SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO DE PEDRA BRITADA DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 05 de janeiro de 2015.
Circular nº 01/2015

Ref: 17º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira

Prezado Associado,

A revista Minérios & Minerales organizará pelo 17º ano consecutivo a entrega
do Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira, em maio de 2015,
em evento a ser realizado na primeira noite do VII Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta, em Belo Horizonte. Os trabalhos premiados serão divulgados na
edição de abril 2015 (resumo) e estarão disponíveis para download na íntegra no site
da revista. A matéria com a cobertura do evento de premiação será divulgada na
edição maio 2015, com fotos de todos os vencedores, que receberão diploma
comemorativo durante a cerimônia.
As mineradoras que desejarem inscrever seus projetos técnicos para concorrer à
premiação
devem
seguir
as
instruções
abaixo,
enviando
os
dados
para: premiodeexcelencia@revistaminerios.com.br.
Categorias:
- Lavra
- Processo
- Gestão
- Manutenção
- Meio Ambiente
- Relações com a comunidade
- Segurança
- Recursos Humanos
- Redução de consumo de água
- Redução de consumo de energia
- Metalurgia
Ficha de inscrição (envie em arquivo Word):
- Nome do projeto
- Mineradora e mina onde o projeto foi realizado
- Período de realização
- Nome completo, cargo e dados de contato de cada autor
- Mini currículo de até 5 linhas de cada autor
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- Foto do grupo de autores em alta resolução (em JPG, 300 dpi de resolução, arquivo
anexado separadamente)
Detalhamento do projeto (envie em arquivo word):
- Projeto detalhado contendo Resumo, Introdução, detalhamento em quantos tópicos
forem necessários, Conclusões, Referências Bibliográficas (se houver). Não há limite de
tamanho.
- Fotos e ilustrações referentes ao projeto (em arquivo JPG, 300 dpi de resolução,
arquivos anexados separadamente)
Em caso de dúvidas: (11) 3895-8590 ramal 136 responsável Liliam Moreira.

Atenciosamente,
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