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BNDES terá crédito pré-aprovado para compra de máquinas e equipamentos 
nacionais

A Petrobras anunciou, nesta última quarta-feira (25/7), um 
conjunto de medidas para minimizar os impactos no forne-

cimento de gás natural com a parada de 45 dias da plataforma 
de Mexilhão e evitar o desabastecimento. Entre as ações, estão a 
ampliação da capacidade de regaseifi cação de gás natural lique-
feito (GNL) do terminal da Bahia, de 14 milhões de m³/dia para 
20 milhões de m³/dia, e a disponibilidade de um navio regaseifi -

Petrobras faz manobras em terminais de GNL para evitar falta de gás

BNDES Finame Direto terá valor mínimo de crédito de R$ 10 
milhões por operação, atendendo a um perfi l de médias e 

grandes empresas. Produto estará em piloto para testes durante 
o mês de agosto. Em setembro, estará disponível a todos os 
interessados por meio de um novo portal Sistema é semelhante 
ao que os bancos de varejo disponibilizam aos clientes mediante 

A estiagem que atinge o estado de São Paulo é a pior desde 
2014. Em algumas cidades, não chove de forma signifi cati-

va há quatro meses. Os principais reservatórios estão com níveis 
inferiores a 2013, período que antecedeu a crise hídrica. 

O Sistema Cantareira, que abastece parte da capital e da Re-
gião Metropolitana, estava com quase 60% da capacidade um 

SP corre risco de enfrentar crise hídrica mais grave que a de 2014

cador para atender ao terminal da Baía de Guanabara (RJ), que 
pode ofertar mais 14 milhões de m³/dia. Além da manobra com 
os terminais de GNL, também será feita a redução na demanda 
de termelétricas que concentraram suas paradas programadas 
de manutenção durante o período de paralisação de Mexilhão. 
Esta questão foi articulada junto ao ONS. 

Fonte: Valor Econômico

ano antes da crise de 2014. Hoje, tem 40% e está prestes a 
entrar em alerta. 

O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da USP, Augusto José Pereira Filho, afi rma que o 
estado caminha para uma crise hídrica. 

Fonte: CBN

A ICRA iniciou suas atividades em 1990, com seu fundador 
Wilson Silva e mais 2 colaboradores em 150 m² de área 

para atender o setor cerâmico com refratário e abrasivos. Hoje 
com mais de 28 anos de mercado, a empresa produz corantes, 
aditivos e produtos especiais para todo setor cerâmico.  Atual-

ICRA é mais nova sócia colaboradora da ASPACER
mente, a ICRA conta com 175 colaboradores e 26.000 m² de 
área. “Estamos sempre trazendo em nossos produtos a qualidade 
e inovação que o setor necessita. E, estamos muito felizes em 
fazer parte da ASPACER”, afi rma o diretor da ICRA Wilson Silva 
Junior.

análises de risco antecipadas. O valor mínimo do crédito do BNDES 
Finame Direto será de R$ 10 milhões por operação. Os recursos 
serão liberados no prazo de até 2 anos, a contar da data de as-
sinatura do contrato, e deverão ser aplicados na aquisição ou na 
produção de bens de capital nacionais. 

Fonte: BNDES

Pioneira da impressão inkjet em cerâmica, a KERAjet conta 
com mais de 20 anos de história e presença consolidada no 

Brasil e no mundo. A empresa oferece aos seus clientes a mais 
avançada tecnologia em decoração digital para a indústria e um 
serviço de assistência técnica diferenciado e sempre pronto para 
atender as necessidades de seus clientes. Mais um ano, a KERA-
jet participará como parceira no 6° Prêmio Nacional de Design 
ASPACER “Uma boa oportunidade para estreitar ainda mais os 

KERAjet confi rma patrocínio para o 6º Prêmio Nacional ASPACER de Design 
laços com os profi ssionais da área. 

Aproveitando a oportunidade, a empresa convida todos à vi-
sitarem seu estande na Tecnargilla, que acontece em setembro 
próximo na Itália, onde apresentará suas últimas novidades 
tecnológicas para o segmento de decoração digital”, informou a 
KERAjet por meio de nota. Para mais informações sobre como 
patrocinar o evento, o telefone para contato é o (19) 3545-9600 
com Ana Paula.


