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A missão da ADIMB é a de promover o desenvolvimento técnico-científico  

e a capacitação de recursos humanos para a Indústria Mineral Brasileira 
 

 
 

 
 

OPINIÃO: ONDE ESTÃO OS ANJOS DO DNPM? 
Relatórios de pesquisa demoram até dez anos para serem aprovados e até os 

funcionários do DNPM se mostram assustados com o engessamento do 

departamento. Esse é o cenário traçado pelo advogado Carlos Alberto Lacerda, 

da Lacerda Advogados, respaldado por 40 anos de experiência no setor. 
 
 Como se sabe, o Brasil é um país continental e foi a exploração dos recursos minerais o que 
mais incrementou o desenvolvimento social e econômico de muitas regiões e, em paralelo, fomentou 
inúmeras obras de infraestrutura, visto que a distribuição das ocorrências de depósitos minerais é 
relevante, em face da sua rigidez locacional. 
 De nada adianta ter grandes e excelentes reservas minerais desconhecidas e adormecidas no 
seio da Mãe Terra. Somente com a descoberta das mesmas é que se tornarão riqueza para o 
benefício da sociedade brasileira. 
 Mas, se os recursos minerais não são conhecidos é porque falta pesquisa. E se não há 
pesquisa é porque faltam condições de infraestrutura e (ou) de recursos financeiros. 
 Tivemos o privilégio de acompanhar, por décadas, o crescimento e a importância do DNPM no 
incremento do desenvolvimento da exploração mineral em nosso País, quando foram descobertas e 
geradas inúmeras jazidas, inclusive de nível internacional. Mas, infelizmente, essa exuberância 
acabou faz tempo. 
 Não raro, se constata que um único relatório de pesquisa leva quase uma década para ser 
analisado e aprovado pelo DNPM. Essa derrocada do DNPM é o resultado de décadas de absoluta 
falta de planejamento e investimento financeiro. 
 E a prova mais contundente dessa triste realidade foi a heroica decisão da Diretoria da 
Associação Nacional dos Servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral (ANSDNPM) que 
– diante das inúmeras dificuldades operacionais enfrentadas atualmente pelos funcionários do DNPM 
– enviou, no dia 7 de agosto de 2014, uma carta ao Diretor-Geral do DNPM expondo a insatisfação 
generalizada e a falta de perspectivas positivos dos servidores e, o pior, alertando que “na história do 



DNPM não se tem notícias de um estado de calamidade que contemple se não todas, mas a grande 
maioria das unidades da Autarquia, mormente quanto à carência de recursos humanos, materiais e 
orçamentário/financeiros”. 
 E qual a razão, indaga-se, para que o DNPM esteja sendo assolado por essa calamidade? Salvo 
melhor juízo, a única resposta plausível é a falta de compromisso político para garantir os recursos 
financeiros indispensáveis e necessários à regular administração do DNPM. 
 Nós somos testemunhas de que essa grave situação não foi gerada por culpa da atual direção 
do DNPM e, muito menos, por seus funcionários, que – apesar das inúmeras e enormes dificuldades 
– desempenham suas funções com eficiência e determinação, sempre visando a excelência na 
prestação do serviço público ao minerador, apesar das dificuldades ora denunciadas pela ANSDNPM. 
 Se as autoridades responsáveis pela política mineral brasileira tivessem o cuidado e o zelo em 
respeitar a vocação do DNPM com certeza não estaríamos presenciando esse deplorável estado de 
calamidade. Não é hora de caçar bruxas, mas de encontrar os anjos que poderão soerguer e retirar o 
DNPM do atoleiro que se encontra atualmente. 
 Uma das formas de romper esse círculo vicioso é destinar maciços investimentos para 
aparelhar cada vez mais e melhor o DNPM, visto que recursos financeiros existem com a arrecadação 
de emolumentos, taxas e CFEM (esta última em queda). 
 Temos certeza que em havendo recursos para o DNPM desempenhar normalmente suas 
atividades com mais rapidez, sua maior missão será alcançada: fomentar a produção mineral e 
estimular o uso racional e eficiente dos recursos minerais. 
 Mas, enquanto o DNPM for um órgão desacreditado pelos próprios funcionários não será 
possível ver a luz no fim do túnel. 
 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 25/08/2014 
 
 

 
 

PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO FECHA 2ª SEMANA DE QUEDA NA CHINA 
Algumas tradings de minério de ferro têm tido dificuldade de obter cartas de 

crédito em bancos, com a China controlando a oferta de recursos 
 
 O minério de ferro no mercado físico chinês caiu para perto de 90 dólares por toneladas nesta 
sexta-feira, menor patamar em dois meses, fechando a segunda semana consecutiva de queda, 
pressionado por ampla oferta e condições de crédito mais restritas. 
 Algumas tradings de minério de ferro têm tido dificuldade de obter cartas de crédito em 
bancos, com a China controlando a oferta de recursos para setores afetados por excesso de 
capacidade e para evitar um crescimento na inadimplência. 
 "No primeiro semestre, as cartas de crédito eram emitidas em 5 a 7 dias. Agora nós não 
conseguimos em menos de 14 dias", disse um operador de minério de ferro da província de 
Shandong. 
 Dados divulgados na semana passada mostraram que o fluxo de dinheiro injetado na 
economia chinesa caiu em julho para o menor patamar em quase seis anos, elevando os temores de 
que uma recuperação sustentada da economia chinesa pode estar em risco no segundo semestre, 
apesar de esforços do governo para reforçar o crescimento. 



 O minério de ferro com entrega imediata na China caiu 1,9 por cento nesta sexta, para 90,10 
dólares por tonelada, menor valor desde 18 de junho, segundo o Steel Index. 
 A cotação recuou 3,66 por cento na semana, a segunda consecutiva de perdas. 
 Em junho, o minério recuou para 89 dólares por tonelada, menor preço desde setembro de 
2012. 
 Uma elevação nos carregamentos de grandes mineradoras do Brasil e da Austrália para a 
China contribuem para a queda nos preços este ano, apesar de a demanda chinesa continuar firme. 
 As importações chinesas de minério atingiram 82,5 milhões de toneladas em julho, terceiro 
maior volume mensal já registrado, com as siderúrgicas mantendo altas taxas de produção. 
 A elevação nas exportações puxaram os preços para navios tipo capesize na rota entre 
Austrália Ocidental e China para 9,49 dólares por tonelada na quinta-feira, a maior desde abril. 
 Já as tarifas para a rota Brasil-China subiram para 24,41 dólares por tonelada, a mais alta 
desde o final de março. 
 O fato de que a alta no frete não refletir-se em preços mais altos no minério de ferro 
importado pela China sugere que mineradoras como a brasileira Vale e suas concorrentes 
australianas "estão aumentando as vendas às custas de suas margens de lucro", disse Helen Lau, 
analista sênior de mineração da UOB-Kay Hian Securities, em Hong Kong. 
 
