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Berlim será palco de evento sobre
minérios estratégicos com foco no
Brasil
Escrito por Ana Paula Calegari em 24 de novembro, 2017

Evento, que acontece entre os dias 14 e 15 de
dezembro na capital alemã com a presença dos
principais players do setor, colocará em pauta as
estratégias tecnológicas e as oportunidades de
negócios por meio da mineração
“Oportunidades de inovação tecnológica
baseadas em recursos minerais estratégicos do
Brasil” é o tema do workshop que será realizado
em Berlim nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017.
O evento é uma parceria entre o Centro de
Competência de Mineração e Recursos Minerais
da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK
São Paulo), a Embaixada Brasileira em Berlim e a
Federação Alemã Internacional de Mineração e
Recursos Minerais (FAB – The German
Federation of international Mining and Mineral Resources, em inglês).
O workshop focará em minerais como os elementos de terras raras (Rare Earth Elements – REE), gra te, tântalo, lítio, entre
outros minerais estratégicos e sua crescente importância no setor industrial. Desta forma, o evento terá como objetivo destacar
o potencial de minerais estratégicos no Brasil, assim como as oportunidades de inovação em tecnologia e processos de
bene ciamento associados, além de oportunidades do uso de tais minerais.
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O evento, que acontecerá justamente após o encontro anual da Federação Alemã Internacional de Mineração e Recursos
Minerais (FAB), contará com a presença de membros da FAB, representantes do governo alemão e brasileiro, representantes de
instituições de pesquisa de ambos os países e membros da indústria.
A programação está bem diversi cada e contará com palestrantes renomados do setor, que apresentarão e discutirão a relação
bilateral Brasil-Alemanha na pesquisa, assim como novas tecnologias e estratégias para apoiar oportunidades de negócios. O
workshop será uma oportunidade única de networking e aprimoramento de Know how no campo estratégico de mineração no
Brasil e na Alemanha.
Destaque para a participação de Andrea Jünemann, do Ministério Federal para Economia e Energia da República Federal da
Alemanha (BMWi – em sua sigla no alemão); Thomas Timm, Vice-Presidente Executivo da AHK São Paulo; Marco Antonio
Castello Branco, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), como também representantes do
SENAI, Instituto Fraunhofer, Universidade Técnica de Clausthal, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais
(INDI), Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), entre outros.
Na ocasião, os principais tópicos em pauta serão:
Os minerais e o mercado de mineração no Brasil;
A importância dos minerais inseridos nas cadeias de valor;
O potencial brasileiro e a extensão da cadeia de valor local;
A inovação para aplicação e aperfeiçoamento de tecnologias de mineração e bene ciamento no Brasil;
O papel da cooperação do Governo, da Indústria e da Academia para acelerar a inovação no setor mineral;
Startups e a inovação no setor de mineração;
Serviço:
Evento: Minerais Estratégicos e Inovação no Brasil: um olhar para as REE, gra te, tântalo, lítio entre outros
Data:
14 de dezembro das 13h30 às 21h30
e 15 de dezembro das 9h00 às 14h00
Local: Embaixada Brasileira de Berlim – Wallstraße 57, Ground Floor
Mais informações, programação e inscrições, clique aqui!
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Tweets por @ahkbrasil
AHK Brasil
@ahkbrasil
Jogadores do @realmadrid recebem carros da
@Audi para uso pessoal. Confira: bit.ly/2id2dv1
Audi entrega carros a estrelas…
Os craques do time Real Madrid…
brasilalemanhanews.com.br

28 de nov de 2017
AHK Brasil Retweetou
EY Brasil
@EY_Brasil
A EY foi reconhecida como uma das 100 líderes
mundiais com as melhores práticas, ferramentas e
pessoas para lidar com investigações corporativas!
#BetterWorkingWorld

28 de nov de 2017
AHK Brasil
@ahkbrasil
Melitta recepciona público do @Cirque du Soleil com
uma variedade de cafés, tudo por conta da marca.
Saiba mais: bit.ly/2zvNmPL
Melitta marca presença no Cir…
Durante toda a temporada do …
brasilalemanhanews.com.br

28 de nov de 2017
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