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BMR do Brasil é a mais nova filial da BMR S.p.A. na América do Sul

Instalada em Rio Claro, BMR do Brasil que é a mais nova 
filial da BMR S.p.A. na América do Sul, tem como objetivo 

garantir uma presença e um serviço cada vez mais atento e efi-
ciente voltado para as necessidades do mercado sul-americano.  
A empresa tem sua sede (BMR S. p. A.) na Itália, sendo re-
conhecida pela excelência nos acabamentos finais de produto 
cerâmico, no polimento e retífica a seco. “Especificamente, a 
evolução tecnológica da Supershine foi apreciada pelo mer-
cado local, que percebeu o importante valor adicional identifi-
cável na elevada qualidade do produto final, na economia em 
termos de ferramentas de polimento e no aumento da velo-
cidade de produção”, informou a empresa por meio de nota. 
Com estes argumentos, a BMR decidiu abrir a nova fi-
lial no Brasil, que conta com um estoque de peças de re-
posição necessárias para atender as demandas dos clien-
tes e garantir um serviço de 24 horas de assistência, 
com o objetivo de fornecer respostas rápidas e precisas.  
Em nome da direção da BMR do Brasil, Luiz Adriano Furta-
do, afirma que este importante investimento da matriz Ita-

O impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD ou Lei 
nº 13.709, de 2018), em vigor desde setembro, vai além 

das sanções legais e pode atingir a reputação das empresas. 
A análise foi feita por Marcos Sêmola, sócio de Cibersegurança 
da EY, e Renato Opice Blum, advogado e presidente da As-
sociação Brasileira de Proteção de Dados. As penas previstas 
começaram a valer no início do mês. Pode ser aplicada desde 

Descumprir LGPD pode levar a sanção e impactar reputação

uma advertência à multa de até 2% do faturamento - limitada a 
R$ 50 milhões. Como a regulamentação da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD) sobre o cálculo ainda está sendo 
finalizada, não serão aplicadas penalidades neste primeiro mo-
mento. 

Porém, segundo os especialistas alertaram, isso não quer dizer 
que os órgãos fiscalizadores não estejam de olho.

Santa Gertrudes completa nesta segunda-feira (16), 73 
anos de emancipação. De acordo com Associação Paulis-

ta das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), o setor indus-
trial cerâmico tem uma relevância muito significativa no con-
texto econômico da cidade. Hoje, 87% dos empregos gerados  
na indústria local tem ligação direta com o setor cerâmico. 
Santa Gertrudes sedia atualmente sete grupos cerâmicos asso-
ciados à ASPACER, que operam em alguns casos em até mais de 
uma planta industrial, sendo elas: Grupo Embramaco, Grupo Inco-
pisos, Cerâmica Villagres,  Grupo Almeida, Grupo Cedasa Cerâmi-
cas, Formigres Pisos e Revestimentos Cerâmicos e Viva Cerâmica. 
Levantamento feito junto ao Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), que tem como referência o mês de 
maio deste ano, mostra que na cidade são gerados pela indús-
tria 6.468 postos de trabalho, sendo que deste volume, 5.621 
postos, ou seja, 87% dos empregos são originados pela indús-
tria cerâmica. “O reflexo econômico do volume de empregos 
gerados pela indústria é muito maior, se levarmos em conta os 
empregos indiretos, tendo em vista a cadeia produtiva do setor 

Cerâmicas respondem por 87% dos empregos gerados na indústria de Santa 
Gertrudes

A movimentação de cargas no setor portuário cresceu 9,4% 
no primeiro semestre em relação ao mesmo período do 

ano passado, informou nesta semana, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). Segundo a agência, os por-
tos organizados, terminais autorizados e arrendados movimen-
taram 591,9 milhões de toneladas no período. As informações 
constam do painel Estatístico Aquaviário da Antaq.

O painel destaca que, na comparação com o primeiro semes-
tre do ano passado, houve crescimento em relação ao perfil da 

Movimentação de cargas nos portos cresce 9,4% no primeiro semestre
carga. O aumento foi de 6,4% na movimentação de granel sólido, 
11,6% no granel líquido, 16,3% em contêineres e 19,1% na carga 
geral solta. No primeiro semestre, foram movimentadas 343,2 mi-
lhões de toneladas de granel sólido, representando 58% do total 
no período. O destaque foi o minério de ferro, que movimentou 
171,8 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento 
de 12% em comparação ao mesmo período de 2021. Em segundo 
lugar, veio o petróleo, cuja movimentação cresceu 8%, somando 
97,2 milhões de toneladas.

muito diversificada. No entanto, mais do que empregos, o se-
tor cerâmico gera desenvolvimento, progresso e movimenta de 
maneira muito relevante a economia de toda região”, destacou 
o diretor de Relações Institucionais da ASPACER Luís Fernando 
Quilici.

liana, tem como objetivo, estar mais próximo dos clientes 
atuais e buscar novos “partners”, transmitindo ainda mais 
confiança e credibilidade que BMR S.p.A adquiriu ao longo 
dos anos. “O Brasil é uma potência mundial no setor Cerâ-
mico e nós não poderíamos deixar de estar presente”, frisou. 
BMR do Brasil fica localizada na Av. 14,  Nº. 2217 -JD São Pau-
lo, em Rio Claro. Os contatos são (19) 3532-4300 ou e-mail 
contato@bmrbrasil.com.br.

Segunda-feira, aniversário de Santa 
Gertrudes, não haverá expediente na 
sede da ASPACER

Em consequência do feriado municipal de aniversário 
de Santa Gertrudes, que é celebrado nesta próxima 

segunda-feira, 16 agosto, não haverá expediente adminis-
trativo na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de 
Revestimento (ASPACER) e também da CoopAspacer. Na 
Terça-feira, dia 17, o atendimento seguirá normalmente nas 
duas instituições. 

Renato Ferreira, Luiz Adriano Furtado e Sérgio Malfati da BMR do Brasil

Quilici: “Além de empregos, setor cerâmico gera desenvolvimento e movimenta 
economia na região”


