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No dia 08 de janeiro, foi publicada no Diário Oficial da 
União, a Lei nº 13.975, de 07 de janeiro de 2020, que 

altera a Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978, incluindo a 
exploração de rochas ornamentais e de revestimento e de car-
bonatos de cálcio e de magnésio no regime de licenciamento ou 
de autorização e concessão. 

Questionado recentemente pela Aspacer sobre os benefícios 
dessa nova Lei para o setor, o Ministério de Minas e Energia 
definiu que a inclusão das argilas empregadas em indústrias 
diversas, no rol de substâncias aproveitáveis pelo regime de li-

Alteração de Lei sobre licenciamentos dará maior agilidade ao setor

No último dia 23, colaboradores participantes do Grupo de 
Excelência de Recursos Humanos estiveram na sede da 

Aspacer para o primeiro encontro do ano. Na pauta, foram dis-
cutidos diversos assuntos. Profissionais de Recursos Humanos 
das cerâmicas associadas e das empresas sócias colaboradoras 
estão convidadas a participar dos encontros. Mais informações 
com Maria Fernanda: (19) 3545-9600. 

Profissionais de Recursos Humanos se reúnem na sede da Aspacer

cenciamento, traz grande agilidade às outorgas de títulos mine-
rários que viabilizarão a lavra de tais substâncias de forma mais 
célere, coerente com a dinâmica de mercado dessas substâncias 
e seus usos. “Além disso, a inclusão da referida substância no 
rol taxativo previsto no artigo 1º da Lei nº 6.567/1978 mantém 
o espírito da citada norma, cujo objeto é o aproveitamento de 
substâncias que, em princípio, por sua natureza, localização e 
utilização econômica, possa ser lavrado, independentemente de 
prévios trabalhos de pesquisa e planos de lavra simplificados”, 
disse.

Estão programados para acontecer na sede da associação, 
treinamentos em parceria com o Senai “Manoel José Fer-

reira”, em Rio Claro. Diversas áreas serão contempladas. Os 

Aspacer inicia o ano com agenda de treinamentos
profissionais de Recursos Humanos das empresas estão sendo 
contatados para definição dos cursos mais urgentes. Informações 
com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), me-
dido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), al-

cançou seu maior patamar desde junho de 2010. O indicador di-
vulgado na última quinta-feira, 23, alcançou 65,3 pontos, numa 
escala de zero a 100 pontos. Na comparação entre dezembro de 
2019 e janeiro deste ano, o avanço foi de 1 ponto. Quando está 

Confiança do empresário industrial é a maior desde 2010, diz CNI
acima de 50 pontos, o indicador denota cenário de otimismo 
entre os empreendedores. “Os empresários estão mais otimistas 
porque percebem melhoras no ambiente de negócios. Os juros 
e a inflação estão menores e há um aumento da demanda e 
da produção”, disse o economista da CNI, Marcelo Azevedo, em 
comunicado enviado à imprensa.


