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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 

 
 

 

PROJETO DE FOSFATO DA HARVEST NO CEARÁ TEM RECURSOS JORC 

DE 4,38 MT COM 4,5% DE P2O5 

 
A Harvest Minerals publicou nesta quinta-feira (16) a estimativa inicial de 

recursos minerais, no padrão Jorc, do projeto fosfato Mandacaru, próximo a Irauçuba 
(CE). O ativo da mineradora australiana tem recursos totais de 4,38 milhões de 
toneladas com teor de 4,55% de pentóxido de fósforo (P2O5). A estimativa de recursos 
foi feita pela GE21 Consultoria Mineral. 

Desse total, 1,47 milhão com 5,3% de P2O5 são de recursos indicados e 
2,91 milhões de toneladas com teor de 4,18% de P2O5 de recursos inferidos. A Harvest 
disse que os resultados apontaram baixo teor de contaminantes, como urânio e tório, 
que registram valores inferiores a 400 partes por milhão (ppm). 

A mineradora australiana afirmou que o projeto Mandacaru tem ainda 
potencial para mais 4 milhões de toneladas de minério de fosfato, com teor similar ao 
da estimativa de recursos iniciais, a partir de extensões de camadas mineralizadas que 
ainda precisam passar por pesquisa. As informações são de comunicado enviado hoje 
ao mercado. 

A Harvest disse que a GE21, empresa que realizou a estimativa, foi fundada 
recentemente e é formada pela mesma equipe que fez a estimativa de recursos iniciais 
do projeto de potássio Sergi, também da Harvest, em Sergipe. A equipe da GE21 é 
formada pelos consultores geólogos Mário Conrado Reinhardt e Bernardo Viana, e 
pelo engenheiro de minas Porfirio Cabaleiro Rodriguez. 

“Concluir essa estimativa de recursos dentro de meses após adquirir o 
ativo em dezembro de 2015, demonstra a habilidade da Harvest de adicionar valor 
rapidamente e substancialmente aos projetos, com custos mínimos”, afirmou Brian 
McMaster, presidente-executivo do conselho da Harvest. 



O projeto Mandacaru pertencia à B&A Mineração, de quem a mineradora 
australiana adquiriu os dados históricos de sondagem por 2% de royalties, com valor 
máximo de US$ 1 milhão. A área total do projeto é de 3.956 hectares, por meio dos 
processos 800.122/2015 e 800.651/2015. Segundo o website do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), as autorizações de pesquisa pertencem à 
Triunfo Mineração do Brasil. 
 
Projeto Arapuá 

No comunicado desta quarta-feira, a mineradora australiana também 
informou que o projeto Arapuá, em Minas Gerais, está no cronograma e novos 
resultados de sondagem realizada no primeiro trimestre devem ser divulgados em 
breve. A Harvest trabalha com a GE21 para preparar um estudo conceitual do projeto. 
A mineradora disse que deve realizar progressos consideráveis em Arapuá durante o 
terceiro trimestre deste ano. 

No Brasil, além de Mandacaru, a Harvest tem os projetos de fertilizantes 
Arapuá, em Minas Gerais, e de potássio Sergi e Capela, em Sergipe. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 16/06/2016 
 
 

 

GOLD PRICE: HEDGE FUNDS BULLISH BETS HIGHEST SINCE 2011 
 
On Monday gold continued to bubble under the psychologically important 

$1,300 an ounce level following a volatile week where the metal briefly reached a 
nearly two-year high. 

In mid-day trade on Monday gold futures in New York for delivery in 
August, the most active contract, was last exchanging hands for $1,292 an ounce down 
$2.70 from Friday's close. On Thursday, the metal hit an intra-day high of $1,318.90 
the highest since July 2014 and year to date remains in bull market territory, up 21.9% 
or more than $230 an ounce. 

Gold has been capitalizing on a weaker US dollar, a collapse in bond yields, 
weakness and volatility on equity markets, and fears of the financial fallout from 
Britain leaving the European Union. 

While those fears have receded somewhat, large scale gold futures and 
options speculators or "managed money" investors such as hedge funds continue to 
position themselves for further gains in the gold price. 

Hedge funds dramatically raised bearish bets on gold during the final 
months of 2015 pushing the overall market into a net short position – bets that gold 
could be bought back at a lower price in the future – for the first time since at least 
2006, when government first started to collect the data. 

The trend was thoroughly reverse this year however with investors building 
large bullish positions until early May when gold's 2016 rally started going into reverse. 



Hedge funds reduced longs as gold declined steadily from the $1,300 mark hit at the 
end of April, but have now piled back and hold close to a new all-time record number 
of long contracts. 

According to the CFTC's weekly Commitment of Traders data up to June 14 
released on Friday speculators cut shorts and added massively to longs for a net bullish 
position of 24.1 million ounces or 749.1 tonnes. 

That's the biggest holding by managed money investors on the gold 
derivatives market in New York since August 2011 when gold was peaking at an all-
time high of $1,900. 
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INB FECHA CONTRATO PARA EXPORTAÇÃO DE URÂNIO ENRIQUECIDO 

PARA A ARGENTINA 

 
As Indústrias Nucleares do Brasil (INB) fecharam neste mês o primeiro 

contrato de exportação de urânio enriquecido da companhia, para a Argentina. Ao 
todo, serão fornecidas quatro toneladas de pó de dióxido de urânio (UO_2 ), em três 
lotes distintos, para a carga inicial do reator nuclear de Carem, no país vizinho. O 
contrato é avaliado em cerca de US$ 4 milhões.  

"A gente vinha conversando com eles [ Conuar, estatal argentina 
responsável pela gestão de combustível nuclear] há praticamente um ano. E acabamos 
de assinar o contrato. O material já está pronto. E agora só estamos esperando 
autorização final do ministério das Relações Exteriores para a exportação", afirmou 
ontem o presidente da INB, João Carlos Tupinambá, que participou de evento da seção 
Latino Americana da Sociedade Nuclear Americana (LAS/ANS), no Rio.  

Segundo ele, é possível que o conteúdo seja destinado para a Argentina 
nesta semana ainda. Caso contrário, é provável que a entrega da carga ocorra apenas a 
partir de setembro. Isso porque o transporte será feito por rodovia, com escolta da 
Polícia Rodoviária Federal. A polícia, porém, vai estar reservada para atender aos 
preparativos da Olimpíada Rio 2016, que ocorrerá em agosto.  

De acordo com Tupinambá, a ideia é ampliar a exportação de combustível. 
"Estamos buscando uma parceria mais efetiva com a Argentina. Estamos já em 
conversações para a recarga do ano que vem desse Carem e também verificando a 
possibilidade de fornecimento para Atucha 1 [usina nuclear da Argentina]", disse.  