Fonte: Reuters 
Data: 25/09/2014 
 

 
 

PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO EXPORTADO PELO BRASIL TEM MÍNIMA DE MAIS 

DE 4 ANOS 
 
 O preço do minério de ferro exportado pelo Brasil atingiu, na média do acumulado de agosto, 
o menor valor desde o início de 2010, quando a economia global ainda se recuperava da crise 
financeira de 2008-2009. 
 A cotação da matéria prima do aço, e um dos principais produtos da pauta de exportações 
brasileiras, recuou para 66,4 dólares por tonelada até a quarta semana deste mês, o menor nível 
desde os 52,3 dólares de março de 2010, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior compilados pela Reuters. 
 No acumulado do ano, o valor do minério de ferro exportado pelo Brasil acumula queda de 
cerca de 35 por cento, segundo dados do ministério. 
 O preço do minério de ferro tem sido pressionado neste ano com um aumento expressivo da 
oferta global. 
 Além disso, a economia da China --maior comprador mundial do produto-- tem crescido em 
um ritmo não tão exuberante quanto anteriormente. 
 Os preços na China recuaram nesta segunda-feira para perto da mínima do ano, com as 
grandes mineradoras globais, entre elas a Vale, elevando a oferta na tentativa para tirar os pequenos 
produtores do mercado. 
 Os lucros da brasileira Vale, maior produtora global de minério de ferro, foram limitados no 
segundo trimestre pela fraqueza dos preços do principal produto da companhia. 
 Mas a mineradora aposta em um crescimento menor da oferta no segundo semestre, 
segundo avaliação do diretor-executivo de Ferrosos e Estratégia, José Carlos Martins, feita em 31 de 
julho, em comentários dos resultados trimestrais. 



 Isso porque, segundo ele, a oferta global de minério de ferro vai crescer em cerca de 50 
milhões de toneladas no segundo semestre, ante aumento de 90 milhões de toneladas no primeiro. 
 
Autor(a): Roberto Samora 
Fonte: Reuters 
Data: 25/09/2014 
 

 
 

CRUSADER REINICIA SONDAGEM EM PROJETO DE OURO NO RIO GRANDE DO 

NORTE 
A Crusader Resources retomou o trabalho de viabilidade do projeto de ouro 

Borborema, baseando-se nos resultados positivos do estudo preliminar de 

viabilidade realizado em 2011, na avaliação inicial de reservas, feita em 2012, 

que mostrou potencial de 1,6 milhão de onças. Uma nova campanha de 

sondagem de 1 mil metros vai fornecer dados para o estudo de viabilidade que 

vai ser apresentado no início de 2015 ao conselho da empresa. 
 
 Os trabalhos recentes em Borborema se concentraram em adiantar o processo de 
licenciamento do projeto. A Crusader também completou uma revisão detalhada dos principais 
parâmetros operacionais e identificou um número de alternativas que têm o potencial para melhorar 
o desempenho econômico do projeto final. Os aspectos a serem estudados são a otimização da cava 
e as rotas alternativas de processo. 
 Segundo comunicado divulgado hoje (20), uma parte fundamental do trabalho é fazer uma 
amostragem adicional por meio de um programa de sondagem de 1 metros com broca de grande 
diâmetro. A sondagem começa esta semana e a plataforma já está no local. 
 "Estamos muito satisfeitos por fazer uma nova sondagem em Borborema. Nós sentimos que o 
trabalho adicional que está sendo iniciado tem potencial de alterar os resultados econômicos e 
preparar Borborema para uma decisão de financiamento em 2015. Ao olhar as estratégias 
alternativas de desenvolvimento, poderemos perceber o valor do projeto, apresentando uma solução 
que possa ser financiada”, disse o diretor Rob Smakman. 
 A estimativa de reserva de 2012 para Borborema foi de 42 metros @1,20g/t Au, com 
potencial para 1,6 milhão de onças de ouro contido, em duas camadas distintas de minério, 
separadas por uma zona de mineralização de baixo teor. A camada inferior contém a maior parte de 
reserva 27 metros @1,14g/t Au com 970 mil onças. 
 Se o projeto for iniciado pela camada superior, pode-se obter uma redução significativa de 
retirada de material, com razão de decapagem 40% menos, indo de 6,8:1 para 4:1. 
 A mineradora australiana recomeçará a sondagem em Borborema para obter amostras 
metalúrgicas adicionais para fazer análises metalúrgicas avançadas e investigar rotas de processo 
alternativas. A campanha de sondagem vai visar especificamente áreas mineralizadas representativas 
dentro da cava aberta e deve ser concluída até o final do trimestre. 
 A Crusader produz minério de ferro na mina de Posse, em Minas Gerais. 
 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
Data: 20/08/2014 



 
 

 
 

EMPRESA INGLESA DE MINERAÇÃO CONCLUI ESTUDO DE VIABILIDADE DE 

PROJETO NO PARÁ 
 
 Em março deste ano, a empresa de origem inglesa Horizonte Minerals, a primeira atuante na 
área mineral a receber o Selo de Prioridade – criado pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Mineração (Seicom) para dar celeridade aos trâmites processuais de implantação –, completou um 
estudo de viabilidade no Pará. O projeto é elaborado em conformidade com o padrão de qualidade 
NI 43-101, ao qual projetos vinculados à negociação de ações na bolsa de valores internacional são 
submetidos para que possam ser divulgados tecnicamente. 
 Segundo a empresa, o projeto demonstra a robustez econômica da operação de ferro-níquel 
no Araguaia, usando a testada e comprovada tecnologia Rotary Kiln, forno elétrico. Nesta sexta-feira 
(22), na sede da Seicom, a equipe das Diretorias de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 
Desenvolvimento da Indústria e Atração de Investimentos da Seicom atendeu o administrador geral 
da empresa no Pará, Daniel Amaral, e o gerente de projetos, Valério da Silva, que detalharam as fases 
em que o projeto Araguaia Níquel está. Eles também destacaram a importância do Selo de Prioridade 
nesse período de busca das licenças necessárias, entre outros documentos, junto às entidades 
públicas estaduais. 
 A Horizonte Minerals está focada em desenvolver o projeto Araguaia de níquel no Brasil, e a 
produção inicial projetada é de 18 mil toneladas por ano de níquel contido em ligas de ferroníquel. A 
estimativa de investimento total chegará a mais de US$ 600 milhões, e a previsão é gerar de 800 a 
mil empregos, entre direitos e indiretos. A empresa tem um acionista estratégico de mineração, a 
Teck Resources Limited, grupo liderado por um conselho e equipe de gestão, que detém larga 
experiência na área na América do Sul e no mundo. 
 O Selo de Prioridade é uma iniciativa da Diretoria de Atração de Investimentos e 
Desenvolvimento da Indústria da Seicom, que tem o intuito de estabelecer critérios simples e 
objetivos na concessão do reconhecimento às empresas. Para obtê-lo, os empreendimentos devem 
atender, cumulativamente ou não, os seguintes critérios: estar em municípios com taxa de pobreza 
acima de 40,05% – índice divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); agregar valor à produção por meio da verticalização do insumo local; e promover atividades 
econômicas de bens e serviços ainda não existentes no Estado. 
 
