop Mineral foi promovido pela Câmara Setorial de
Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração
(CSCM) e pela Revista Brasil Mineral. O evento foi
voltado para as áreas de ouro e fertilizantes, setores que,
somados, têm investimentos previstos de US$ 4,5
bilhões até 2014, segundo o Instituto Brasileiro de
Mineração. Durante a palestra inicial, o vice-presidente
da Yamana Gold, produtora de ouro com sede no
Canadá, apresentou um panorama do crescimento da empresa e dos investimentos em minas em
operação, projetos em estágio de desenvolvimento no Brasil e no exterior, sendo as minas em
operação: El Peñón e Minera Florida, no Chile; Gualcamayo, na Argentina; Chapada, Jacobina e
Mineração Fazenda Brasileiro, no Brasil e as minas em desenvolvimento: Mercedes, no México;
Ernesto/Pau-a-Pique e Pilar e C1 Santa Luz no Brasil. Em 2012, a produção da Yamana deve
aumentar com a entrada em funcionamento dos projetos C1-Santa Luz, Ernesto-Pau a Pique,
Mercedes e um centro de processamento de resíduos em Minera Florida. Já em 2013, estão
previstas para entrar em funcionamento Pilar/Cajamar e QDD Lower West .A palestra seguinte,
apresentada pelo CEO da MBAC Fertilizer Corp. (Itafós), ressaltou a importância da agricultura no
Brasil, o potencial agrícola brasileiro e o crescimento do setor de fertilizantes no país. Os principais
riscos logísticos no Brasil, também foram mencionados, além das possíveis soluções para estes
problemas.

EXPOSIBRAM AMAZÔNIA – 22 A 25 DE SETEMBRO

A Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para
Cimento e Mineração – CSCM, esteve presente na
EXPOSIBRAM AMAZÔNIA 2010 com a Ilha CSCM, onde
participou com algumas empresas associadas: Tecnometal,
Woodbrook, Henfel, Tec Tor, Vibtech e fora da Ilha a feira
contava com 21 associadas expositoras: Aumund, AZ
Armaturen, Cestari, Converteam, Eagleburgmann, FKB,
Haver & Boecker, ITT, KSB, Maquesonda, Metroval, NSK,
Rud Correntes, Semco, SEW, Stemmann, TMSA, Voith, Vulkan, Weatherford, Weir.

EQUIPO MINING – 17 A 20 DE AGOSTO – SANTA LUZIA – MINAS GERAIS
A CSCM esteve presente na feira com um estande institucional, para dar suporte as associadas
presentes na exposição, nesta edição da Equipo Mining
participaram 13 empresas associadas: Armco Staco, Ford,
Gascom, Haver & Boecker, Icon, Liebherr, Madal Palfinger,
Mercedes, Metarlugica Wolf, Omni, Randon, Sew, Weir
Minerals.
As associadas presentes na referida feira, comentaram que
fizeram bons negócios.

6º CB MINA – 3 A 5 DE AGOSTO - BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
O 6º CBMINA (Congresso Brasileiro de Mina a Céu Aberto), congresso para apresentação de
trabalhos técnicos e debates com foco no aperfeiçoamento dos processos minerais, superlotou em
razão das boas perspectivas do setor e abriu espaço para que as mineradoras prospectassem entre
o público, novos quadros para seu estafe.
Permitindo aos participantes conhecer os avanços tecnológicos e as soluções de problemas
adotados pela indústria mineral nas áreas de lavra a céu aberto e de lavra subterrânea; discutir as
práticas rotineiras de seus processos produtivos em palestras, trabalhos técnicos e a exposição e
equipamentos e serviços. Apresentar e debater, em um workshop, sobre as técnicas e as soluções
dos problemas envolvidos no fechamento de mina.

ENTREGA DO PRÊMIO “200 MAIORES MINAS BRASILEIRA”
A CSCM representada por seu presidente, Carlos
Trubbianelli participou da cerimônia de entrega do prêmio
“200 MAIORES MINAS BRASILEIRA”, promovido pela
revista Minérios & Minerales. Realizado em Belo
Horizonte, no dia 13 de agosto, o evento contou com a
presença de empresários, executivos, autoridades dos
governos municipal, estadual e federal.
O Ranking das 200 maiores Minas Brasileiras já é um
reflexo das mudanças ocorridas no setor a partir da crise internacional de 2008. A principal delas é a

mudança de posições nas 10 primeiras colocadas na categoria produção.
Com o recuo da demanda por minério de ferro, a partir do “crash” de 2008, o primeiro lugar em 2010
ficou com a Mina Morro do Ouro, da Kinross, localizada em Paracatu (MG), cuja principal substância
explorada, o ouro, teve maior procura dos investidores. O ranking de 2010 contou com 26
homenagens, que representaram um mostra de todas as 200 empresas ranqueadas.
Durante a cerimônia, Trubbianelli entregou vários prêmios, e fez uma homenagem a Antenor Silva
Júnior, presidente da Itafós Fertilizantes,que foi premiada por seus projetos de fosfato e potássio e
por sua expressiva contribuição ao desenvolvimento da mineração brasileira.