Segundo Tupinambá, a INB também deve retomar em 2017 a produção de 
urânio em Caetité, na Bahia, a partir de uma nova mina na região. "Devemos começar 
efetivamente a produção, a lavra, no meio do ano que vem. Isso é uma mina que a 
gente espera uma produção de 250 toneladas por ano". A capacidade plena da 
produção deve ser alcançada em 2018. Para a etapa atual, de decapeamento - retirada 



de camada de terra situada acima da rocha - estão previstos investimentos de R$ 32 
milhões. Para a etapa de produção da mina, os aportes serão da ordem de R$ 100 
milhões, além de um custeio de cerca de R$ 50 milhões. 

 Presente no evento, o diretor industrial da Nuclep, Liberal Zanelatto, 
afirmou que a estatal também está analisando oportunidades de exportação de 
equipamentos, além de estudar a produção de componentes para a indústria de 
energia eólica. "Estamos produzindo componentes para Angra 3 e estamos esperando 
oportunidades para novas usinas", disse ele. 

 Já o diretor de Planejamento, Gestão e Meio Ambiente da Eletronuclear, 
Leonam Guimarães, disse que a estatal pretende antecipar a retomada da operação da 
usina nuclear de Angra 1. A parada programada da usina, desconectada do sistema 
interligado nacional (SIN) desde sábado para reabastecimento de combustível, tem 
duração prevista oficialmente de 37 dias.  

O objetivo é ter as duas usinas nucleares brasileiras operando 
normalmente durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, em agosto. A usina de Angra 2 
tem parada programada prevista para novembro. 

 
Autor(es): Rodrigo Polito 
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MERCADO VAI DEMORAR 10 ANOS PARA ABSORVER EXCESSO DE 

OFERTA DE MINÉRIO DE FERRO 
 
O mercado de minério de ferro vai demorar mais tempo que os de outras 

commodities, à medida que o excesso de oferta pode levar anos para ser absorvido, 
segundo o CEO da BHP Billiton, Andrew Mackenzie. O executivo destacou o baixo custo 
de produção da mineradora australiana como trunfo para atrair investidores de fundos 
de hedge. 

“Existem algumas commodities, como petróleo e cobre, em que há uma 
queda natural porque a pressão cai, o teor cai. Um dos mercados que vai levar mais 
tempo para voltar ao equilíbrio é o de minério de ferro”, afirmou Mackenzie. 

O minério de ferro caiu por três anos seguidos até 2015, enquanto as 
mineradoras de baixo custo, como BHP, Vale e Rio Tinto, aumentaram a produção ao 
mesmo tempo em que o crescimento da economia da China desacelerou, causando 
um excesso de oferta. Os preços registraram uma forte recuperação inesperada nos 
primeiros meses de 2016, impulsionados por uma alta nas transações especulativas na 
China, antes de voltarem a perder força. 

“A realidade é que nós chegamos agora em um preço que nós podemos 
dizer que é mais realístico no que diz respeito à base dos fundamentos de oferta e 
demanda”, afirmou ontem (20) o CEO da BHP. “Nós tivemos um longo superciclo. Para 
passar por isso, na minha visão, pode levar mais outros dez anos”. 



O minério de ferro perdeu 28% desde que atingiu a máxima superior a US$ 
70 por tonelada em abril, no índice Metal Bulletin. Ontem, a commodity foi cotada a 
US$ 51,06 a tonelada. 

“A consolidação, particularmente dos produtores de alto custo, vai durar 
muito mais do que você pensa que deveria. No meio tempo, você tem que estar no fim 
da curva de custo, você tem que estar fazendo tudo que eu disse, operando as coisas 
da forma mais produtiva possível, ou seus fundos de hedge não vão querer investir na 
nossa empresa”, disse Mackenzie. 

O executivo afirmou, no mês passado, que a BHP está aumentando a 
pesquisa e investimentos em cobre e petróleo, sinalizando uma mudança corte de 
custos independente da recuperação dos preços. A mineradora australiana já tinha 
dito que vai priorizar os negócios de cobre e petróleo. As informações são da agência 
Bloomberg. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 21/06/2016 

 
 

 

HARVARD SCIENTISTS FIND CLEAN, NEW WAY OF MINING RARE 

EARTHS 
 
US scientists from Harvard University have developed a method to 

separate rare earths, a group of 17 elements used in advanced electronics, defence 
and renewable energy, that promises to put an end to the “dirty business” label until 
now tied to the mining of such key ingredients. 

Using bacteria filters and low pH solutions, professor David Clarke and his 
then PhD student William Bonificio worked from 2009 to 2015 on a method to 
separate rare earths within ore material without employing large volumes of corrosive 
acids and hazardous chemicals. 

Processing rare earths is currently time-consuming, expensive and 
dangerous, the experts say. The ore of these chemically similar elements is often laced 
with radioactive materials such as thorium, and separating the wheat from the chaff 
requires huge amounts of carcinogenic toxins – sulphates, ammonia and hydrochloric 
acid. 

In fact, it is estimated that processing one ton of rare earths can generate 
about 2,000 tons of toxic waste. On the other hand, bacteria filters have long been 
used to bioabsorb toxic elements from wastewater or filter metals from mine drainage 
systems. 

So they put two and two together and after a bunch of experiments found 
that if they wanted to separate only the heaviest metals, such as Thulium, which is 
commonly used in lasers and portable X-rays, they could block the bacteria’s receptors 
that absorb the lighter rare earths and only use a low-pH solution. 



“We found that it is possible to concentrate a solution of equal 
concentrations of each lanthanide to nearly 50 percent of the three heaviest 
lanthanides in just two passes,” Bonificio said in a statement. “This surpasses existing 
industrial practice.” 

“This is a radically different way of doing separation,” added Clarke. “We 
have an opportunity to harness the diversity of bacterial surface chemistry to separate 
and recover these valuable metals in a way that is environmentally benign.” 

Harvard's Office of Technology Development has filed patents and is 
actively pursuing commercial opportunities. 

China, which produces about 95% of the world’s REEs, could benefit from 
new methods like the one developed by Clark and Bonificio. The Asian giant began 
mining the minerals on a mass scale in the mid 1980s, and after nearly two decades of 
lax environmental regulation has only recently begun to address the extraction of 
these elements' toxic legacy. 

 
Autor(es): Cecilia Jamasmine 
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ORÇAMENTO DO DNPM É RECOMPOSTO PARA R$ 53,6 MILHÕES 
 
O Ministério de Minas e Energia (MME) alterou, com a aprovação da Nova 

Meta Fiscal 2016 pelo Congresso Nacional, o orçamento anual do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), que era de R$ 23,4 milhões em abril, para R$ 
53,6 milhões. O orçamento da autarquia havia sido contingenciado em 56,22% pelo 
governo federal no dia 5 de abril. 

“Para 2016, a questão está solucionada, e nós conseguiremos executar 
nosso planejamento de atividades e melhorar a execução orçamentária anual”, 
afirmou Telton Elber Correa, diretor-geral interino do DNPM. 

