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CARTA de RECOMENDAÇÃO 

A CBG Mineração S.A. vem por meio desta declarar que contratou a VMG CONSULTORIA E SOLUÇÕES 

LTDA-ME, para realização de modelamente geológico, estudo geoestatístico e cálculo de recursos do 

depósito de grafite"Projeto Eunápolis" localizado no estado da Bahia, Brasil. 

O escopo do trabalho foi a geração de relatório de recursos geológicos para Grafite. 

O trabalho de estimativa de recursos foi concluído em agosto de 2016, com a emissão do relatório de 

recursos em padrão internacional para Grafite. Também foi realizada classificação de recursos para 

relatório final de pesquisa (RFP) com utilização dos critérios de classificação definidos em Código de 

Mineração Brasileiro, com recursos medidos, indicados e inferidos. 

O trabalho desenvolvido pelo Ph.D. Volodymyr Myadzel da VMG Consultoria foi realizado em conjunto 

com o corpo técnico da CBG S.A. consistindo em; avaliação do programa de Q.A/QC, análise estatística 

das análises químicas, reinterpretação e modelagem 30 do depósito, análise geoestatística e 

interpolação dos teores. 

A CBG S.A. declara que o trabalho desenvolvido pelo Dr. Volodymyr, foi de total dedicação e integração 

com o corpo técnico CBG S.A. , o que permitiu uma transferência de tecnologia e conhecimentos 

técnicos capacitando ainda mais o corpo técnico da CBG S.A. 

Ressaltamos ainda que o trabalho do Dr. Volodymyr foi marcado pelo fácil relacionamento, pela 

disposição em transmitir seu conhecimento e experiência e pela disponibilidade para esclarecimento de 

dúvida sem horários flexíveis, dependendo da demanda do projeto. 

Destacamos também o comprometimento da VMG Consultoria em fornecer serviços de alta qualidade 

durante todo o projeto, colocando sempre os interesses da CBG·5'.A. em primeiro lugar. 

Atestamos, portanto a abnegação, competência, comprometimento e profissionalismo do Dr. 

Volodymyr no desenvolvimento, apresentação e compartilhamento de conhecimentos, permitindo a 

CBG S.A. êxito em seus objetivos. 

Colocamos-nos à disposição para referendar e recomendar o trabalho da VMG Consultoria e Soluções 

Ltda-ME, e nos sentimos completamente à vontade em recomendar. 
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