Autor(a): Juliana Pinheiro 
Fonte: Agência Pará de Notícias  
Data: 25/08/2014 
 
 
  



 

 
 

SEM SÓCIOS E COM PRODUÇÃO PARCIALMENTE EMBARGADA, MMX, DE EIKE, 
TAMBÉM PODE PEDIR RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Empresa nega possibilidade de recurso à Justiça, esperado pelo mercado, e ações 

caem mais de 10% 
 
 Última das principais empresas do Império X que ainda estão sob controle de Eike Batista — e 
para a qual ainda se buscava uma solução de mercado — a mineradora MMX estuda entrar em 
recuperação judicial. Sem atrair sócios e com parte da produção embargada pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Minas Gerais, ela enfrenta dificuldades financeiras. Oficialmente, a MMX diz que “não 
há qualquer deliberação em curso” sobre um pedido de proteção contra credores à Justiça. 
 A possibilidade de a mineradora entrar em recuperação judicial foi noticiada pela coluna 
Radar, de Lauro Jardim, no site da revista “Veja”. Com a notícia, os papéis da MMX caíram 10,17% na 
terça-feira, para R$ 1,06, a maior queda do Ibovespa, principal índice da Bolsa. No ano, a MMX 
perdeu três quartos de seu valor de mercado. Hoje, ela vale R$ 171,9 milhões, ante R$ 681,3 milhões 
no início de 2014, segundo a Bloomberg. 
 No fim do primeiro trimestre, a MMX tinha dívida de R$ 966 milhões. Deste total, cerca de R$ 
718 milhões eram referentes a débitos com fornecedores. O balanço do segundo trimestre seria 
divulgado na semana passada, mas foi adiado para 15 de outubro, alimentando especulações sobre o 
futuro da mineradora. 
 Pesa ainda sobre as contas da companhia uma dívida de R$ 3,8 bilhões, referente a uma 
autuação feita pela Receita Federal em 2013 devido ao não pagamento de impostos relativos à venda 
de parte de seus ativos para a multinacional Anglo American, em 2007. A MMX contesta a multa. 
 Caso a mineradora busque de fato proteção judicial, ela terá seguido o mesmo caminho de 
outras empresas do grupo: a petroleira OGPar (ex-OGX) e a empresa do ramo naval OSX, ambas 
ainda controladas por Eike. A primeira teve seu plano de recuperação aprovado, mas ele está sendo 
questionado por credores insatisfeitos com os termos do documento. Já a OSX ainda não conseguiu 
aprovar seu plano. 
 As outras duas empresas que formavam o eixo do conglomerado mudaram de mãos. A LLX 
(logística), rebatizada de Prumo, passou à americana EIG. E a antiga MPX (energia), hoje Eneva, tem 
como sócia majoritária a alemã E.ON. 
MMX DIZ QUE MANTÉM ATIVIDADES REGULARES 
 A possibilidade de recuperação judicial seria uma reviravolta nos planos de Eike para a 
empresa. Desde que o conglomerado começou a desmoronar, em 2013, o empresário busca 
comprador para a mineradora. A intenção era vender as operações em Corumbá (MS) e em Serra 
Azul (MG), além do Porto Sudeste, em Itaguaí, em um único pacote. Mas houve resistência dos 
interessados, especialmente na aquisição de Serra Azul. 
 Eike acabou vendendo 65% do porto para o consórcio formado pela holandesa Trafigura e o 
fundo árabe Mubadala, por US$ 400 milhões. Os ativos de Corumbá foram arrendados para a Vetria 
Mineração no mês passado, com possibilidade de aquisição futura. 
 São muitos os empecilhos para que as operações de Serra Azul sejam passadas adiante. O 
primeiro é que o complexo não é de propriedade da MMX e, sim, arrendado da Companhia de 
Mineração da Serra da Farofa (Cefar). Além disso, há empecilhos ambientais. 
 A empresa não conseguiu licença para a construção de uma nova barragem de rejeitos, 
fundamental para a expansão da mina. Com isso, o projeto de expandir a capacidade de produção 



dos atuais sete milhões de toneladas de minério de ferro para 29 milhões de toneladas foi revisto ano 
passado para 15 milhões de toneladas por ano. 
 Para piorar a situação, em fevereiro passado, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais 
embargou a lavra em parte das minas de Serra Azul, devido à proximidade de pequenas cavernas 
com elevada relevância ambiental. Segundo a secretaria “o embargo está vigente até que os estudos 
apresentados pela empresa para adequação de raio da área de proteção das cavidades (pequenas 
cavernas) sejam analisados”. 
 A MMX diz que, apesar das restrições, “permanece com suas atividades operacionais 
regulares”. Não informa, porém, qual o ritmo da produção. A informação que circula em Serra Azul é 
que, devido à retração na produção, a empresa estaria disposta a dar férias coletivas a seus 
empregados a partir de setembro. A MMX não comentou a informação. 
DISPUTA COM A MRS LOGÍSTICA 
 A MMX enfrenta ainda um imbróglio logístico. Ela firmou, em 2011, um contrato com a MRS 
para transporte de até 36 milhões de toneladas de minério de ferro por ano pela ferrovia até o Porto 
Sudeste. Pelos termos do contrato, mesmo que a mineradora não use o serviço, ela tem que pagar 
por ele, considerando 80% do volume contratado. Sem a expansão de Serra Azul, o contrato se torna 
praticamente inviável e tem sido mais um entrave nas negociações com potenciais interessados. 
MMX e MRS brigam em uma câmara de arbitragem para solucionar a questão. 
 — Se a empresa está entrando em proteção contra credores é porque não conseguiu um 
sócio que pudesse financiar a parte que faltava dos seus projetos. A dificuldade é convencer alguém 
de que eles são viáveis — avaliou Maurício Pedrosa, estrategista da gestora de recursos Queluz Asset 
Management. 
 Com a queda da cotação do minério de ferro, esse processo de persuasão se torna ainda mais 
árduo. O preço da tonelada no mercado internacional caiu 30,7% no ano, atingindo US$ 93 na terça-
feira. 
 