De acordo com Corrêa, os novos limites disponíveis para movimentações e 
empenhos das dotações orçamentárias foram formalizados por meio de um 
documento enviado pelo MME no dia 10 de junho. Para o dirigente, houve o 
reconhecimento do governo e do ministério sobre as necessidades da autarquia, cujas 
atividades haviam sido impactadas com o contingenciamento feito em abril. 

“Com esta medida, grande parte das ações e atividades planejadas pelas 
diversas áreas do DNPM, que estavam suspensas em função da limitação de gastos, 
serão retomadas plenamente”, afirmou o órgão. 

Entre as atividades suspensas, estava a repactuação nos contratos de 
trabalhadores terceirizados em todas as superintendências do DNPM no Brasil. Em 
Minas Gerais, 27 dos 32 trabalhadores terceirizados que realizavam atividades de 
apoio na superintendência do Estado deixaram a autarquia. 



O ouvidor do DNPM, Paulo Ribeiro de Santana, afirmou ao Notícias de 
Mineração Brasil (NMB) em 1º de junho, que os terceirizados seriam readmitidos com 
o aumento do orçamento. O NMB entrou em contato com o órgão nesta terça-feira 
(21) para saber sobre o retorno dos trabalhadores, mas não obteve resposta até a 
publicação desta matéria. 

Em comunicado no website do DNPM, Corrêa ressaltou e agradeceu o 
empenho do Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e do secretário-
executivo do MME, Paulo Pedrosa, “que não pouparam esforços no sentido de 
conduzir este processo de recomposição orçamentária de forma a alcançar o melhor 
resultado para o DNPM”. Com informações do DNPM. 

 
Fonte : Notícias de Mineração 
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RARE EARTHS PRICES RISE AS CHINA BUILDS RESERVES, TACKLES 

ILLEGAL MINING 
 
Rare earths prices have climbed in recent weeks as China began boosting 

reserves of the coveted elements and stepped up efforts to crack down on the illegal 
mining and exporting of such key ingredients for advanced electronics, defence and 
renewable energy. 

Neodymium prices have gained 10% since early May, trading at $56 per 
kilogram, the highest price the element— used in high-performance magnets — has 
been going for since July 2015. 

Dysprosium, which is used in nuclear reactors and as a laser material, is 
selling for about to $265 per kilogram — up 3% from a month ago, while prices of 
terbium, a phosphor raw material, have increased 11% to around $570 per kilogram. 

Prices have been partly supported by Beijing’s recent decision to stockpile 
on rare earths. According to Nikkei Asian Review, China’s six major suppliers began 
building up commercial reserves in April and it is expected that 5,000 tons of nine 
types of rare-earth metals will be set aside this year. 
 
National reserve 

The report adds the Chinese government plans to create a separate 
national reserve by purchasing rare-earth metals from the same top suppliers: 

The initial scale of this stockpile is estimated at 15,000 tonnes. The 
combined 20,000 tonnes in national and commercial reserves is a significant amount, 
considering China's total annual output is said to be roughly 100,000 tonnes. 

The country’s renewed efforts to curb the illicit extraction and export of 
rare earths is another factor behind the price recovery, analysts believe. According to 
Metal-Pages (subs. required), over 230 illegal rare earth mines were shut down in 
September 2014 to May 2015. 



Despite the ongoing attempts to block illicit miners, smuggling, 
environmental devastation and dangerous artisanal mining practices remain rampant. 

Some estimates put exports from illegal rare earths mining through 
networks in Vietnam and Hong Kong as high as 40,000 tonnes. 

According to a recent report released last month, the global rare earth 
market is expected to grow from the $1.4 billion it was worth back in 2010 to $4.1 
billion by 2017. 
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MINERAÇÃO CARAÍBA PARALISA PARTE DAS ATIVIDADES 

OPERACIONAIS 
 

A Mineração Caraíba anunciou, na sexta-feira (17), que suspendeu parte 
das atividades operacionais e administrativas. A companhia informou que manterá o 
bombeamento da mina subterrânea em Jaguarari (BA) e parte das atividades de apoio, 



como manutenção e apoio administrativo, até que sejam concluídas as negociações 
que estão em curso com um investidor canadense. 

Segundo um porta-voz da empresa, a mineradora passa por uma restrição 
de caixa desde que os problemas que levaram ao alagamento da mina subterrânea, em 
janeiro, inviabilizaram a retirada do minério de alto teor. Atualmente, a pouca 
produção com minério de baixo teor na mina a céu aberto gera caixa insuficiente para 
manter os negócios. 

A entrada de um investidor estrangeiro, diz a companhia em nota, 
viabilizará a retomada das atividades normais de produção. Profissionais da 
mineradora canadense Eros Resources Corporation estiveram por mais uma vez em 
visita às instalações. 

A Eros é uma mineradora pré-operacional com ações listadas na bolsa de 
valores de Toronto (TSX-V) e possui projetos de ouro, prata, urânio e cobre no Canadá 
e nos Estados Unidos. Segundo o website da Eros, “a companhia tem um programa 
que considera a aquisição de projetos com recursos de alta qualidade, baixo custo de 
retenção e possibilidade de gerar caixa no curto prazo”. 

A Caraíba, que possui projetos de cobre na Bahia e no Pará, passa por 
dificuldades financeiras devido ao preço do cobre na London Metal Exchange (LME) e 
está em recuperação judicial desde fevereiro deste ano. De acordo com a mineradora, 
a Adutora Caraíba, que abastece 100 mil pessoas e produtores rurais no norte da 
Bahia, continuará funcionando normalmente. 

“Aos colaboradores das áreas cujas atividades estarão totalmente 
suspensas, a Mineração Caraíba informa que alinhará com o Sindicato e a GRTE 
[Gerência Regional do Trabalho e Emprego] as alternativas para compensação. Não 
haverá prejuízo nos vencimentos fixos (salário + triênio + periculosidade). Nesse 
período, os colaboradores permanecerão em suas casas, aguardando instruções do 
gestor”, declarou a companhia, no comunicado divulgado à imprensa e assinado pelo 
diretor-presidente Rogério Fernandes. 

Em relação às áreas que manterão as atividades normais, a Mineração 
Caraíba afirmou que “o gestor imediato orientará a equipe”. Já nas áreas onde houver 
redução das atividades, “caberá ao gestor imediato programar a equipe necessária, 
bem como orientá-los em relação às novas escalas”, disse a empresa. Segundo o porta-
voz da companhia, não houve demissões ou férias coletivas, mas algumas pessoas 
trabalham em casa, em regime de home-office. Desde abril, a área administrativa não 
tem expediente às sextas-feiras, como medida de contenção de custos. 

A Mineração Caraíba possui os projetos de cobre Vermelhos, em Juazeiro 
(BA); Boa Esperança, em Tucumã (PA); Suçuarana, em Jaguarari (BA); e Angicos, em 
Curaçá (BA). 

