
 

 

Novo portal sobre lubrificantes já está com 

acesso disponível 

 

O Portal Lubes, o mais novo espaço na internet para a indústria de 

lubrificantes e também para o público interessado no segmento industrial 

e automotivo já está no ar. Com a chancela da Editora Onze, produtora da 

revista Lubes em Foco, e seus colaboradores, os organizadores 

condensaram em um único local, as mais recentes e importantes notícias 

relativas ao mercado de lubrificantes, eventos, guia de negócios, revista, 

além das colunas com opiniões e informações de especialistas do setor. 

 

De acordo com Pedro Nelson Belmiro, diretor da Editora Onze e editor da revista 

Lubes em Foco, a produção de conteúdo de alta qualidade, associada a notícias 

atualizadas quase que diariamente, trazem o dinamismo que faltava ao mercado. 

“Acompanhamos a evolução e a velocidade da informação, sempre procurando 

manter a qualidade e a profundidade dos temas abordados, e aceitamos o desafio 

de produzir conteúdo interessante e constante para o nosso público”, comentou 

Belmiro. 

O Portal Lubes apresenta ainda, além das mais importantes notícias relacionadas a 

lubrificantes e derivados, áreas onde poderão ser apreciadas as opiniões de 

especialistas do setor, com informações técnicas e de mercado, que serão 

altamente importantes para empresas e profissionais que poderão se atualizar com 

segurança. 

Pelo portal, o visitante também terá acesso aos sites da revista Lubes em Foco, do 

Guia de Negócios GNLubes, a informações sobre preços do petróleo, aos principais 

eventos do setor  e muito mais. 

Gustavo Zamboni, diretor da Editora Onze, se diz bastante entusiasmado com as 

possibilidades que o novo projeto traz, pois irá abrir as portas para a disseminação 

do conhecimento de forma definitiva para o mercado de lubrificantes e afins. 

“Tivemos o cuidado de consultar especialistas em mídia digital, e elaboramos um 

projeto bastante audacioso, mas com muita solidez, e pretendemos contar com 

mais parceiros ainda, em nível internacional”, concluiu Zamboni. 

O novo portal pode ser acessado em www.portallubes.com.br e opiniões serão 

sempre bem vindas para o aperfeiçoamento constante do projeto. 

http://www.portallubes.com.br/

