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Parabéns Cerâmica Lanzi

F

undada no dia 16 de agosto de 1961, na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, a Cerâmica Lanzi é uma empresa que vem
mantendo, ao longo destes anos, tradição, qualidade e conﬁança, oferecendo produtos com o mais alto padrão de tecnologia, estilo
e bom gosto visando superar as expectativas de seus clientes. Presente nas melhores lojas do Brasil e exportando para mais de 20 países,
a empresa tornou-se referência no mundo cerâmico com produtos inovadores que encantam e surpreendem, transmitindo uma sensação de beleza e modernidade. A ASPACER e o SINCER parabenizam a Cerâmica Lanzi pelos 54 anos de fundação.

Lucro da Comgás sobe

A

Comgás encerrou o segundo trimestre com lucro de
R$ 215,5 milhões, alta de 19,9% em relação ao mesmo período de 2014. O resultado foi inﬂuenciado pela contenção de despesas operacionais e pela transferência de parte dos custos com
a compra do gás para as tarifas de reajustes. A receita líquida da
companhia cresceu 3,4%, para R$ 1,67 milhão.

Volume faturado recua em razão da
desaceleração da economia

O

volume faturado da Companhia recuou 2,9%, para 1,36 bilhão de metros cúbicos. Excluindo a termogeração, houve
recuo mais expressivo, de 3,8%, para 1,1 bilhão de metros cúbicos. “Essa queda deve-se principalmente à desaceleração da economia do Brasil e no exterior, além de reﬂetir os atuais problemas
de competitividade da indústria nacional”, disse a Comgás no relatório que acompanha as demonstrações ﬁnanceiras. O consumo
industrial ﬁcou estável, enquanto o industrial recuou 4,3%. O segmento comercial foi na contramão e registrou aumento de 6,7%
em relação ao segundo trimestre de 2014. Fonte: Valor Econômico.

Petrobras volta a encarar o mau humor de mercado

O

mau humor dos analistas com a Petrobras voltou na última semana, depois que a empresa publicou os resultados do segundo
semestre sem indicar solução para o endividamento. Levantamento feito pelo Jornal Valor Econômico com relatórios das principais casas de análise mostra que a incerteza sobre a recuperação da estatal diminuiu com os anúncios de reestruturação, mas voltou
após o balanço do segundo trimestre. Pelo menos quatro casas reduziram os preços-alvos para as ações da companhia, reincorporando
o pessimismo nas projeções de desempenho da empresa. Atualmente, as recomendações de analistas variam entre “venda” e “neutra”.

Abegás vai ao Cade contra a Petrobras

O

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aceitou representação da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) contra a Petrobras. A estatal tem até o dia 19 de agosto para apresentar sua representação. Ao
sintetizar a reclamação da Abegás, o Cade explica que a associação entrou com uma queixa contra a estatal que “estaria incorrendo em
condutas com efeito anticompetitivo de aumento arbitrário de lucros, exercício abusivo de posição dominante e falseamento ou prejuízo à concorrência, com suposto tratamento discriminatório e falta de transparência” por meio de sua política de preços e condições de
contratação no mercado de distribuição e comercialização de gás natural. Procurada Petrobras não respondeu ao pedido de comentário
sobre a decisão”. Na denúncia, a Abegás reclama que a Petrobras tem “uma política comercial discriminatória e nada transparente, um
modelo de preciﬁcação obscuro e imprevisível, no qual não se sabe exatamente quais seriam as bases de cálculo da parcela ﬁxa, bem
como a concessão e retirada de descontos concedidos nos contratos do tipo NPP [Nova Política de Gás]” fornecimento de gás natural
pela Petrobrás. A Petrobras, que, tem dois tipos de contrato. Um deles é o TCQ, que é atrelado ao preço de compra do gás importado da
Bolívia acrescido dos custos infraestrutura de transporte; e o outro é o NPP, resultante da média dos custos de aquisição do gás comercializado pela Petrobras.

Decisão leva em conta a retirada de descontos concedidos

A

decisão da associação das distribuidoras de denunciar a estatal no Cade foi tomada após anúncio sobre a retirada gradual dos
descontos que vinham sendo concedidos às distribuidoras de gás há quatro anos. No ano passado a Petrobras anunciou que ia
começar a retirar os descontos dos preços do gás até o ﬁnal de 2015, o que segundo a Abegás vai signiﬁcar uma retirada de descontos de
26%. Desse total, 17% este ano. O preço vai subir 11% em agosto, valor que deve chegar nas próximas faturas.
Ao mesmo tempo em que retira os descontos, a Petrobras manteve as cláusulas “take or pay” (que prevê pagamento obrigatório de
volumes mínimos de gás) e “ship or pay” (por uma utilização mínima dos gasodutos por onde o gás é entregue). Segundo a Abegás, a
nova política de preços vai signiﬁcar um aumento de custos para as distribuidoras superior a 20%, que terá que ser repassado aos consumidores. Com isso, a estimativa é de que os preços do gás subam 10%. Fonte: Valor Econômico
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