 
Fonte : Notícias de Mineração 
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VISÃO ESTRANGEIRA SOBRE INVESTIMENTOS NO BRASIL 
 
Os investidores estrangeiros acompanham com bastante interesse este 

momento especialmente difícil que o Brasil atravessa. Com uma das maiores 
economias do mundo e um mercado de capitais que se desenvolveu muito durante as 
duas últimas décadas, o Brasil, com todos os seus problemas é, e sempre será, um 
mercado bastante promissor. Porém, é necessário restabelecer a confiança para que o 
capital estrangeiro volte para o país não apenas com finalidade de especulação e lucro 
rápido, mas com visão de longo prazo.  

Mais do que nunca, o governo precisa agir rapidamente para restabelecer 
essa confiança. O recente pacote de medidas anunciado pelo governo interino, com 
corte de gastos e perspectiva de reforma da Previdência Social, terá impacto positivo 
significativo caso seja aprovado. É importante ressaltar que, se de um lado as medidas 
são consideradas extremamente importantes e necessárias, de outro é reconhecida a 
dificuldade de aprovação pelo Congresso, em função dos sacrifícios de curto prazo que 
podem implicar. 

 Paralelamente ao grande desafio político e econômico, temos 
acompanhado com interesse os casos recentes envolvendo gestão de empresas 
estatais ou privadas com papéis negociados nas bolsas internacionais, como Petrobrás 
e Eletrobrás. Na visão do investidor estrangeiro, a incerteza fiscal tem peso dominante. 
No entanto, ela não pode ser vista como uma questão completamente separada, pois 
as empresas controladas pelo governo desempenham um papel importante no 
Orçamento, através de subsídios fiscais e potencial contribuição para a receita do 
governo, por meio de impostos. 

 O problema fundamental é que a trajetória atual da dívida pública em 
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) parece insustentável, o que leva a 
questionamentos sobre as prováveis mudanças que eventualmente surjam, quer por 
decisões do governo e do Congresso, ou pela necessidade de manter o acesso aos 
mercados internacionais de dívida. A situação é alarmante, mas ainda pode haver 
tempo para aplicar medidas corretivas. 

 Um ponto favorável ao país é que os ativos estão baratos, o que poderia 
significar grandes oportunidades. Mas, infelizmente, a maioria dos mercados 
emergentes também está com os preços mais atrativos. 

 Um bom exemplo é a Colômbia, que nos últimos 12 meses (referência ao 
final de maio) a moeda depreciou 22%, enquanto na África do Sul, no mesmo período, 
declinou mais de 29%. Entre os emergentes, a China é uma exceção importante. Quem 
compara os ativos chineses com brasileiros enxerga vantagens no país. No entanto, na 
comparação com outros emergentes, o Brasil empata ou perde se a tese de 
investimentos for fortemente baseada em aproveitar os preços. Além disso, a moeda 
fraca faz com que os brasileiros percam poder de compra, tendo mais dificuldade em 
obter moedas internacionais, tornando alguns produtos e serviços, como compra de 
produtos importados ou viagens internacionais, pouco acessíveis. 



 Outra dúvida é se o Brasil vai ou não voltar a crescer, não apenas como 
uma questão cíclica de curto prazo, mas também como um crescimento potencial de 
longo prazo. 

 O mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
divulgado em abril, estimou uma queda de 3,8% no PIB este ano, contra uma 
estimativa inicial de 3,5% divulgada em abril. Isto coloca o país entre as seis economias 
com pior perspectiva para 2016, contra uma contração média de 0,5% para América 
Latina e Caribe. Assim, em comparação com os mercados emergentes, o Brasil ganhou 
competitividade com a desvalorização da moeda, mas perdeu em termos de potencial 
de crescimento. 

 Vale lembrar que, na comparação com emergentes, o Brasil tem algumas 
vantagens significativas: seu tamanho relativamente grande, a falta de riscos 
geopolítico e excelente disponibilidade de recursos naturais, como solo, água e 
minerais. 

 Um ponto importante que toma a atenção dos investidores estrangeiros é 
a insegurança jurídica e tributária. A percepção desses investidores em relação ao país 
é que as regras no mercado de capitais podem mudar de acordo com a necessidade de 
arrecadação. Neste momento, há no Congresso projetos de lei que restabelecem 
Imposto de Renda sobre lucros e dividendos e a retirada de benefícios fiscal para a 
companhia na distribuição de juros sobre capital próprio, o que aumenta a 
necessidade de prêmio pelo risco Brasil. 

 Embora esses investidores estejam habituados a mudanças e 
complexidade nos códigos fiscais em todo\ o mundo, o Brasil consegue ser 
pessimamente avaliado nos dois quesitos. De acordo com a revista "The Economist", o 
Brasil tem o código fiscal mais complicado do mundo, enquanto os impostos sofrem 
mudanças contínuas que tornam ainda mais difícil estimar os retornos de diferentes 
investimentos no país. 

 Em um ano em que o Brasil também se preocupa em receber a Olimpíada 
no Rio de Janeiro, vale fazer uma analogia. Se o Brasil fosse um atleta olímpico de 
corrida de obstáculos, as atitudes que o ajudaria neste momento seriam: planejar, 
para saber como chegar ao pódio; ter disciplina, para cumprir o planejamento; 
capacidade de sacrifício, para entender que o esforço vale a pena; eficiência, para 
fazer mais com menos; olhar para o adversário, para aprender com ele e buscar ser 
melhor; e segurança jurídica e tributária, pois nenhum atleta chega à final se as regras 
são mudadas no meio da competição. E melhor, sendo consistente, ético e 
transparente, a torcida acreditará e o apoiará até o fim.  

 
Valentin Carril é economista-chefe para América Latina do Principal Financial Group  
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BRASIL EXPORTA URÂNIO ENRIQUECIDO PELA PRIMEIRA VEZ 
 

A estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) fechou com a Argentina seu 
primeiro contrato de exportação de urânio enriquecido. A empresa enviará quatro 
toneladas de urânio enriquecido em pó na forma de UO2 (dióxido de urânio), 
produzido a partir de minério extraído em Caetité (BA), que serão usados na carga 
inicial do reator Carem, da estatal Combustíveis Nucleares Argentinos (Conuar). O 
valor do contrato é de US$ 4 milhões. 

O anúncio foi feito hoje (20) pelo presidente da INB, João Carlos 
Tupinambá, na abertura do simpósio anual da Seção Latino Americana da Sociedade 
Nuclear Americana (LAS/ANS), no Rio de Janeiro. A INB enviará três lotes distintos, 
com teor de enriquecimento de 1,9% (1,43 toneladas), 2,6% (670 quilos) e 3,1% (2 
toneladas). 

No caso dos dois primeiros lotes a estatal processou estoques de urânio 
enriquecido importado e transformou em pó. O terceiro lote foi integralmente 
enriquecido e transformado em pó no Brasil, na fábrica de Resende (RJ). 

