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Delta completa 12 anos em RC

O
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Grupo Delta está localizado no Distrito de Assistência, município de Rio Claro e integra o polo cerâmico de Santa Gertrudes, o maior centro produtor nacional e um dos maiores do
mundo. No próximo dia 02 de fevereiro, data em que a unidade
industrial da Delta deu início as atividades em Rio Claro, a empresa
completa 12 anos de fundação, utilizando as mais modernas tecnologias e equipamentos para a produção de revestimentos cerâmicos, com mais de 250 itens em sua linha de produtos, comercializados em mais de 4.700 pontos de venda pelo país. A Aspacer e
o Sincer desejam votos de sucesso e prosperidade ao Grupo Delta.

om pouca competitividade e baixa capacidade de produção
, o setor de gás natural fechou 2013 com um crescimento de
17,8% no consumo em relação ao ano passado, segundo a Abegás
(Associação de Distribuidores de Gás Canalizado). A alta foi puxada
pelo segmento de geração energética, que cresceu 64,5% devido
ao baixo nível de reservatórios e ao acionamento das térmicas. No
período, também foram feitos investimentos na ordem de R$ 1,5
bilhão em expansão das redes de distribuição. Em 2013, o setor
faturou R$ 15 bilhões. A entidade estima para este ano um investimento de 22% no consumo total. Fonte: Folha de S.Paulo

Governo paulista revoga SMA’s 51 e 130

Lobão anuncia, entre as metas para 2014,
mais 6 mil MW de energia elétrica

F

oi publicada no Diário Oﬁcial do Estado de ontem (30), pela
CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a
Decisão de Diretoria nº 25/2014, que dispõe nova disciplina para
o licenciamento ambiental das atividades de mineração em todo
o território paulista. Essa decisão da CETESB contempla antiga reivindicação da Aspacer e dos setores minerários do estado de São
Paulo. Dessa forma ﬁcam atualizadas as normas que regem o licenciamento ambiental para a extração de recursos minerais, e estabelecidos novos critérios técnicos para a adequação ambiental dos
empreendimentos minerários, resultando em menos burocracia e
mais agilidade no andamento de processos dentro da CETESB.

A

o abrir a primeira reunião do Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico (CMSE) de 2014, o Ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, disse que o governo deverá acrescentar
este ano pelo menos 6 mil megawatts de capacidade instalada
em novas usinas de energia elétrica e construir 6.800 quilômetros
de linhas de transmissão. Durante a reunião, Lobão conﬁrmou a
realização, em 2014, de 7 leilões de energia e 5 de transmissão.
“Vamos continuar ampliando e reforçando nosso sistema elétrico”, disse.

Mercado paulista de gás natural aumentou 5% em 2013

D

urante 2013, o volume total de gás canalizado distribuído no estado de São Paulo cresceu 5%. Comgás, Gás Brasiliano e Gás Natural
Fenosa ofertaram 6,27 bilhões de m³ nesse período contra 5,97 bilhões de m³ em 2012. O número de consumidores atendidos até
dezembro último chegou em 1.028.689, segundo informa boletim mensal disponibilizado pela Secretaria de Energia. Com 72,6% do mercado, o setor industrial registrou em 2013 um consumo acumulado de 4,55 bilhões de m³, 0,1% a mais do que no ano anterior. O consumo
médio mensal por unidade consumidora, no período, foi de 270,6 mil m³. Fonte: Assessoria Abegás

Crédito imobiliário da Caixa atinge
R$ 134,9 bi em 2013

A

Caixa Econômica Federal atingiu, em 2013, R$ 134,9 bilhões
em contratações do crédito imobiliário. O volume ultrapassou a previsão de R$ 130 bilhões para o ano. A quantidade de ﬁnanciamentos também superou a média dos anos anteriores. Em
2013, o número de contratos foi superior a 1,9 milhão, enquanto
em 2012, foram ﬁrmados 1,2 milhão. Nos últimos três anos, foram
mais de R$ 300 bilhões em crédito para compra da casa própria
concedidos pelo banco.

Programa habitacional bate recorde
histórico

O

Minha Casa Minha Vida (MCMV) encerrou o ano com 3 milhões e 240 mil unidades contratadas, desde o lançamento do programa. Deste total, 2 milhões e 240 mil moradias foram
pelo MCMV2. Somente em 2013, foram contratadas 900 mil unidades. Fonte: Assessoria de Imprensa Caixa.

Smalticeram comemora 15 anos de Brasil

O

grupo Smalticeram é atualmente um dos líderes mundiais na produção e comercialização de fritas, pigmentos, esmaltes e tintas
para a indústria de revestimentos cerâmicos. Em 1998, acreditando no imenso potencial do mercado brasileiro como futuro líder
entre os países produtores e exportadores de piso cerâmico, instalou sua primeira unidade no sul do país. Após quatro anos, inaugurou
em 2002 sua ﬁlial em Araras - SP.
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