Autor(a): Daniella Nogueira 
Fonte: O Globo 
Data: 20/08/2014 
 
 

 
 

MMX CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS PARA GANHAR TEMPO 
 
 A decisão da MMX, mineradora de Eike Batista, anunciada ontem em fato relevante, de dar 
férias coletivas por 30 dias aos empregados envolvidos na operação da mina de Serra Azul, em Minas 
Gerais, foi interpretada por fontes no mercado como uma tentativa da empresa de ganhar tempo. A 
MMX analisa vários cenários futuros e um deles é a recuperação judicial. A paralisação de Serra Azul, 
a partir de setembro, resulta de dois fatores: a queda nos preços do minério de ferro e restrições 
operacionais enfrentadas pela companhia. 
 Em fevereiro deste ano, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais (Semad) embargou a lavra na área da mina "Tico-tico", em Serra Azul, 
por estar localizada em área próxima a cavidades de relevância ambiental, afirmou ontem a Semad. 
Em maio, após nova vistoria, também foi determinado embargo da Unidade de Tratamento de 
Minério (UTM) e de estrada próximas às cavidades, disse a Semad, em nota. Também houve 
aplicação de multas por descumprimento da legislação ambiental. 



 A MMX apresentou estudo técnico sobre o assunto que está em análise. A expectativa da 
MMX, segundo apurou o Valor, é que seja possível chegar a um acordo, eliminando as restrições 
impostas pela Semad. Desta forma, a empresa voltaria a ganhar maior escala de produção dentro da 
configuração atual do projeto de Serra Azul. Serra Azul tem capacidade de produzir cerca de 6 
milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Atualmente, com o preço à vista do minério de 
ferro no mercado chinês abaixo de US$ 100, e com as restrições ambientais da Semad, a MMX não 
tem como operar próximo de um ponto de equilíbrio. A empresa trabalha com situação apertada de 
caixa e, como resultado, depende de recursos de terceiros para continuar a funcionar. 
 A Semad informou que o embargo está vigente até que os estudos apresentados pela 
empresa para adequação de raio da área de proteção das cavernas sejam analisados pela secretaria e 
aprovados pelo Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (Copam), ainda sem data 
prevista. 
 No fato relevante, a MMX também afirmou que vai revisar seu atual plano de negócios para 
priorizar "iniciativas geradoras de caixa". Essas inciativas, segundo disse uma fonte, envolvem a 
venda ou arrendamento dos ativos detidos pela companhia: as minas na Serra Azul, em Minas Gerais, 
e a participação de 35% que a empresa tem no Porto Sudeste, em Itaguaí (RJ). Eike Batista visitou 
Serra Azul recentemente em companhia de um potencial investidor. 
 Propostas de negócios são analisadas pela MMX, mas nenhuma delas tem força de um 
compromisso definitivo entre as partes. O atual cenário de preços do minério dificulta o fechamento 
do negócio. Há dúvidas se a empresa poderia enfrentar dificuldades para transferir os direitos 
minerários que detém na Serra Azul, arrendados de outra companhia, para um possível comprador. 
Mas a fonte disse não ver problema para a transferência de titularidade. 
 
Autor(a): Francisco Góes 
Fonte: Valor Econômico 
Data: 21/08/2014 
 
 

 
 

VALE RECEBE LICENÇA PRÉVIA PARA AMPLIAR PRODUÇÃO EM SERRA NORTE 
 
 A Vale conseguiu a licença prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) para ampliar a produção de minério de ferro na Serra Norte de Carajás, 
no Pará. O licenciamento, permitindo a expansão da lavra nas minas N4 e N5, em Carajás, era 
esperada com expectativa pelo mercado e pela própria empresa. A licença prévia, resultante do 
chamado Estudo Global das Ampliações (EIA Global), foi assinada pelo presidente do Ibama, Volney 
Zanardi Junior, conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de informação em tempo real do 
Valor. 
 No começo da noite, a Vale divulgou nota na qual informou que o licenciamento do Ibama 
compreende a ampliação das cavas N4WS, N5S, Morro I e Morro II. Com exceção da mina N5S, onde 
a Vale opera com restrições, as demais minas ainda não foram exploradas. Juntas as quatro minas 
contêm 1,8 bilhão de toneladas de reservas, segundo a mineradora. A Vale disse que a licença dá 
permissão para formar pilhas de estéril (resíduos) no Sistema Norte de Carajás. Segundo a 
companhia, os próximos passos no processo de licenciamento ambiental será obter as licenças de 
instalação e operação, assim como a autorização para supressão vegetal. 



 Em nota, o presidente da Vale, Murilo Ferreira, afirmou que o EIA Global representa passo 
importante para o crescimento da produção de minério de ferro e para o alcance da meta de 
produção da companhia. A Vale espera produzir 312 milhões de toneladas e vender 321 milhões de 
toneladas de minério de ferro neste ano. Estimativa anterior da companhia estimou que o EIA Global 
poderia liberar 1 bilhão de toneladas em reservas para a Vale em Carajás. 
 O Ibama também divulgou nota na qual afirmou que o licenciamento para as ampliações das 
minas N4 e N5 representa uma consolidação do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo instituto, 
desde 2002, na busca contínua por melhorias na gestão ambiental do empreendimento. "O Plano das 
Ampliações contempla não somente a lavra de corpos minerais, mas também avança no sentido de 
possibilitar a utilização de estruturas de beneficiamento já implantadas como usinas, correias 
transportadoras, acessos viários, pilhas de estéril e estruturas administrativas", disse o Ibama, em 
nota. 
 A previsão, segundo o instituto, é a implementação de 1.246 hectares de pilhas de disposição 
de estéril em áreas de cava já lavradas, reduzindo, assim, a influência sobre áreas naturais da Floresta 
Nacional de Carajás (Flona), onde se situam as minas da Vale. O Ibama também destacou a interação 
técnica com o o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que propiciou 
melhora na conservação das áreas de ocorrência de canga, ambientes naturais associados a 
depósitos de minérios de ferro, e do patrimônio "espeleológico" (cavernas) presente na Flona de 
Carajás. 
 Na sexta-feira, conforme noticiado pelo Valor PRO, o ICMBio já havia autorizado o Ibama a 
conceder a licença. A autorização do ICMBio ao Ibama é uma condição prevista na lei 9.985, de 2000, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Uma das condicionantes 
impostas pelo ICMBio é o avanço de estudos da área de canga, um dos dois ecossistemas da Flona. O 
outro é a floresta. A canga é uma savana adaptada ao solo rico em ferro e possui fauna e flora típicos. 
 O desafio é buscar a compatibilidade entre mineração e biodiversidade na Flona, que ocupa 
área total de 392.725 hectares. Desse total, 11.380 hectares correspondem à canga, segundo o 
ICMBio. Nas contas do instituto, as expansões nas minas N4 e N5 mais a exploração do projeto S11D, 
o maior projeto da história da Vale, também em Carajás, vão aumentar de 21% para 34,6% a 
supressão da área de canga na Flona. Mesmo assim, não há risco ainda de perda da biodiversidade, 
segundo afirmação do ICMBio. Outra discussão é a mineração perto de cavernas, classificadas em 
categorias. Há cavernas consideradas de baixa, média, alta e máxima relevância. 
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BHP VAI SEPARAR ATIVOS DE NÍQUEL E ALUMÍNIO E CRIAR EMPRESA DE US$ 12 