O contrato com os argentinos foi assinado há 15 dias, após um ano de 
negociações. A ideia é buscar uma parceria mais efetiva com o país, com conversas 
para fornecimento para a central nuclear Atucha I e de uma nova leva de urânio 
enriquecido para o mesmo reator. "Estamos otimizando nosso estoque. Essas ações 
não colocam em risco o fornecimento nacional. O importante é firmar o Brasil no 
cenário mundial", disse Tupinambá. 

A capacidade de produção de urânio enriquecido da INB atende a 40% das 
necessidades anuais da usina nuclear Angra 1, que soma 100 mil UTS (Unidades de 
Trabalho de Separação). A INB possui apenas seis cascatas, equipamentos necessários 
ao processo de enriquecimento, de um projeto que engloba dez. 

Tupinambá explica que seriam necessários mais R$ 100 milhões para 
completar o projeto. Com a conclusão das cascatas a empresa poderia atender Angra 1 
e 20% de Angra 2. Os recursos do programa de governo, entretanto, não têm chegado 
à INB. A estatal é, segundo Tupinambá, uma empresa com custo anual de R$ 1 bilhão. 
Com contingenciamentos o orçamento deve ficar em R$ 800 milhões. 

O material enriquecido a ser enviado para a Argentina será transportado 
por terra da fábrica de Resende (RJ) até Uruguaiana (RS), com escolta da Polícia 
Rodoviária Federal. Caso o produto não seja exportado até a próxima semana será 
preciso esperar o fim das Olimpíadas, que mobilizarão o efetivo de segurança. 

Em prisão domiciliar por acusações de recebimento de propina na 
Operação Lava-Jato, o ex-presidente da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva, foi 
o responsável por desenvolver aqui o processo de enriquecimento de urânio através 
de ultracentrífugas. 

O presidente da INB informou que após enfrentar problemas de 
licenciamento em Caetité (BA), a empresa partiu para um outro projeto. "Estamos 
retomando esse ano e começando a desenvolver uma nova mina", disse. A primeira 
mina no local se exauriu e a empresa teve problemas para licenciar um segundo 



projeto. Agora está optando por uma terceira via, com uma mina a céu aberto. A 
exploração de urânio no Brasil é monopolizada pela União. 

Em fase de licenciamento pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN), a mina deve atingir sua capacidade máxima de produção, de 250 toneladas de 
urânio ao ano, em 2018 se tudo der certo. O projeto faz parte do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e tem orçamento estimado em R$ 182 milhões. Em 
2016, serão investidos R$ 32 milhões no decapeamento e já deve haver uma produção 
inicial de 60 toneladas. 

A INB trabalha com o início da lavra na nova mina no meio do ano que 
vem, quando serão necessários mais R$ 150 milhões. O Brasil tem reservas conhecidas 
de urânio de 300 mil toneladas, uma das maiores do mundo. Tupinambá afirma que há 
outras áreas a serem pesquisadas e desenvolvidas para a exploração do minério, mas 
que para isso seria importante flexibilizar a legislação e permitir associações com a 
iniciativa privada. 

“Como a INB não tem recursos, a presença de uma empresa estrangeira 
que pudesse aportá-los seria bem-vinda”, afirma. A empresa tem uma parceria com a 
privada Galvani, mas em produção de fosfato com urânio como subproduto associado, 
na mina de Itataia, no Ceará. As informações são do Estadão Conteúdo. 

 
Fonte : Notícias de Mineração  
Data: 20/06/2016 

 
 

 

BREXIT: GOLD, METALS, MARKETS REACT AS BRITAIN CHOOSES TO 

LEAVE THE EU 
 

British citizens have dealt the world’s political, financial and business 
scenes quite a blow by voting to leave the European Union, a historic decision set to 
bring uncertainty as it reverses all past efforts of integration on which the old 
continent’s stability has rested upon in recent years. 

The unexpected 52% to 48% result of the referendum in favour of the 
exiting option drove Prime Minister David Cameron, who led the "Remain" campaign, 
to resign. It also pushed the world's financial markets to the brink, in a turmoil not 
seen since the financial crisis of 2008. 

Gold prices soared the most in eight years as the metal holds a value as 
safe haven. 

Spot gold was trading 5.5% higher at $1,358.20 an ounce at noon in 
London, after rallying as much as 8.2% to $1,358.20, the most it has gained since 
March 2014. The last time the precious metal had experienced such a strong rally was 
in in September 2008, when it gained nearly 11% in a day. 

Gold bars and coins dealers in London reported even higher demand for 
their products Friday than in previous days among retail investors, with some saying 
stocks were tight. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

US gold futures for August delivery were up $65.60 an ounce at $1,328.70, 
off an earlier high of $1,362.60 an ounce. 

Gold ETF holdings have also been increasing sharply, a trend the World 
Gold Council expects to see accelerate, as both retail and institutional investors re-
allocate funds to bullion, the body, which represents the global gold industry, said in a 
market update. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Silver followed bullion and gained 3.7% to trade at $17.91 an ounce, while 
platinum was 2.7% higher at $985.05 an ounce. 

Oil, copper and other industrial metals were struggling this morning as a 
sea of red swept across global traders’ screens on Friday, in a situation only 
comparable to the financial shock brought by the 2008 crisis. 

US oil prices recently lost $2.21, or 4.4%, to $47.90 a barrel on the New 
York Mercantile Exchange, after dropping as low as $46.70 a barrel in overnight 
trading. Brent, the global benchmark, traded as low as $47.54 a barrel and was just 
down $2.36, or 4.6%, to $48.55 a barrel on ICE Futures Europe. 

 
European crash 

The news brought the pound down to a 31-year low, its biggest fall in 
history, while British banks took a $130 billion hit, with giants such as Barclays and 
Lloyds down more than 30%. 

 
Neighbours were immediately affected: 

• Spain's IBEX index plunged more than 11%. 

• France's CAC-40 was off by almost 9%. 

• Germany's DAX was down by more than 7%. 

• Italy's main stock index dropped 10%. 
 
Outside of Europe, the US Dow Jones Industrial Average dropped more 

than 400 points at the open, before paring some losses to trade almost 3% lower. The 
S&P 500 traded 2.6% lower. 

Asian stocks had also tanked earlier, with the Japanese benchmark Nikkei 
225 closing 7.9% down. 

“Investors hate uncertainty and the result of the referendum gives rise to a 
surfeit of it,” said The Economist in its Friday editorial. “But the falls in Asia’s equity 
markets are also in large part an early judgment about the impact on the world 
economy.” 

Such a kick in the teeth to global confidence could prevent the US Federal 
Reserve from hiking interest rates as planned this year, analysts quoted by Reuters 
believe. They noted the vote might even trigger a new round of emergency policy 
easing from all the major central banks. 

Britan’s official split from the rest of Europe would take at least two years. 
But EU president Donald Tusk has warned that the whole process of negotiating trade 
and immigration deals with a non-EU Britain could take seven years in all. 

