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As expectativas da indústria da construção para o nível de 
atividade, número de empregados, compra de matérias-pri-

mas e novos empreendimentos avançaram em fevereiro em rela-
ção a janeiro deste ano, de acordo com a Sondagem Indústria da 
Construção (SIC), da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
O aumento também ocorreu na comparação com os últimos 12 
meses. Foram ouvidas 428 empresas, sendo 157 de pequeno por-
te, 183 de médio porte e 88 de grande porte, entre 1° a 10 de 
fevereiro de 2022.

O índice de expectativa do empresário em relação ao nível de 
atividade subiu em 1,2 ponto, para 58,5 pontos e de compra de 

Construção civil está otimista em relação aos próximos seis meses, diz CNI

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) informou nesta últi-
ma semana que recebeu propostas da Galp Energia e da 

Excelerate Energy na chamada para contratação de gás natural e 
suprimento do mercado cativo do Ceará.“A partir desse momento, 
ocorrerá o processo de pré-qualificação, quando será realizada a 
análise de aderência e conformidade das propostas”, informou a 
Cegás.

A Excelerate Energy arrendou ano passado o terminal de GNL 
da Bahia, localizado em Salvador. A Galp, por sua vez, é produtora 
nacional, inclusive em campos operadores pela Petrobras.

Recentemente, a Galp contratou capacidade de transporte ex-
traordinária com a TAG para atender a demanda da Potigás, dis-
tribuidora do Rio Grande do Norte.

Cegás recebe propostas de dois supridores de gás natural

Foi publicado nesta semana o Decreto Presidencial 
10.965/2022, que aprimora o Código de Mineração. O obje-

tivo é ampliar a atração de investimentos para o setor mineral e 
promover alinhamento da legislação mineral às diretrizes da Lei 
de Liberdade Econômica, para maior celeridade, desburocratiza-
ção e simplificação de atos.

Nesse contexto, para valorizar a pequena mineração, foi es-
tabelecida diretriz para que a Agência Nacional de Mineração 
(ANM) adote procedimentos mais simples, especialmente no 
caso de empreendimentos de pequeno porte.

O decreto também busca trazer melhorias ao setor, tornando-
-o mais ágil, mais atrativo ao investidor e mais seguro juridica-
mente, com destaque para a otimização do aditamento de novas 
substâncias ao título minerário, que permitirá o melhor aprovei-
tamento do rejeito, estéril e resíduos da mineração.

A medida busca também reduzir o prazo de análise do registro 
de licença pela ANM, para maximização da produção de insu-
mos para as indústrias da construção civil e da agricultura. E 
prevê ainda a manutenção de cadastro pela ANM de contratos e 
acordos de parceria, como royalties e streaming, que promove-

Decreto presidencial aprimora o Código de Mineração

rá maior previsibilidade, transparência e segurança jurídica aos 
investidores.

Também foram realizadas alterações à luz da Lei nº 
14.066/2020, que alterou a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 
2010 – a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 
Nesse contexto, foram incluídas no Decreto nº 9.406/2018 as 
novas obrigações dos mineradores, destacando-se a responsabi-
lidade ambiental e o fechamento da mina, com base nas altera-
ções legais promovidas na PNSB.

Também foram ampliadas as sanções e atualizados os valores 
das multas, o que aumentará o rigor da fiscalização e a proteção 
da sociedade e do meio ambiente. Caberá à ANM estabelecer as 
sanções e valores específicos em até 180 dias, os quais poderão 
chegar a R$ 1 bilhão.

O Decreto 10.965/2022 aprimora o Decreto nº 9.406, de 2018, 
que regulamenta o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967), a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 
1978, a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, a Lei nº 13.575, de 
26 de dezembro de 2017, e a Lei nº 12.334, de 20 de setembro 
de 2010.  (Clique Aqui para baixar o Decreto)

A Smalticeram, multinacional italiana do setor de coloríficos 
para a indústria cerâmica, começou 2022 com boas notícias na 
unidade brasileira. A matriz, localizada em Içara, e as duas filiais, 
situadas em Araras/SP e Mogi Guaçu/SP, foram certificadas com 
o selo ISO 9001, pelo sistema de gestão da qualidade.A certifica-
ção reforça o foco da empresa na qualidade das suas entregas. 
“O selo impacta positivamente os nossos clientes, fornecedores 
e funcionários. Ele mostra que estamos no caminho certo, pois 
é um desafio diário manter e aumentar o padrão de qualidade 
que sempre nos diferenciou”, comemora Cristiano Silva, diretor de 
operações da Smalticeram Brasil.

O diretor reforça ainda a importância do selo para o cenário de 
2022. “Com as perspectivas que temos para a construção civil e 
as novas definições políticas e econômicas, a certificação vem 

Smalticeram Brasil conquista certificação ISO 9001

para colaborar com a nossa atuação”, resume Silva.
Já o diretor administrativo, Alesandro Scarabelot, celebra a con-

quista após os desafios de 2021, ano de expansão das atividades 
industriais. “A ISO reafirma o quanto prezamos pelo crescimento 
sem deixar de lado a qualidade dos processos e produtos”, com-
pleta o profissional.

A ISO 9001 foi concedida após auditoria externa conduzida 
nas unidades pela certificadora Tüv Nord. “O selo é resultado 
do trabalho de um comitê que foi estruturado na Smalticeram 
Brasil. O grupo é responsável pela avaliação e melhoria contínua 
do Sistema de Gestão da Qualidade, garantindo o atendimento 
à expectativa dos clientes e ao crescimento da organização”, ex-
plica Fernando Figueira, gerente de planejamento e gestão da 
Smalticeram Brasil.

insumos e matérias-primas passou de 55,9 para 56,9 pontos. O 
indicador de novos empreendimentos e serviços aumentou 0,8 
ponto e alcançou 56,6 pontos. Em relação ao número de empre-
gados, a alta foi de 55,5 para 55,9 pontos.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo 
Azevedo, a expectativa para o nível de atividade atingiu o maior 
patamar desde o pré-pandemia “Nos últimos dois meses, todos os 
índices de expectativas começaram a subir na comparação com o 
mês anterior, sendo que a expectativa de contratações cresce há 
cinco meses. Esse comportamento nos indica um otimismo cres-
cente e cada vez mais disseminado entre as empresas”, explica.


