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Novas regras para o setor de mineração vão estimular investimentos

O

presidente Michel Temer assinou nesta última terça-feira
decretos com efeitos sobre o setor de mineração. Um deles moderniza o Código de Mineração, em vigor há mais de 50
anos. O outro cria novas regras para a Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). A partir de agora, os municípios não produtores, mas que são afetados pelo
transporte, embarque e presença de instalações, vão receber
uma parte dos valores pagos pelas mineradoras para compensar
eventuais impactos ambientais de suas atividades. O percentual
foi obtido a partir de alterações no repasse estabelecido anteriormente. Os municípios não produtores vão passar a receber 15%
da CFEM. Os municípios que recebiam 65% passarão a ter 60%;
para os estados, a alteração é de 23% para 15%; para a União,

a mudança é de 12% para 10%. Em 2017, o setor mineral pagou
cerca de R$ 1,8 bilhão com a CFEM. Entre as mudanças no código estão exigências ambientais mais rígidas, como a previsão
expressa da responsabilidade do minerador de recuperar áreas
degradadas. Além disso, será obrigatória a execução adequada
de um plano de fechamento de mina, que passa a integrar o
conceito de atividade minerária. Outro incentivo é a permissão
do uso do título minerário (portaria de lavra) como garantia de
ﬁnanciamento. O objetivo é gerar linhas de crédito e estimular
investimentos no setor. As áreas minerárias devolvidas ou retomadas pela União serão ofertadas ao mercado via processo de
seleção e julgamento com critérios objetivos.
Fonte: Ministério de Minas e Energia

Demanda total por revestimento cerâmico cai 17%

A

greve dos caminhoneiros afetou, fortemente, as vendas
internas e as exportações de revestimentos cerâmicos,
em maio, e interrompeu a alta que o segmento tinha registrado
no acumulado até abril, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e
Congêneres (ANFACER).
“O ganho de janeiro a abril foi perdido”, aﬁrma o diretor superintendente da entidade, Antônio Carlos Kieling, ressaltando que
os números de junho ainda irão reﬂetir impactos da greve dos
caminhoneiros. Oﬁcialmente, a Anfacer mantém a estimativa de
crescimento de 4,8% a 5% nas vendas deste ano, mas Kieling
avalia que, diﬁcilmente, o patamar será alcançado.
Em maio, as vendas totais do segmento caíram 17,3%, na
comparação anual, para 55,5 milhões de metros quadrados e
encolheram 17,6% ante abril. No acumulado de janeiro a maio,
a queda foi de 0,6%, para 311,31 milhões de metros quadrados.
Até abril, o segmento acumulava alta de 4% nas vendas totais.
No mercado interno, houve retração de 15,1% em maio, ante o
mesmo mês de 2017, para 48,9 milhões de metros quadrados, e
de 15,9% em relação a abril.
Fonte: Valor Econômico

Justiça adia mudança no Reintegra

A

s empresas começam a obter na Justiça o direito de manter
o benefício do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Exportadoras (Reintegra). A Federação
das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes)/Centro da
Indústria do Estado (Cindes) e uma indústria de Santa Catarina
obtiveram liminares para continuar a usar o crédito de 2% sobre

as receitas de exportações, ao menos até o ﬁm de agosto. O
Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546, de 2011, com o objetivo
de estimular as exportações e aumentar a competividade da indústria nacional, com a devolução de parte dos custos tributários
federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados ao mercado externo.

Indústria considera que haverá queda na venda de cimento em 2018

O

Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) considera que haverá queda das vendas do insumo no acumulado de 2018, segundo o presidente da entidade, Paulo Camillo
Penna, embora ainda não tenha revisto a projeção oﬁcial de alta
de 1% a 2%, neste ano, em relação às 53,6 milhões de toneladas de 2017. “Muito provavelmente, vamos fechar no vermelho
em 2018”, aﬁrma Penna. No acumulado de janeiro a maio, as

vendas internas de cimento tiveram queda de 4,5%, na comparação anual, para 20,4 milhões de toneladas. Havia expectativa
que, a partir de maio, o desempenho negativo da indústria cimenteira fosse revertido e que a expansão inicialmente prevista
para 2018 interrompesse a queda acumulada de 25% em três
anos. A greve dos caminhoneiros e a redução da atividade econômica, porém, levaram à piora das vendas. Fonte: SNIC

Setor de serviços avança 1% em abril

O

setor de serviços no Brasil avançou 1% em abril na comparação com março. Já na comparação com abril do ano
passado, o avanço foi de 2,2% - a taxa mais alta desde março
de 2015, quando foi de 2,3%. É o que aponta o levantamento
divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Puxado pelos serviços de transporte,

este foi o primeiro resultado positivo do ano para o setor que
representa 70% da composição do PIB. Com o crescimento de
abril em relação a março, o setor de serviços está 11,8% abaixo
do ponto mais alto da série histórica, registrado em novembro de
2014. Em março, essa distância era de 12,8%.
Fonte: Info Exame
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