 
Autor(es): Cecilia Jamasmie 
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BRAZIL MINERALS VAI ADQUIRIR NOVAS ÁREAS DE MANGANÊS NO 

BRASIL 
 
A Brazil Minerals informou nesta segunda-feira (27) que está perto de 

adquirir novas áreas de manganês no país por meio de uma nova subsidiária integral. A 
mineradora norte-americana, que produz ouro e diamante em Minas Gerais e tem um 
projeto de ouro no Amazonas, não informou onde ficam os direitos de manganês, mas 
disse que já está em estágio final nas conversas com o Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM). 

Segundo a Brazil Minerals, os direitos minerários que vão ser obtidos junto 
ao DNPM possuem vários fatores que atraíram a empresa. A companhia mencionou a 
localização e formação geológica favoráveis; boa logística de transporte; e o fato de 
que o manganês é usado para baterias e aço. 

Para facilitar o processo de possíveis transações com grupos dedicados a 
metais não preciosos, a mineradora canadense usa uma nova subsidiária integral 
brasileira para deter os direitos minerários de manganês no país. A Brazil Minerals não 
mencionou o nome da nova empresa, assim como não deu detalhes da localização do 
possível novo projeto. 

“A companhia reconhece que, apesar de já ter as mãos cheias”, em 
referência à mina de ouro, diamante e areia, Duas Barras, e ao projeto de ouro Borba, 
que “continua informada de situações especiais e de alto impacto que podem surgir de 
tempos em tempos”, disse em comunicado enviado hoje (27) ao mercado. 

Caso a Brazil Minerals comece a pesquisar e, posteriormente, produzir 
manganês, se tornará concorrente da Vale e da Brazil Manganese Corporation (BMC). 
A Vale produz por meio da Vale Manganês e da Mineração Corumbaense Reunida 
(MCR) no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A BMC é uma joint venture entre 
Cancana Resources e Ferrometals e produz manganês em Rondônia. 

O carro-chefe da Brazil Minerals é a mina de ouro, diamante e areia Duas 
Barras, em Olhos D'Água (MG), operada pela subsidiária integral Mineração Duas 
Barras. A mineradora tem ainda 50% da RST Recursos Minerais e a totalidade da 
Hercules Brasil, que produz materiais para o setor de construção. 

 
Fonte : Notícias de Mineração 
Data: 27/06/2016 

 
 
 
 
 
 



 

VALE PODE SOMAR US$ 13 BILHÕES COM ATIVOS, DIZ ITAÚ BBA 
 
 
A Vale pode arrecadar cerca de US$ 13 bilhões com a venda de ativos nos 

próximos anos, estimou a corretora Itaú BBA. O desinvestimento nas áreas de carvão, 
fertilizantes, minério de ferro, navegação e energia, associado a uma maior geração de 
caixa resultante de preços melhores para o minério de ferro, tende a ajudar a Vale a 
reduzir o seu grau de alavancagem a partir de 2017, analisou a corretora em relatório. 
Nesse cenário, abre-se a possibilidade de pagamento de maiores dividendos aos 
acionistas no futuro.  

O relatório da Itaú BBA, assinado pelos analistas Marcos Assumpção, Daniel 
Sasson e Carlos Schmidt, prevê que a mineradora poderia vender parcela de sua 
produção futura de minério de ferro a um parceiro estratégico ou financeiro disposto a 
aceitar algum risco de capital. O relatório considera que a venda de fatia no negócio de 
minério de ferro pode resultar em receita de US$ 6 bilhões para a mineradora. Em 
2015, a Vale vendeu parte da MBR para um fundo do Bradesco por US$ 1 bilhão. 

Agora uma transação de maior porte na área de minério de ferro permitiria 
à Vale reduzir o seu risco caso um cenário de preços mais fracos para a commodity se 
materialize, avaliou a Itaú BBA. Na operação, a Vale poderia ter a opção de comprar a 
fatia de volta caso as condições de mercado mudem.  

A transação seria fundamental para a Vale reduzir sua alavancagem, 
afirmou o relatório. Além dessa operação, a Itaú BBA considera que a mineradora 
poderá arrecadar US$ 2 bilhões na venda da área de fertilizantes. A Vale poderia fazer 
a venda da operação inteira de fertilizantes para um parceiro estratégico em transação 
similar à que fez com a Norsk Hydro, envolvendo o alumínio, e com a VLI, que reúne 
ativos de logística, ambas realizadas em 2013. A Vale manteria posição acionária na 
nova empresa a ser criada com a venda do negócio de fertilizantes.  

Outras operações consideradas pela corretora incluem a venda de fatia no 
negócio de carvão em Moçambique, em fase adiantada e que pode resultar em US$ 3 
bilhões para a Vale, a venda de navios mineraleiros e a parte da Vale na Aliança 
Energia, uma sociedade da mineradora com a Cemig. A Vale já havia divulgado ao 
mercado uma previsão de venda potencial de ativos prioritários e não prioritários da 
ordem de US$ 15 bilhões entre 2016 e 2017.  

No relatório, o banco elevou em 21% e 5% em 2016 e 2017, 
respectivamente, as projeções para o lucro da Vale antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebtida). O Ebitda projetado para este ano é de US$ 7,68 
bilhões, segundo a corretora.  

 
Autor(es): Francisco Góes 
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BUILDING FOR THE FUTURE 
 
I t has been more than four decades since Saskatchewan has witnessed the 

construction of a new greenfield potash mine. This is set to change next year with the 
highly-anticipated completion of K+S Pot - ash Canada’s (a subsidiary of Germany’s K+S 
Group) Legacy Project mine, located approximately 50 kilometres north of Moose Jaw.  

K+S began work on its new $4.1 billion mine and production facility in the 
summer of 2012 and now, with more than 50 per cent of the project on schedule and 
complete, the company is finding itself moving ahead into the pre-operational phase. 

The Legacy mine is a solution mine with deeply-buried potash that is 
dissolved in wa ter before being pumped up to the surface to be processed. The 
potash is extracted out of this brine-solution through the use of evaporators at the 
attached production facility before it is transported to a stateof-the-art terminal in 
Port Moody, British Columbia. From here, Legacy potash is stored before being 
shipped out to K+S Group’s clients around the world.  

At the Port Moody terminal, construction is well underway on a potash 
storage warehouse, railcar unloading buildings, and extensive upgrading to water 
treatment facilities and ship loading equipment. Work is expected to be finished in 
2016 to coincide with the completion of the Legacy mine.  

Much of the early work done at the mine underground was focused on 
early cavern development (EDC) that will supply the potash resource for processing. 
K+S began the process of injecting water into production wells for the first time in 
2015 and the company expects to have established 55 caverns by the close of 2016 in 
order to meet anticipated mine production levels.  

