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MM&&TT  EEXXPPOO  22000066  
 

A próxima edição da feira acontece entre os dias 06 e 
10 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, em 
São Paulo, SP. 
A M&T Expo – Feira Internacional de Equipamentos 
para Construção e Mineração, realizada pela 
Sobratema em parceria com a Alcântara Machado 
Feiras de Negócios, consolidou-se como referência na 
América Latina. Reúne fabricantes e fornecedores de 
máquinas, serviços e suporte técnico, em nível 
mundial. Em 2006 acontecerá a 6ª Feira Internacional 
de Equipamentos para Construção e também a 4ª Feira 
Internacional de Equipamentos para Mineração.  

Veja mais informações no site www.mtexpo.com.br

PPrroojjeettoo  ––  IImmaaggeemm  ddaa  MMiinneerraaççããoo 
  
O COMIN, por intermédio do Grupo de Trabalho Técnico – “ 
GT 2 – Imagem da Mineração”, atualmente estuda a 
viabilização de um amplo Projeto, para produzir atividades 
que gerem informação, participação,  mobilização e 
comunicação, sobre a Importância e o papel da mineração / 
mineralogia na economia do Brasil, com foco na vida 
cotidiana da população, incluindo ações de marketing social, 
institucional e  merchandising. 
Para todas as atividades propostas serão formuladas ações 
educativas, com o objetivo de capacitar e envolver as 
diferentes faixas etárias quanto a questão de 
responsabilidade social das empresas, dos cidadãos e do 
Estado, no que se refere a prática da mineração. 
Sugestões sobre o tema poderão ser encaminhadas para o 
COMIN / FIESP. Participe ! 

RReessoolluuççããoo  CCOONNAAMMAA  ssoobbrree  AAPPPPss  
 

Foi publicada no último dia 30 de março, a Resolução 
CONAMA sobre APPs. Por conseqüência das indefinições 
ocorridas no texto da resolução, sobre “mineração de 
utilidade pública” e ou de “Interesse social”, o COMIN, 
contratou a elaboração do documento - IMPACTOS 
SOCIAIS E ECONÔMICOS DA REGULAMENTAÇÃO 
CONAMA SOBRE INTERVENÇÃO EM APP SOBRE O 
SETOR DE AGREGADOS E ARGILAS.  
 
Esse documento que foi elaborado pela empresa Multigeo, 
foi utilizado pelo COMIN, na tentativa de sensibilizar o 
Ministério do Meio Ambiente, sobre as implicações que a 
Resolução irá causar, junto ao setor Mineral. 
 

Informações sobre este estudo, poderão ser obtidas, pelo
e-mail comin@fiesp.org.br

CCoonnggrreessssoo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  CCeerrââmmiiccaa  
  

Em 2006, o congresso Brasileiro de Cerâmica atingirá sua 
50ª edição.  Blumenau-SC foi a cidade escolhida para esta 
edição do Congresso. A Comissão Organizadora está se 
empenhando, para que se tenha a magnitude  que a data 
impõe. Este evento recebe apoio  das agências de pesquisa 
CNPq, FINEP, CAPES e FAPESP. 
 

Demais informações: www.abceram.org.br

NNoovvaa  MMeessaa  DDiirreettoorraa  
Tomou posse dia 29 de março, a nova Comissão de 
Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Contando 
com 30 membros titulares e igual número de suplentes, 
essa Comissão é o mais importante fórum daquela Casa 
Legislativa dos assuntos concernentes à mineração e 
energia. 
 

Membros Nova Mesa: 
Presidente: Deputado Carlos Alberto Leréia 
1º Vice-presidente: Deputado Ronaldo Cézar Coelho 
2º Vice-presidente: Deputado do PMDB (não escolhido)
3º Vice-presidente: Deputado João Pizzolati 

MMuusseeuu  ddee  MMiinneerraaiiss  --  PPaarraattyy  
 

Inaugurado em 11 de fevereiro de 2006, o Museu de 
Minerais de Paraty, que é detentor de precioso acervo de 
amostras de minérios e minerais de várias partes do Brasil e 
de outros países. Com suas atividades, pretende-se divulgar 
os recursos minerais aos brasileiros e turistas de todo o 
mundo, em suas visitas a Paraty. 
 

Para custear sua organização e manutenção, recorreu-se a 
comercialização de amostras de minerais e objetos de 
adorno de pedra, no próprio espaço do Museu. 
 

Os minerais e minérios expostos, foram encontrados na 
natureza exatamente como estão sendo exibidos, ou seja – 
não sofreram nenhuma intervenção da mão humana. As 
formas e faces que apresentam são resultado de leis 
cristalográficas que comandaram a sua formação há milhões 
ou mesmo bilhões de anos atrás. 
 

Mais informações: www.mineralomania.com.br