BI 
 
 A BHP Billiton informou que irá separar seus negócios de níquel, alumínio e outras 
propriedades em uma nova companhia para ser vendida, no que pode se tornar uma das maiores 
vendas de ativos da história da mineração. 
 A decisão marca uma forte mudança estratégica para a BHP, de uma empresa bastante 
diversificada a uma que se concentrará em apenas quatro commodities - carvão, cobre, minério de 



ferro e petróleo -, responsáveis por quase todo o seu lucro no ano passado. A empresa anglo-
australiana adquiriu vários dos ativos que planeja agora vender durante a fusão com a britânica 
Billiton PLC, em 2001. A cisão deve criar uma empresa de metais de porte médio, com um valor de 
até US$ 12 bilhões, que pode se tornar um alvo nobre. 
 O setor de mineração está atravessando um período de enxugamento. A concorrente anglo-
australiana Rio Tinto também está se desfazendo de suas minas de carvão e cobre, após anos de 
pesados investimentos em aquisições. 
 As ações da BHP negociadas em Londres caíram 4,9% ontem, com os investidores 
considerando a estrutura do acordo obscura. Ela está desenhada de forma que os investidores 
ficarão com ações de uma empresa que é negociada em uma bolsa de outro país. Muitos investidores 
também esperavam que a BHP fosse usar até US$ 5 bilhões para recomprar ações. A empresa 
divulgou ontem alta de 23% no lucro do ano fiscal até junho. A ação da BHP negociada em Sydney 
subiu 1,4%. 
 A BHP afirmou que a separação da empresa de capital aberto na Austrália permitiria que o 
restante da BHP se concentre em suas principais commodities. A reestruturação também daria à BHP 
flexibilidade para pagar maiores dividendos. 
 A cisão criaria uma empresa que englobaria todos os negócios de alumínio e manganês da 
BHP. A nova empresa também incluiria ativos individuais de mineração, como a mina de níquel Cerro 
Matoso na Colômbia e a mina de prata, chumbo e zinco em Cannington, na Austrália. Também seria 
incluída a operação de carvão para energia da África do Sul e de carvão para produção de aço de 
Illawarra, na Austrália. 
 Os ativos brasileiros de alumínio da BHP também serão incorporados à nova empresa, disse 
ao The Wall Street Journal Christian Costa, presidente da Brazil Joint Ventures-Aluminium, 
Manganese & Nickel, da BHP. No Brasil, a BHP participa da Alumar, o Consórcio de Alumínio do 
Maranhão, em sociedade com a Alcoa e Rio Tinto Alcan. Localizada em São Luiz do Maranhão, a 
Alumar opera desde 1984 e, segundo a empresa, é um dos maiores complexos do mundo para 
produção de alumínio primário e alumina. Costa afirmou que a participação da BHP na Alumar 
também será incluída na nova companhia. 
 A BHP considerou outras opções para os ativos, como vendê-los separadamente, mas decidiu 
que seria muito oneroso e gastaria muito tempo, segundo uma pessoa a par da questão. 
 De acordo com a BHP, a nova empresa, que deve ter um valor de mercado entre US$ 10 
bilhões a US$ 12 bilhões pelas estimativas de analistas, geraria cerca de US$ 10 bilhões em receita no 
ano fiscal de 2014. 
 O diretor-presidente Andrew Mackenzie, que assumiu o cargo em maio do ano passado, disse 
ontem que a separação de ativos como os de alumínio e manganês fortalecerá o fluxo de caixa da 
empresa e elevará o retorno sobre os investimentos. Segundo ele, a nova companhia geraria caixa 
suficiente para cobrir custos e ter pouca dívida. Mas ele não fez nenhuma promessa de que a 
empresa irá pagar dividendos, apenas que teria a flexibilidade para pagar se o fluxo de caixa se tornar 
forte o suficiente. 
 O diretor-financeiro da BHP, Graham Kerr, que irá liderar a nova empresa, disse que seus 
ativos produziram um lucro médio anual antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 
3,3 bilhões nos últimos dez anos. Ele não deu maiores informações sobre o resultado financeiro da 
nova empresa, cujo nome ainda não foi escolhido. 
 A cisão dos ativos representa uma ruptura na estratégia montada pelo diretor-presidente 
anterior, Marius Kloppers, que deixou a companhia no ano passado. Ele se tornou conhecido entre os 
investidores por um gráfico batizado de "espaguete". Embora as margens de lucro das diferentes 
commodities do portfólio da BHP pudessem flutuar a cada ano, indicava o gráfico, o portfólio ainda 
contribuiria para o crescimento da margem de lucro do grupo, com as de melhor desempenho 
compensando as mais fracas. 
 Com a separação, os investidores da BHP nas bolsas da Austrália e do Reino Unido receberão 
ações da nova companhia. Ela terá sede em Perth, na Austrália, e também será negociada na bolsa de 



Johanesburgo. A empresa acredita que a cisão, que precisa ser aprovada pelos acionistas, seja 
concluída no primeiro semestre de 2015. 
 "Concordo que a lógica da cisão faz muito sentido, permitindo que a BHP se concentre em 
extrair valor de suas operações principais", diz Sam Twidale, gestor de fundos da Schroders, em 
Londres, que detém ações da BHP. "Mas ela cria problemas para alguns acionistas britânicos, já que 
não será listada em Londres." Alguns fundos com sede no Reino Unido são proibidos de ter ações de 
companhias listadas fora do país. 
 A nova companhia, mais enxuta, também pode enfrentar custos maiores para captar recursos 
e obter suprimentos, diz Paul Gait, analista da Sanford C. Bernstein. 
 A BHP informou que a nova empresa terá a vantagem de seus executivos terem mais tempo 
para se concentrar na gestão de seus ativos, que hoje não são prioritários na empresa maior. 
 Ela também pode ser adquirida assim que abrir o capital, disse um grande investidor do setor. 
A Glencore PLC, mineradora e tradding de commodities, pode ser uma compradora potencial. E o ex-
executivo do setor de mineração Mick Davis está buscando aquisições para seu novo veículo de 
investimento, a X2 Resources Partners LP. Davis foi diretor-presidente da Xstrata PLC até ela se unir 
com a Glencore. A Glencore e a X2 não comentaram. 
 Os investidores da BHP expressaram frustração, já que a empresa não anunciou os 
aguardados planos de recomprar ações. Paul Xiradis, líder da gestora australiana de fundos Ausbil 
Dexia, que detém ações da BHP, diz que há um clima de desapontamento. "Mas acho que nós 
precisamos ver o cenário mais amplo", diz. 
 O diretor-presidente da BHP, Mackenzie, disse que a empresa estava sendo prudente em 
descartar uma recompra agora, com a companhia elevando em 5% seu dividendo, para US$ 0,62 por 
ação. "O balanço financeiro é forte e está ficando mais forte e criando a base para futuras discussões 
sobre gestão de capital." 
 A BHP registrou lucro de US$ 13,83 bilhões no ano fiscal até junho, depois de reduzir custos e 
produzir mais minério de ferro no noroeste da Austrália. 
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MINAS-RIO JÁ ESTÁ 95% CONCLUÍDO 
 