Eighteen caverns beneath well-pads No. 2 and No. 3―where early cavern 
development began in March―will supply the inigal feed to the processing plant when 
the mine goes into production,” said Sam Farris, Vice President and General Manager 
of Operations at K+S Potash Canada in a press re - lease. “We need to have those first 
18 caverns in place for startup and it takes about a year to fully develop a cavern for 
potash production.” 

A great deal of detail work is planned for the coming months; from 
finishing the last of the structural steel and setting of the equipment, to the piping and 
electrical instrumenttation work. The Legacy mine is on track to be completed by the 
end of 2016, with K+S projecting to reach the two-million-tonnes-mark of production 
capacity at the end of 2017.  

“The Legacy Project is of the utmost im - portance for us,” said K+S Group 
CEO, Nor - bert Steiner, at the mine’s ground breaking ceremony. “This is why we are 
investing massive amounts of effort, energy and capital into this project―we believe 
that the Legacy Project is an investment in the future of our company, an investment 



in the people of Saskatchewan, and most importantly, an investment in a sustainable 
future.”  

K+S is pushing ahead with its plans at the Legacy mine in spite of a 
slowdown in the global potash market that has seen de - creased demand and falling 
commodity prices, resulting in some of the province’s potash producers enacting 
sweeping measures, such as temporary mine shutdowns, curtailing production and 
even laying off employees.  

Not so for K+S, where there were about 2,000 K+S tradespeople and 
contractors working on site at the Legacy mine at the time, at the time this article was 
written, with another 400 workers expected to be added by the time the construction 
phase comes to a close. K+S has no plans to diminish these numbers in the face of 
market pressure, instead, this past November, the company was seeking to fill more 
than 150 new permanent positions at the Legacy site for when the mine opens; 
primarily in the areas of production and maintenance.  

The benefits that will come from building the first potash mine in 
Saskatchewan in over 40 years is undeniable for the province. The completion of the 
Legacy Project mine will ultimately represent new job opportunities for Saskatchewan 
workers and increased business opportunities for Saskatchewan companies that are 
supplying goods and services to this major economic development.   

 
Fonte : Canadian Mining Magazine 
Data: Winter/2016 
 
 

 

LUNA PRETENDE INVESTIR R$ 120 MI PARA RETOMAR PRODUÇÃO 

DE OURO NO MARANHÃO 
 

O Governo do Maranhão assinou, na quarta-feira (22), um termo de 
parceria com a empresa Luna Gold, controladora da Mineração Aurizona, que tem 
mina de ouro em Godofredo Viana (MA). No termo, consta que a mineradora pretende 
investir aproximadamente R$ 120 milhões para reiniciar a produção no Estado. 

Na ocasião, a Luna anunciou a assinatura do termo de intenções com a 
mineradora AngloGold Ashanti, com a qual futuramente realizará uma joint venture. 

A joint venture, no valor de US$ 14 milhões, visa o desenvolvimento de 
pesquisa mineral em municípios da região de Gurupi com o objetivo de identificar 
novos negócios no Estado. Assinaram o termo o vice-governador, Carlos Brandão; o 
secretário de Estado da Indústria e Comércio, Simplício Araújo; o presidente da Luna 
Gold, Marc Leduc; e o diretor corporativo da Luna Gold, Douglas Meirelles. 

A empresa, que anteriormente havia anunciado a suspensão das 
operações, realiza estudos de engenharia na região e garante que pretende iniciar as 
obras na mina, ainda este ano. A previsão, segundo o grupo canadense, é que as 
operações comecem em 2018. 



“A assinatura do termo e o interesse da empresa em retomar suas 
atividades no Maranhão, reforçam que estamos no caminho certo, fazendo o dever de 
casa, relacionado a atração de investimentos, ambiente favorável aos negócios, que 
culminam na geração de emprego e renda para a região”, disse Araújo. 

A agenda firmou o compromisso de desenvolvimento e a expansão do 
Complexo Industrial Minerário (Mina e Planta Metalúrgica) no município de Godofredo 
Viana, bem como possíveis projetos de pesquisa nos municípios de Amapá do 
Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Cândido Mandes, Carutapera, Luís Domingues e 
Turiaçu. 

“Assim, o Governo do Estado e as empresas que aderiram aos projetos 
assumem, conjuntamente, a responsabilidade pelo esforço de acompanhar a dinâmica 
da população, a infraestrutura das cidades e as organizações político-administrativas 
municipais”, diz em nota o governo estadual. 

Após o licenciamento ambiental, poderão ser investidos, no período de 
quatro anos, US$ 14 milhões em pesquisas no Complexo Industrial Minerário, além do 
montante de R$ 120 milhões na retomada da produção em Godofredo Viana, diz o 
documento. 

Durante a solenidade de assinatura do Termo, Brandão declarou que esse 
resultado é fruto do trabalho conjunto entre as várias secretarias. “Há a nítida 
preocupação do governo com as questões ambientais para a construção da mina na 
região, além da forma como vivem as pessoas que lá habitam. O que estas pessoas vão 
ganhar com isso? Os danos ambientais devem ser menores do que os benefícios que a 
população receberá. Por isso, manteremos o alinhamento nas negociações com a Luna 
Gold”, afirmou. 

O presidente da Luna Gold reforçou que, como parte desse 
empreendimento, serão criados mais de 500 empregos diretos, relativos à mina, e, no 
Brasil, a empresa geralmente causa um efeito multiplicador desses empregos. “Em 
média três vezes mais do que os empregos diretos”, disse ele. As informações são da 
assessoria de comunicação do governo do Maranhão. 
 
Fonte : Notícias de Mineração 
Data: 23/06/2016 
 
 

 

PDAC 2016: GIANT BIFURCATION UNDERWAY IN JUNIOR MINING 

SECTOR 
 

In mining, the great bifurcation is finally underway. 
After a multi-year bear market in which nearly every junior mining stock 

got decimated, the sector is enjoying an honest-to-goodness recovery in 2016. This 
year’s PDAC conference is ringing with renewed optimism as commodities, particularly 
gold, are rebounding. 

But the early evidence suggests this recovery is limited to a very small 
group of companies. The high-quality juniors are raising money again and enjoying 



huge bumps in their share prices. Meanwhile, nothing has changed for most of the 
companies, which remains entrenched in an awful bear market with no end in sight. 

During the commodity boom, the rising tide of metal prices really did seem 
to lift all boats. Hundreds of low-quality miners were able to raise billions of dollars of 
capital from willing investors. Venture-listed companies raised an astounding $4.2 
billion from brokered deals in 2007 alone, according to Financial Post data. Ultimately, 
the vast majority of those funds were flushed away on bad projects with almost no 
trace they ever existed. 

Investors have learned painful lessons from the losses suffered during that 
boom. As generalists slowly wade back into the sector this year, they are being 
incredibly careful with their capital. The only companies that can raise money are the 
best of the best, which are in the process of separating themselves from the pack. 

In short, investors are demonstrating actual sanity, something that went 
sadly missing last decade. 

“There’s really just a handful of us who had opportunities to finance in the 
last few months,” said George Salamis, chairman of Integra Gold Corp. 

