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COMUNICADO À IMPRENSA 

1 de março de 2021 
 

NOMEAÇÃO DO HEAD DE PROJETOS 
 
A Horizonte Minerals Plc, (AIM: HZM, TSX: HZM) (‘Horizonte’ ou ‘a Empresa’) a empresa de níquel 
focada no Brasil, anuncia a nomeação de Michael Drake como Head de Projetos. 

Em sua função como Head de Projetos, a principal responsabilidade de Michael será supervisionar o 
desenvolvimento dos dois projetos 100% de propriedade da Horizonte, o Projeto Araguaia de 
ferroníquel (“Araguaia”) e o Projeto Vermelho de níquel-cobalto (“Vermelho”). Atualmente os 
trabalhos estão focados no início da construção do Araguaia, sujeito à conclusão do financiamento de 
projeto, enquanto Vermelho está progredindo para estudo de viabilidade e licenciamento. Michael 
ficará baseado no escritório da Empresa em Belo Horizonte, onde trabalhará em estreita colaboração 
com a equipe da Horizonte no país. 

Michael é Engenheiro Mecânico com ampla experiência internacional de liderança na construção, 
operação e otimização de médios e grandes projetos de capital, com ampla experiência tanto em 
operações de ferroníquel como de lixiviação ácida de níquel. Antes da Horizonte, Michael trabalhou 
na BHP, na Newcrest Mining e na WMC Resources. Na BHP, Michael liderou a reforma da linha de 
produção de ferroníquel de Cerro Matoso, na Colômbia, no valor de US$ 350 milhões, com uma 
reconstrução completa do forno. Como Vice-Presidente de Projetos e Engenharia na Nickel West, ele 
foi responsável pela implementação de um programa de investimento de capital de US$ 5 bilhões, e 
liderou a fase de ramp-up da operação de níquel Ravensthorpe, na Austrália. Michael é formado pela 
Curtin University e tem MBA pela University of Western Australia. 

Comentando sobre a nomeação, Jeremy Martin, CEO da Horizonte, disse: “Temos o prazer de receber 
Mike na equipe da Horizonte. Ele tem ampla experiência em desenvolvimento, operação e otimização 
de operações de níquel e sua experiência tanto na tecnologia RKEF como HPAL é bem apropriada para 
o desenvolvimento dos dois projetos da Horizonte. 

Mike supervisionará o desenvolvimento do Araguaia e do Vermelho no Brasil e também será um ativo 
de valor inestimável para a equipe corporativa em Londres. A Horizonte tem capacidade de construir 
e concluir o Projeto Araguaia de ferroníquel e simultaneamente avançar o Vermelho. O 
desenvolvimento contínuo da equipe mais ampla é uma frente de trabalho crítica à medida que 
progredimos na nossa transição para nos tornarmos uma produtora de níquel.” 

 
Para mais informações, visite www.horizonteminerals.com ou entre em contato: 
 

Horizonte Minerals plc 
Jeremy Martin (CEO) 
Anna Legge (Comunicação Corporativa) 
 

info@horizonteminerals.com  
+44 (0) 203 356 2901 

 

Peel Hunt (NOMAD & Broker) 
Ross Allister 
David McKeown  

+44 (0)20 7418 8900  
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Sobre a Horizonte Minerals: 
A Horizonte Minerals plc é uma empresa de desenvolvimento de níquel focada no Brasil, listada nas 
bolsas de valores de Londres (AIM) e Toronto (TSX). A Empresa está desenvolvendo o Projeto Araguaia, 
como a próxima grande mina de ferroníquel no Brasil, e o Projeto Vermelho de níquel-cobalto, com o 
objetivo de fornecer níquel e cobalto ao mercado de baterias de veículos elétricos. Os dois projetos 
são 100% pertencentes à Empresa. 
 

DECLARAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO A INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS 

Exceto por declarações de fatos históricos relacionados à Empresa, determinadas informações contidas neste comunicado à imprensa 
constituem "informações prospectivas" sob a legislação canadense de valores mobiliários. As informações prospectivas incluem, mas não 
estão limitadas a, declarações relacionadas ao potencial dos projetos minerais atuais ou futuros da Empresa; o sucesso das atividades de 
exploração e mineração; custo e tempo de exploração, produção e desenvolvimento futuros; a estimativa dos recursos minerais e reservas 
e a capacidade da Empresa para atingir seus objetivos em relação ao crescimento de seus recursos minerais; e a realização de estimativas 
de reservas e recursos minerais. Geralmente, as informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, 
como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "projeta", "pretende", "prevê" ou "não 
prevê", ou "acredita", ou variações de tais palavras e frases ou declarações que determinadas ações, eventos ou resultados "podem", 
"poderiam", "seriam", "serão considerados", "ocorrem" ou "são alcançados". As informações prospectivas são baseadas em premissas, 
estimativas, análises e pareceres razoáveis da administração, feitos à luz de sua experiência e sua percepção das tendências, condições 
atuais e desenvolvimentos esperados, bem como outros fatores que a administração acredita serem relevantes e razoáveis nas 
circunstâncias presentes na data em que tais declarações são feitas, e estão inerentemente sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, 
incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações da Empresa sejam 
substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas, incluindo, entre outros, riscos relacionados 
a: riscos de exploração e mineração, competição de concorrentes com maior capital; a falta de experiência da Empresa em relação às 
operações de mineração em fase de desenvolvimento; flutuações nos preços dos metais; riscos não segurados; requisitos ambientais e 
outros requisitos regulatórios; exploração, mineração e outras licenças; as obrigações de pagamentos futuros da Empresa; potenciais 
disputas em relação ao título da Empresa a, e a área de, suas concessões de mineração; a dependência da Empresa de sua capacidade de 
obter financiamento suficiente no futuro; a dependência da Empresa de suas relações com terceiros; as joint ventures da Empresa; o 
potencial de flutuações cambiais e instabilidade política ou econômica nos países em que a Empresa atua; flutuações cambiais; a capacidade 
da Empresa de gerenciar seu crescimento de forma eficaz; o mercado de negociação das ações ordinárias da Empresa; incerteza com relação 
aos planos da Empresa de continuar a desenvolver suas operações e novos projetos; a dependência da Empresa do pessoal chave; possíveis 
conflitos de interesse dos conselheiros e diretores da Empresa e diversos riscos associados à estrutura legal e regulatória dentro da qual a 
Empresa atua. Embora a administração da Empresa tenha tentado identificar fatores importantes que poderiam causar resultados reais 
materialmente diferentes daqueles contidos em informações prospectivas, pode haver outros fatores que fazem com que os resultados 
reais não sejam como os previstos, estimados ou pretendidos. Não pode haver garantia de que tais declarações se mostrarão precisas, pois 
os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente daqueles previstos em tais declarações. 