 O projeto Minas-Rio da Anglo American receberá investimentos de US$ 1,2 bilhão no segundo 
semestre. O empreendimento, orçado em US$ 8,8 bilhões, já alcançou o índice de 95% de conclusão 
e está em fase de comissionamento e testes. O primeiro embarque de minério está previsto para o 
fim deste ano. 
 O empreendimento prevê a produção de 26,5 milhões de toneladas/ano de minério no 
complexo instalado em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, ambas no Médio Espinhaço, 
além do mineroduto entre as jazidas e Porto de Açu, em São João da Barra (RJ). 
 Segundo o último balanço da companhia, no primeiro semestre foram atingidos marcos 
importantes que viabilizaram o início do comissionamento. Na planta de beneficiamento, por 
exemplo, a primeira alimentação de minério para o britador foi realizada em maio. Já o moinho 



recebeu a alimentação no mês passado. O mineroduto de 529 quilômetros está concluído e passa por 
testes. 
 Conforme a empresa, no terminal de minério de ferro do porto, a construção continua 
conforme programado e um bom progresso foi obtido na construção do quebra-mar, com o 
fundeamento de 26 dos 33 caixões que precisam estar fundeados para o primeiro embarque. 
 Já em relação ao licenciamento ambiental, a empresa informa que a licença de operação do 
porto foi obtida em maio e as licenças para a mina/planta de beneficiamento e o mineroduto são 
esperadas para o terceiro trimestre de 2014. Uma licença temporária foi emitida para a linha de 
transmissão de energia de 230 kV, que será convertida em uma licença definitiva assim que as 
autorizações restantes forem obtidas. 
 Até o primeiro semestre de 2014 foram investidos US$ 6,6 bilhões no Minas-Rio. Segundo a 
empresa, em 2015 serão realizadas inversões de US$ 1 bilhão para a conclusão completa do quebra-
mar e aquisição de equipamentos da área da mina para o ramp up. O processo de ramp up deverá 
levar entre 18 meses e 20 meses para ser concluído. No próximo ano, a empresa estima uma 
produção entre 11 milhões de toneladas e 15 milhões de toneladas de minério de ferro. 
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PRIMEIRO CARREGAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO CHEGA AO PORTO DO AÇU 

EM SJB 
Carregamento chegou neste domingo (24). 

Polpa de minério bombeada chegou por meio do mineroduto de 529 km. 
 
 Como parte do cronograma de testes do Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte 
Fluminense, a Anglo American informou que neste domingo (24) foi realizada a chegada ao Porto da 
primeira polpa de minério bombeada por meio do mineroduto de 529 km e provenientes da mina e 
da planta de beneficiamento, em Minas Gerais. 
 Agora, a Anglo American está no processo final para a realização do primeiro embarque do 
Projeto Minas-Rio no final de 2014. Nos próximos meses, todo o trabalho de comissionamento e de 
testes continuará a ser realizado na mina, planta de beneficiamento, mineroduto e nas instalações do 
porto para garantir a entrega do empreendimento. 
Sobre o Projeto Minas-Rio 
 Principal projeto mundial da Anglo American, o Minas-Rio está em fase de obras e atingirá, 
em sua primeira fase, uma capacidade de produção de 26,5 milhões de toneladas de minério de 
ferro. O empreendimento inclui uma mina de minério de ferro e unidade de beneficiamento em 
Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais; o maior mineroduto do mundo, 
com 529 km de extensão e que atravessa 32 municípios mineiros e fluminenses; e o terminal de 
minério de ferro do Porto de Açu, no qual a Anglo American é parceira da Prumo Logística com 50% 
de participação, localizado em São João de Barra (RJ). 
 
Fonte: Globo - G1 
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VOYAGER DESISTE DA MONGÓLIA E PRIORIZA BRASIL 
A Voyager Resources informou hoje (22) aos acionistas que desistiu dos 

investimentos na Mongólia e vai privilegiar as atividades de exploração no Brasil. 

O motivo é a percepção negativa de investidores quanto ao mercado na 

Mongólia, que prejudicou os investimentos no curto prazo. No Brasil, a empresa 

possui autorizações de pesquisa para cobre e ouro em Carajás, no Pará, que 

pertenciam a Xstrata do Brasil e foram adquiridas em outubro do ano passado. 
 
 De acordo com a Voyager, a exploração geológica na Mongólia vinha apontando considerável 
potencial para os projetos de cobre da empresa, mas, nos últimos tempos, a entrada de 
investimentos no país foi prejudicada pelo sentimento negativo do mercado. A Mongólia é altamente 
dependente da China, para onde são enviadas 90% das exportações do país. 
 A mineradora afirmou que, embora seus ativos no país sejam de alta qualidade, recursos 
financeiros para os projetos não seriam disponibilizados no curto prazo. 
 Em outubro de 2013, a empresa adquiriu uma série de licenças da Xstrata Brasil, subsidiária 
da suíça Glencore Xstrata no país, na região de Carajás. Segundo a Voyager, a aquisição representou 
uma diversificação dos interesses da empresa, eliminando a exclusividade das operações na 
Mongólia. 
 A Voyager afirmou que, desde a época da aquisição manteve a revisão de seu direcionamento 
estratégico e, como resultado, determinou que nenhuma outra despesa será realizada em Mongólia 
e que os investimentos passarão a ser realizados nos ativos de cobre em Carajás. 
 “Esta decisão não é um reflexo da qualidade dos ativos da companhia e nem do trabalho 
realizado na Mongólia, mas sim um reconhecimento dos problemas no mercado de investimentos”, 
disse a empresa, afirmando que continua em busca de outras oportunidades de exploração no Brasil. 
 O principal ativo da empresa no Brasil está ligado ao processo 850.578/2005 que trata de 
áreas em Canaã dos Carajás e Curionópolis, no Pará. Esta semana, a empresa protocolizou novos 
documentos para avançar na autorização de pesquisa. 
 De acordo com o comunicado da Voyager, de 28 de outubro de 2013, o acordo com a 
subsidiária da Glencore para a transferência das autorizações da região de Carajás foi assinado em 
julho do ano passado. Em troca, a empresa vai investir pelo menos US$ 1 milhão em programa de 
exploração mineral, nos próximos dois anos. 
 Além das sete autorizações acordadas, outras 17 solicitações de autorização serão 
transferidas pela Glencore para a Voyager. A empresa suíça realizará as transferências assim que 
todas as licenças forem concedidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
 Com o acordo, a Glencore mantém direitos relativos à exploração caso a descoberta de cobre 
exceda recursos de 750 mil toneladas de cobre equivalente JORC, nas categorias medidas e indicadas. 
O reembolso por custos durante a fase de exploração também está incluído no acordo. 
 Primavera tem dez mil hectares e fica na parte sudeste de Eastern Block. A autorização de 
pesquisa está próxima da mina Salobo, que possui recursos de 1,12 milhão de toneladas @0,72% de 
cobre e 0,38g/t de ouro, e da mina Sossego, que possui 150 milhões de toneladas @0,79% cobre e 
0,23g/t de ouro. 
 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil 
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UM COELHO NA MANGA 
Eleição e mineração, diz a prudência, só depois da apuração. Essa máxima 

