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Parabéns Cerâmica Lanzi

F

undada em 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. Inspirada na natureza, suas coleções impressionam pela
aparência harmoniosa, cores e tons que permitem usos variados, combinando elegância e suavidade em todos os estilos de
interiores, sejam modernos ou clássicos. Presente nas melhores lojas do Brasil e exportando para mais de 20 países, a Cerâmica
Lanzi 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 empresa pelos 55 anos, que serão completados
no dia 16 de agosto, desejando mais sucesso e prosperidade.

ASPACER e SINCER recebem visita da Comgás

N

o último dia 10, a ASPACER e o SINCER receberam em suas dependências representantes da Comgás – Companhia
de Gás de São Paulo. Sérgio Pais – gerente de vendas industriais, Sérgio Silva – diretor comercial e Rodrigo de Camargo
Teixeira – executivo de grandes contas, estiveram em reunião com a diretoria e presidência da associação com objetivo de
avaliar o atual cenário macro econômico do setor cerâmico de revestimento paulista, fortalecendo o relacionamento entre
as entidades.

Investigação do Cade aponta conduta
anticompetitiva da Petrobras no
fornecimento de gás

Indústria representa 48% dos
investimentos na América Latina

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao Tribunal do órgão a condenação da Petrobras por conduta anticompetitiva no fornecimento de gás natural, após denúncia feita pela Companhia de Gás de São Paulo (Comgás),
de acordo com informações publicadas no Diário Oﬁcial da
União (DOU), do dia 08 de agosto. Segundo a denúncia da
Comgás, a atuação anticompetitiva da Petrobras teria começado em 2011, quando a estatal pôs em prática um programa de desconto nos preços do gás, encerrado em 2015.
“Após consultas ao mercado e às agências reguladoras, a
Superintendência-Geral entendeu que ﬁcou conﬁgurada a
conduta discriminatória anticompetitiva e constatou que
a ausência de descontos no contrato exclusivamente boliviano acarretou menor competitividade do gás comercializado nos locais atendidos pela Comgás”, aﬁrmou o Cade.
Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente. Fon-

s indústrias lideram o volume de projetos de investimentos externos de empresas brasileiras na América
Latina. Segundo pesquisa do Observatório de Multinacionais
Brasileiras da ESPM, o setor manufatureiro representa 48% dos
investimentos, mas tem menor valor agregado. Em segundo
lugar vem o setor de serviços, com 33% e o restante, 19%, ﬁca
com o setor primário. A pesquisa mostra ainda que as companhias brasileiras estão mudando o modo de entrada de investimentos externos na América Latina. De 2010 a 2015, dos
80 projetos de investimentos realizados na região por companhias brasileiras, 47 (59%) foram feitos por meio de aquisição
de empresas. O número de aquisições ultrapassou os 26 (33%)
projetos “greenﬁeld”, que contemplam a abertura da operação desde o início, com a escolha do local de investimento,
obtenção de licenças e contratação de funcionários, entre
outros. O restante dos aportes - 8,8% - do período foi feito por
meio de joint-venture. Fonte: Jornal Valor Econômico.
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ASPACER e SINCER participam do Café JC no próximo domingo

N

o próximo domingo, 14, a ASPACER e o SINCER, através de seu presidente, Benjamin Ferreira Neto; do diretor executivo,
Almir Guilherme; do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando e Quilici e da responsável pelo
marketing institucional, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, serão temas da coluna Café JC, do Jornal Cidade de Rio Claro. Na oportunidade, os representantes da entidade falarão do atual cenário do setor cerâmico de revestimento paulista, as
perspectivas para os próximos meses e também sobre as ações da ASPACER e do SINCER em prol do segmento. Acompanhe.

Subsecretário de Mineração de São Paulo visita a ASPACER e o SINCER

O

Subsecretário de Mineração José Jaime Snelwar, participa hoje de visita ao setor cerâmico de revestimento. Após ser
recebido na sede da ASPACER e do SINCER, Snelwar percorre mineradoras na região, com objetivo de conhecer o processo de extração e beneﬁciamento do minério.
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