Along with Integra, the select group includes Kaminak Gold Corp., NexGen 
Energy Ltd., Gold Standard Ventures Ltd. and a few others. They have all enjoyed 
incredible stock price gains, even with the dilution from their financings. 
These companies share several key attributes: they have proven management teams, 
high-quality assets, reasonable capital costs and are located in mining-friendly 
jurisdictions. 

“You’ve got good location, a viable theory, and good data, combined with 
good promotion, doubling these stocks,” said Rick Rule, president of Sprott U.S. 
Holdings Inc. and a major financier of junior resource plays. 

“There was nothing you could have done 18 months ago to double these 
stocks. They could have drilled into Fort Knox and people would have gone, ‘Hmm.’” 

On the other hand, assets with low grades, high capital costs or bad 
locations still have almost no chance of getting financed. Juniors with these sorts of 
projects are desperately seeking ways to reduce their capital requirements and lower 
their overall risk to attract investors. While some may succeed, the vast majority will 
likely fail. 

And of course, hope remains non-existent for the hundreds of “zombie” 
companies on the TSX Venture Exchange with no capital and no ability to create value 
for investors. Trading liquidity in these firms remains almost non-existent, and it is 
hard to imagine a scenario where serious investors will ever put another penny into 
them. 

Many experts continue to think a giant culling of these companies from the 
public markets would be the best thing for the overall health of the sector. It would 
shrink the sizable gap between the number of companies and the number of quality 
assets and management teams. 

“It’s very difficult to see those (zombie) companies, in the current 
circumstances, finding a way out,” said Michael Pickersgill, co-head of the metals and 
mining practice at Torys LLP. 

Just about everyone sees this bifurcation as healthy. The excesses of the 
last bull market have been wrung out of the system, and cheap buying opportunities 
abound. 



Junior mining analyst John Kaiser referred to the current market as the best 
bottom-fishing opportunity in his lifetime. Thanks to the structural changes in the 
sector over the last few years, he said the current market offers investors the “greatest 
ever” assembly of management talent and high-quality projects, all available at an 
“unprecedented” valuation. 

“This will not repeat itself for a very long time,” he said in a note. 
But while the top juniors are enjoying a renaissance, raising capital remains 

a tremendous challenge. 
Salamis said that when Integra raised $16 million in a bought deal last 

month, several of the institutional investors in the offering spent upwards of six 
months doing intensive due diligence on the company, including site visits. Five years 
ago, investors who knew nothing about the company would probably be lining up to 
give it money. 

“In the grand scheme of things, it’s a pretty small cheque compared to the 
old days,” Salamis said. 

Of course, experts noted that the current excitement in the junior mining 
space could dissipate very quickly. If gold prices drop back below US$1,050 an ounce, 
the financing window would quickly shut. 

There is also a risk that a flurry of financing activity itself will hurt the 
market in the near term. 

When gold streaming firm Franco-Nevada Corp. pulled off a gigantic 
US$920-million bought deal financing last month, it is safe to say that many gold 
companies started calling their brokers and inquiring about raising money themselves. 
(Indeed, Kinross Gold Corp. subsequently tapped the market for US$250 million.) Rule 
said there is a good chance more equity issues will follow and derail the market in the 
short term through sheer dilution and over-exuberance. 

Meanwhile, some miners have the opposite concern: that the huge funds 
being raised by Franco and Kinross are sucking all the available capital out of the 
market and leaving very slim pickings for the juniors. 

And of course, there is a longer-term worry as well: That if metal prices 
rebound, all the excesses of the last bull market will return as every company with 
“gold” in its name gets financed. Anyone who lived through the misery of the last five 
years knows that this would not be a healthy long-term development for the sector. 

While it seems highly unlikely that investors would repeat their previous 
mistakes, history does tend to repeat itself in mining. 

 
“If the dumb money comes back, the industry is certainly disposed to take 

it,” Rule said. 
But that isn’t a top-of-mind concern. For now, there seems to be plenty of 

smart money available for the companies that truly deserve it. They can only hope that 
lasts. 
 
Autor(es): Peter Koven 
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EX-PRESIDENTE DA METAMAT ESTÁ ENVOLVIDO EM ESQUEMA DE 

LAVAGEM DE R$ 7 MILHÕES 
 
O ex-presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), 

João Justino Paes Barros, está entre as 13 pessoas indiciadas pelo Ministério Público do 
Mato Grosso à Justiça Estadual, suspeitas de formação de organização criminosa, 
lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. Ele comandou a Metamat de 2003 
a 2015. 

A denúncia é um desdobramento da operação Seven, deflagrada pelo 
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que apurou o 
desvio de R$ 7 milhões dos cofres do governo do Estado do Mato Grosso. A denúncia 
foi protocolada no dia 21 na Sétima Vara Criminal de Cuiabá (MT) e está no gabinete 
da juíza Selma Rosane Santos de Arruda. 

Caso ela seja aceita, se tornarão réus na nova ação penal, além de Barros, 
os ex-secretários de Estado Pedro Nadaf, da Casa Civil, e Marcel de Cursi, da Fazenda; 
o médico Filinto Correa da Costa e seus dois filhos, o advogado João Celestino da Costa 
Neto e o empresário Filinto Correa da Costa Junior e o ex-procurador do Estado, 
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho. 

Também foram denunciados pelo Gaeco o ex-presidente do Instituto de 
Terras de Mato Grosso (Intermat), Afonso Dalberto; o diretor do Sesc em Mato Grosso, 
Marcos Amorim da Silva; o fazendeiro Roberto Peregrino Morales; e os empresários 
Luciano Cândido do Amaral, Antônia Magna Batista da Rocha e André Luiz Marques de 
Souza. 

A operação Seven apontou o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), o ex-
secretário Pedro Nadaf e o ex-procurador Chico Lima como líderes de uma organização 
criminosa que teria se articulado, no final de 2014, para desviar R$ 7 milhões dos 
cofres públicos estaduais por meio da aquisição fraudulenta e superfaturada, por parte 
do Estado, de uma área de 721 hectares de propriedade de Filinto Correa da Costa. 

O objetivo da segunda fase, segundo o Gaeco, é apurar a destinação do 
dinheiro que teria sido desviado pelo grupo denunciado em fevereiro deste ano, seja 
por meio de condutas de lavagem ou ocultação dos valores desviados. 

Segundo a denúncia, o dinheiro desviado foi usado pelos investigados, por 
exemplo, para pagamento de dívidas, aquisição de veículos de luxo, empréstimos para 
terceiros, depósitos nas contas de familiares, aplicações financeiras, operações de 
factoring e compra de terreno. 

“Demonstram os autos que o dinheiro público vazado dos cofres do Estado 
de Mato Grosso serviu não apenas para vanglória pessoal, mas também para 
ostentação social e política”, afirmou o Gaeco. Com informações do portal de notícias 
G1. 
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