portuguesa, com certeza, não veio de um geólogo, apesar de inteligente. Tem 

gente querendo falar bonito, mas o que sai serve apenas para nos divertir. 
 
 A semana ficou marcada por frases de (d)efeito, ou frase d'efeito. Tanto faz. Logo na abertura 
da Congresso Brasileiro do Aço, em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), Mauro Borges Lemos, falando sobre o período de dificuldade da economia brasileira 
tascou esta: “Não temos carta escondida na cartola para resolver os problemas, mas temos 
perspectiva de futuro. Estou otimista e acredito que voltaremos a crescer”. 
 Completaria dizendo que “eles”, sabe-se lá quem são, também não têm coelhos na manga. 
Mas, o que me deixou mesmo com arrepios foi o “voltaremos a crescer”. Ué, um resultado trimestral 
negativo ainda não é recessão, mesmo porque houve tantos feriados, ameaça de racionamento em 
São Paulo e a energia ficou tão cara que outro resultado seria surpreendente. A não ser que o 
ministro saiba de algo que ainda não sabemos. 
 E deve saber mesmo, considerando os doutorados e pós-doutorados que tem em Economia. 
Mas que falou bobagem, falou. Como disse uma vez Vicente Matheus, “quem está na chuva é para se 
queimar”. 
 Meu colega colunista Elio Gaspari, disse que Dilma, a Rousseff, falou do alto da tribuna do 
Palácio do Planalto que “a morte tirou a vida de um jovem político promissor”. Tirando a redundância 
do “político promissor”, afinal, prometer (e não cumprir) é inerente a todo político, vejo nisso uma 
certa licença poética. 
 Imagino que Dilma, que estava com uma colinha na mão enquanto discursava sobre o triste 
fim de Eduardo Campos, devia estar se referindo à Morte de forma ilustrada, com M maiúsculo, 
como se fosse uma entidade, igual àquela figura de capuz e manto preto que aparece em “O Sétimo 
Selo”. 
 Juntando a “morte” da Dilma com a “cartola” do Mauro. Me lembrei daquele presidente do 
Corinthians, Vicente Matheus, para quem “um jogo só acaba quando termina”. 
 Mas, ministro por ministro, o Collor levou também um grande frasista para seu ministério. O 
sindicalista e ministro do Trabalho, Antonio Magri, quando perguntado sobre a possibilidade de ser 
substituído, disse que era “imexível”. Pouco tempo depois, flagrado transportando sua cachorra Orca 
em um veículo chapa branca, afirmou categoricamente que “cachorro também é ser humano”. 
 Graças a esses dizeres bizarros, como ele mesmo disse, virou “imorrível”. 
 O que me faz lembrar de outra frase do criativo Vicente Matheus, para quem Sócrates (o 
jogador), era “inegociável, invendável e imprestável”. 
 O ex-bilionário Eike Batista também soltou as suas. Segundo o neo-pobre, “você [ele] cresce 
com as dificuldades”. Nesse momento ele deve ser um gigante agora. 
 Isso me remete de novo àquele que foi, por oito mandatos, presidente do Corinthians. 
Originário da Espanha, Matheus dizia aos mais próximos que teve “uma infantilidade muito difícil”. 
Devem ter sido essas dificuldades que o fizeram se tornam um poderoso frasista. 
 
 



 Por fim, uma do Olacyr de Moraes, rei deposto da soja e homem de bom gosto, que 
comparou agricultura com mineração. “Vejo a chance de fazer na área de mineração um replay do  
que fiz no negócio da soja”, disse o empresário moderninho pelo Twitter no fim de 2012. 
 Esqueceu que mineração não tem subsídio e demora uns oito anos para dar resultados. Com 
grãos, bastam dois bons anos. 
 
Fonte: Notícias de Mineração Brasil – Coluna: O Britador 
Data: 18/08/2014 
 
 

 
 

MANABI ASSINA ACORDO COM A VALE 
 
 A Manabi, empresa brasileira de mineração e logística, comunicou aos seus acionistas e ao 
mercado que celebrou um Acordo de Investimentos e um Contrato de Transporte com a Vale. O 
acordo estabelece a implementação do novo trecho ferroviário de aproximadamente 80km, 
conectando a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) à área do Porto Norte Capixaba da Manabi na 
costa de Linhares, Espírito Santo, entre outros investimentos, que possibilitam a empresa a atender 
possíveis demandas de importação e exportação. 
 “Conectar a ferrovia ao Porto Norte Capixaba abre uma nova avenida relevante para o 
transporte de graneis na região, aprimorando a infraestrutura do país”, declarou o diretor presidente 
da companhia, Ricardo Antunes. 
 Tanto o acordo como o contrato estabelecem mais uma alternativa para a movimentação de 
cargas no Porto Norte Capixaba, que também continua contando com a implantação do mineroduto 
Morro do Pilar/MG – Linhares/ES, para escoamento da produção de minério de ferro da Manabi. 
Sobre a Manabi 
 A Manabi desenvolve um dos maiores projetos de mineração e logística do Brasil, com a 
sustentabilidade integrada a sua estratégia de negócios. Seus direitos minerários estão localizados na 
região do Quadrilátero Ferrífero, no centro do Estado de Minas Gerais, com aproximadamente 3,5 
bilhões de toneladas de recursos potenciais. Morro do Pilar é o município onde a empresa montará 
sua unidade industrial incluindo beneficiamento do minério, com capacidade operacional para um 
mínimo de 20 anos. 
 As reservas dessa região são de classe mundial, com capacidade para produzir até 25 milhões 
de toneladas por ano de minério de ferro (68,0% a 68,5% de teor de ferro) com nível baixo de 
impurezas. Para escoamento de sua produção, a Manabi também está investindo na instalação de 
um mineroduto e na construção de um terminal portuário em Linhares, na costa do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Fonte: DeFato Online 
Data: 25/08/2014 
 
 
 
 
 



 

MAIORES DÍVIDAS FINANCEIRAS SÃO DA PETROBRAS E DA VALE, DIZ 

ECONOMATICA 
Pesquisa foi feita considerando as empresas de capital aberto. 

