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Com geração de 900 empregos, mineradora retoma atividades na Bahia
Mineração
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Nos próximos dias, a Atlantic Nickel, do grupo Appian Brazil, realizará o primeiro embarque de 10
mil toneladas de concentrado de níquel, via Porto de Ilhéus, para a empresa Trafigura, uma das
maiores tradings de metais do mundo. A empresa retomou as operações da mina Santa Rita, no
município de Itagibá, no sudoeste da Bahia.

A empresa Atlantic Nickel, do grupo Appian Brazil, celebrou a retomada das operações da mina
Santa Rita, no município de Itagibá, no sul da Bahia, com uma marca: 900 empregos, diretos e
indiretos, gerados na região. A solenidade, que contou com a presença do vice-governador e
secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, ocorreu nesta terça-feira (14). Nos próximos
dias, a empresa realizará o primeiro embarque de 10 mil toneladas de concentrado de níquel, via
Porto de Ilhéus, para a empresa Trafigura, uma das maiores tradings de metais do mundo.
"A Atlantic Nickel, antiga Mirabela, tem a oportunidade de transformar a região de Itagibá, com todo
seu potencial de extração e exportação de minérios. E o Governo da Bahia é um parceiro do
desenvolvimento, fortalecendo os investimentos em infraestrutura viária, para impulsionar o
escoamento da produção mineral em todo estado", destacou Leão.
Já o presidente da Atlantic Nickel espera avançar ainda mais na produtividade da mineradora.
"Nossa meta ficará ainda mais desafiadora. Este ano, vamos produzir 15 mil toneladas de produto.
Vamos fazer, no mínimo, 11 embarques. Tudo com as melhores práticas operacionais, de
segurança e socioambientais”, afirmou o CEO da Appian Brazil e presidente da Atlantic Nickel,
Paulo Castellari.
Appian Capital Advisory é um fundo de capital privado, com sede em Londres, criado para atuar
exclusivamente nos setores de metais e mineração. Tem experiência na implantação de mais de 60
minas na América do Sul, América do Norte, Austrália e África e suas transações totalizam mais de
US$ 200 bilhões.
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