EXPOMIN 2010 - ABRIL

Pelo segundo ano consecutivo a CSCM em parceria com a Embaixada Brasileira no Chile e
juntamente com dezesseis empresas associadas,
participaram da Expomin – 2010, que representa um dos
maiores mercados de mineração do mundo. A feira, que
aconteceu no período de 12 a 16 de abril, definitivamente
consolidou a presença da CSCM naquele mercado de
mineração, que é o terceiro do mundo.
Positivamente a CSCM e suas associadas abriram uma porta
comercial de relevantes proporções ao mercado de Bens de
Capital do setor de Mineração brasileira, pois em 2009
na Exponor o projeto Brasil x Chile através do Secon,
contava com apenas 11 empresas nacionais, quando
neste ano estavam presentes mais de 50 empresas.
Paralelamente a Câmara em conjunto com a Embaixada
promoveu um jantar de negócios, aproximando os atores
do mercado de mineração dos dois países, evento esse
que contou com a presença de representantes das mais
significativas empresas de mineração daquele país.

ENTREGA DO PRÊMIO EMPRESAS DO ANO DO SETOR MINERAL
A Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos (CSCM), representada por seu presidente, Carlos
Trubbianelli, participou da cerimônia de entrega do prêmio “Empresas do Ano do Setor Mineral”,
promovido pela revista Brasil Mineral. Realizado em São Paulo, no dia 7 de abril, o evento contou
com a presença de executivos, funcionários, jornalistas e representantes das principais companhias
dos setores mínero-metalúrgico e siderúrgico brasileiros. Durante a cerimônia, Trubbianelli entregou
o prêmio da categoria Siderurgia a Omar Silva Júnior, vice-presidente da Usiminas.
Organizado pela publicação há 26 anos, o prêmio contempla cinco categorias: mineração de
pequeno, médio e grande porte, metalurgia e siderurgia. Além da Usiminas, foram eleitas “Empresas
do Ano do Setor Mineral”: Anglo American e AngloGold Ashanti (Mineração de Grande Porte),
Mineração Caraíba (Mineração de Médio Porte), INB (Mineração de Pequeno Porte) e Votorantim
Metais (Metalurgia).
As empresas vencedoras foram eleitas por meio de votação direta entre o público leitor da revista,
composto por aproximadamente 15 mil empresários e técnicos do setor em todo o país. Após a
indicação de três empresas em cada categoria, por um Conselho Consultivo, os eleitores puderam
escolher entre as indicadas ou votar em outras empresas que não integravam a lista. Os critérios
para eleição das vencedoras avaliam as práticas das empresas em relação a inovações ou
modernizações tecnológicas, política de crescimento, política ambiental, política de recursos
humanos e relacionamento com a comunidade.

WORKSHOP BRANDING – FEVEREIRO
O presidente da CSCM participou ativamente deste projeto,
que vai concentrar a atuação das empresas nos
mercados da África do Sul, Alemanha, Angola, Argentina,
Chile, China, Colômbia, Índia, Itália, Peru e America
Central entre outros, definidos como prioritários pela Unidade de Inteligência Comercial e
Competitiva da Apex-Brasil e pela ABIMAQ. Estima-se a realização, durante dois anos, de 45
eventos, entre feiras, projetos compradores e vendedores e missões internacionais,
beneficiando cerca de 200 empresas brasileiras do setor de máquinas e equipamentos.
Além de promover negócios internacionais, o convênio deve estimular o fortalecimento de
imagem do setor por meio da Marca Brazil Machinery Solutions. A identidade visual do setor
acaba de ser criada para posicionar o país no mercado internacional, como parceiro estratégico
e com produtos diferenciados pela qualidade, criatividade e sustentabilidade. Para divulgar o
projeto, a Apex-Brasil apoiou também a criação de um novo site em inglês e espanhol
(http://www.brazilmachinery.com).

Criação da imagem que passa a identificar o setor brasileiro de bens de capital.