Setor de petróleo e gás concentra 30,08% do total da dívida das empresas. 
 
 A dívida financeira das empresas de capital aberto (empresas formadas por ações que são 
negociadas no mercado financeiro) ultrapassou a barreira de R$ 1 trilhão pelo segundo trimestre 
consecutivo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela consultoria Economatica. A 
Petrobras é a empresa com maior dívida, de R$ 307,7 bilhões. A segunda maior dívida é a da Vale, 
com R$ 65,7 bilhões (veja o resultado de mais empresas abaixo). 
 No primeiro trimestre de 2014, a dívida total das empresas de capital aberto no Brasil somava 
R$ 1,046 trilhão. No segundo trimestre, o valor passou para R$ 1,064 trilhão. 
 O setor de petróleo e gás concentra 30,08% do total do valor, com R$ 320,13 bilhões em 
dívidas de seis empresas. O segundo setor com maior proporção de dívidas é o de energia, com 56 
empresas devendo ao todo R$ 171,04 bilhões - 16,07% do total. O terceiro na lista é o setor de 
alimentos e bebidas, com R$ 77,73 bilhões em dívidas de 17 empresas, representando 7,32% do 
total. 
Empresas 
 Somadas, as dez maiores dívidas entre as 349 empresas avaliadas pela Economatica 
representam mais da metade do valor total, com 55,4%. Juntas, as dez empresas devem R$ 589.590 
bilhões. Depois da Petrobras e da Vale, a empresa com maior dívida é a Oi, com R$ 52,945 bilhões 
(4,97% do total). Em seguida vem a Eletrobras, com R$ 35,081 bilhões (3,3% do total da dívida). 
 
Fonte: Globo - G1 
Data: 21/08/2014 

 
 

RECEITA MINERAL IMPULSIONA CONGONHAS 
 
 Com 45,5 mil habitantes, o município de Congonhas, no Campo das Vertentes, passa por um 
momento de expansão em todos os setores. Enquanto novas avenidas são abertas para tirar da 
cidade 270 ônibus diariamente, projetos de atração de escolas profissionalizantes são desenvolvidos, 
novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas e dezenas de programas culturais realizados 
mensalmente. Tudo isso, com apoio das mineradoras que atuam na cidade, seja via royalties, ou por 
meio de patrocínios. Entre as empresas estão Vale, CSN, Namisa, Ferrous e Gerdau. 
 Em 2013, o município – tema da 13ª matéria da série de reportagens sobre o 
desenvolvimento econômico das cidades a partir da mineração, publicada aos domingos pelo Hoje 
em Dia – gerou mais de R$ 40 milhões em royalties, conforme dados do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 
 Como destaque dos projetos realizados pela prefeitura com apoio do que foi arrecado com a 
extração mineral, o prefeito, José de Freitas Cordeiro, o Zelinho, cita a implantação de passe livre no 



transporte público para estudantes cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos. Hoje, o 
projeto está em fase de cadastramento de usuários.  
 “Congonhas será a primeira cidade de Minas Gerais a oferecer transporte gratuito a 
estudantes”, comemora. Para aqueles que estudam em outras cidades, a prefeitura oferece subsídio 
do transporte de acordo com a quilometragem. É o Programa de Auxílio Viagem ao Estudante (Pave), 
que pode variar de R$ 80 para viagens de até 60 Km, a R$ 120, para viagens de até 150 Km. 
 Outro projeto citado pelo prefeito como diferencial do município, e que é tocado com ajuda 
da arrecadação mineral, é o Centro de Referência do Idoso. “É uma casa em que o idoso poderá 
passar o dia, com alimentação e profissionais especializados para cuidar deles de maneira especial. A 
casa será inaugurada em breve”, afirma. 
 Com relação à área da saúde, Zelinho comenta que atualmente há 15 Postos de Saúde da 
Família (PSF) em Congonhas. A previsão é construir, no médio prazo, outros oito prédios de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), com serviços médicos e odontológicos. “Hoje, 80% da população de 
Congonhas utilizam o SUS”, comenta o prefeito. 
Ensino profissional 
 De acordo com o secretário de Desenvolvimento Sustentável do município, Thales Gonçalves 
Costa, a formação profissional dos jovens também está na mira do Executivo. 
 O poder municipal tem se organizado com o Estado e a União para atrair a Congonhas cursos 
profissionalizantes que sejam coerentes com a necessidade das empresas que atuam na cidade. 
 No município funcionam cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) e do Plano Territorial de Qualificação (PlanTeq).  
 “Não adianta trazermos cursos que não atendam às empresas mineradoras, que movem 
nossa economia. Nosso objetivo é formar mão de obra capacitada na própria cidade, para que nosso 
pessoal alcance altos cargos e excelentes salários”, diz o secretário. 
 Levar para Congonhas uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é 
outro objetivo de Costa. 
Cidade com a marca da cultura 
 Não foi à toa que Congonhas atingiu a maior nota no quesito “cultura” entre as 853 cidades 
do Estado no último Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), realizado pela Fundação João 
Pinheiro (FJP) e divulgado pela entidade no final de 2013. 
 O município, que abriga os 12 profetas e os sete passos da paixão de Cristo, obras do mestre 
Aleijadinho, é a maior referência mundial quando o assunto é o artista e se prepara para alçar voos 
ainda maiores. 
 Sempre com patrocínio ou apoio das empresas de mineração que atuam na cidade, 
atualmente pelo menos um grande evento é realizado por mês em Congonhas. 
 “A cidade respira cultura. A quantidade de jovens artistas com talento que residem no 
município é enorme”, afirma o presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Sérgio 
Rodrigo Reis. 
 De acordo com a secretária de Cultura, Miriam Palhares, o município passa por uma forte 
evolução cultural, grande parte proporcionada pela forma como as mineradoras enxergam as 
manifestações artísticas de Congonhas.  
 “Hoje, as empresas veem a cultura como sinônimo de geração de emprego e renda e melhoria 
de vida, o que não acontecia no passado”, afirma.  
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