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A produção da indústria brasileira cresceu 0,7% em fevereiro, 
perante o mês anterior, segundo a Pesquisa Industrial Men-

sal – Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em janeiro, 
o indicador teve retração de 2,2% (dado revisado a partir de que-
da de 2,4%).

O desempenho de fevereiro ficou acima da mediana das esti-
mativas de 33 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo 
Valor Data, de uma alta de 0,4%, livre dos efeitos sazonais. As 
projeções iam de queda de 1,5% a um aumento de 0,9%.

Na comparação com igual mês em 2021, a produção industrial 
caiu 4,3% em fevereiro. 

Por essa base de comparação, a expectativa mediana do mer-
cado era de que o indicador tivesse caído 4,9% conforme levan-
tamento do Valor Data. O intervalo das estimativas ia de retração 
de 3% a 6,4%.

A indústria acumula queda de 5,8% no ano e crescimento de 
2,8% nos últimos 12 meses. 

Com esses resultados, o setor industrial está 18,9% abaixo do 
nível recorde alcançado em maio de 2011.

Produção industrial muda de direção e cresce 0,7% em fevereiro, aponta IBGE

Os estados aprovaram a nova tributação do ICMS do diesel, 
que passará a valer em todo o Brasil a partir de 1º de 

julho, para atender à nova lei aprovada este mês no Congresso 
Nacional.

Com isso, querem evitar o impacto na arrecadação que seria 
provocado por um dispositivo de transição na lei, que obrigaria 
os estados a usar uma média de 60 meses para definir o preço 
médio do diesel sobre o qual incidem as alíquotas percentuais, 
que deixarão de existir.

Se a desoneração com essa fórmula dos 60 meses entrasse em 
vigor, a perda para os estados seria de R$ 14 bilhões, calcula o 
Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, 
Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal).Diante do 

Estados buscam brecha com novo ICMS do diesel

risco de perda de arrecadação de 25% a 30% caso não fechas-
sem um acordo em torno de uma alíquota fixa de ICMS, os es-
tados decidiram estabelecer uma cobrança de R$ 1,006 por litro 
de óleo diesel. O valor de R$ 1,006 é, na prática, maior do que o 
aplicado atualmente pela maioria dos estados, mas os governos 
poderão dar “descontos” nessa alíquota. Ou seja, há uma espé-
cie de teto geral, mas cada um pode manter o valor que pratica 
atualmente. Trata-se de uma mudança que, na prática, permite 
que a arrecadação permaneça como está, sem ganho ou perda.

Os estados também avaliam entrar no STF contra Lei Comple-
mentar 192, que julgam inconstitucional. Entre outros pontos, 
pela desoneração não possuir nenhuma forma de compensação, 
com prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em consequência do aumento do preço do gás natural, há 
várias indústrias cerâmicas já com os fornos parados em 

Portugal. Em alguns casos, a despesa com esta fonte de energia 
mais do que triplicou nas últimas semanas e, se não houver apoio 
ou uma fixação de preços, muitas empresas podem mesmo entrar 
em falência nos próximos meses.A informação é do portal lusitano 
SIC Notícias. Como consequência imediata do aumento elevado do 
preço do gás natural, muutos fornos das empresas Cerâmicas vão 
ser desligados já nos próximos dias e outros na semana que vem. 

Em Portugal, empresários do setor indústrial cerâmico temem onda de falências

Há um ano, o megawatt de gás natural custava entre 20/50 
euros, mas esta semana ultrapassou os 220 euros. Se em março 
de 2021, a fatura mensal do gás rondava os 120 mil euros, neste 
momento, a fatura está nos 370 mil euros mês.

A Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica (APICER) está 
em contacto com o Ministério da Economia, tendo já proposto 
medidas urgentes como o lay-off simplificado, moratórias, linhas 
de crédito e redução da carga fiscal no preço do gás e da eletri-
cidade.

Acontece neste próximo dia 13 abril (quarta-feira), das 15h30 
às 17h30, o 4º Seminário Técnico da Indústria de Revesti-

mento Cerâmico. O evento terá como tema macro: Placas Cerâ-
micas de Grandes Formatos. Nesta edição, o evento terá como 
moderador, Michele Dondi, que é consultor do Instituto di Scienza 
e Tecnologia dei Materiali Ceramic (ISTEC).  A moderação será 
por conta de Fábio Melchiades, Diretor Técnico e Comercial da 
CRC (Centro de Revestimentos Cerâmicos) e presidente do Comi-

4º Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico será realizado 
neste mês de abril 

tê Técnico da ASPACER. Os debatedores serão: Felipe Buschinelli 
Della Coletta, Diretor Industrial da Villagres, Luiz Antonio Ortigosa, 
Diretor Industrial da Delta Cerâmica, Roberto Basso Gerente, Téc-
nico da Portobello e Celso Cavali, Consultor Industrial da Incepa.

Está edição será on-line e transmitida ao vivo pelo canal oficial 
do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspaceroficial). O evento é 
gratuito, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site: 
www.aspacer.com.br


