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Empresas | I n d ú st r i a

Autopeças Multinacional japonesa conclui fábrica no interior paulista

Omron investe R$ 21 milhões
em componentes eletrônicos

SILVIA COSTANTI / VALOR

Storniolo, diretor-geral da Omron no Brasil: empresa planeja trazer módulos eletrônicos mais complexos ao país

Eduardo Laguna
De São Paulo

A multinacional japonesa Om -
ron — grupo de atuação diversifi-
cada e com faturamento de US$ 7,8
bilhões no mundo — começou a
produzir componentes eletrôni-
cos em uma nova fábrica na cidade
de Vinhedo, no interior paulista,
onde investiu R$ 21 milhões.

No local, a empresa vai produ-
zir 13,7 milhões de peças por
ano, entre painéis de comando e
interruptores instalados no inte-
rior dos carros para o controle de
uma série de funcionalidades do
veículo, como ar-condicionado,
vidro elétrico, travamento elétri-
co de portas e pisca-alerta.

Porém, de olho na produção de
carros cada vez mais equipados e
na chegada ao país de marcas pre-
mium — como a B M W, que se ins-
tala em Santa Catarina —, a Omron
também se prepara a uma amplia-
ção de seu portfólio para produtos
de maior complexidade eletrôni-
ca. Por isso, levou para Vinhedo os
mesmos processos de manufatura
adotados em suas operações nos
mercados desenvolvidos, o que
permitirá a fabricação de uma no-
va gama de componentes.

Módulos eletrônicos que auxi-
liam o funcionamento das bom-
bas de combustível são exemplos
de produtos que, futuramente, po-
derão ser produzidos na unidade.
“Tenho hoje três linhas de produ-
ção, mas com pequenas alterações
de lay-out [da fábrica] posso acres-
centar até outras duas linhas de
m o n t a g e m”, afirma Carlos Stor-
niolo, diretor-geral da divisão au-
tomotiva da Omron no Brasil.

Prévias indicam
aumento de 31%
no lucro do Ultra
C o m b u st í ve i s
Mônica Scaramuzzo
De São Paulo

A U l t r a p a r, conglomerado que
reúne empresas nos setores de dis-
tribuição de combustíveis (Ipiran -
ga), químico (Oxiteno), de arma-
zenagem para granéis líquidos
(Ultracargo), e gás GLP (Ultragaz),
poderá encerrar o primeiro tri-
mestre no azul, com o resultado
impulsionado pelo bom desempe-
nho da Ipiranga, seu principal ne-
gócio. O grupo divulga hoje seu
balanço de resultados.

Os relatórios de prévia de resul-
tados da Bradesco Corretora, Itaú
BBA e do Citibank mostram que no
primeiro trimestre a companhia
pode encerrar, em média, com lu-
cro líquido de R$ 250,3 milhões,
aumento de 31% sobre o mesmo
período do ano passado. Já a recei-
ta líquida do grupo no período é
calculada, em média, em R$ 13,66
bilhões, aumento de 10% sobre o
mesmo trimestre de 2012. O lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) pode
encerrar, na média, em R$ 611 mi-
lhões, 22% acima em relação ao
mesmo período do ano passado.

Em seu relatório, o Citibank esti-
ma que o grupo deverá atingir um
Ebitda de R$ 615 milhões, alta de
23% em relação ao mesmo período
do ano passado, reflexo das boas
vendas da divisão de combustíveis,
a Ipiranga. O Ebitda da Ultragaz,
de gás GLP (de cozinha), voltou a se
recuperar no primeiro trimestre,
após reajustes de preços nos pri-
meiros três meses do ano.

A receita líquida do grupo é es-

timada pelo Citi em R$ 13,24 bi-
lhões, com expansão de 7% sobre
o mesmo período de 2012. O lu-
cro líquido deve atingir R$ 260
milhões, alta de 36% no período.

Já a Bradesco Corretora prevê re-
ceita líquida maior, de R$ 13,77 bi-
lhões, alta de 11% sobre o mesmo
período de 2012. O lucro líquido
deverá crescer 25,4%, para
R$ 238 milhões. O Ebitda da com-
panhia é estimado em R$ 606 mi-
lhões, aumento de 21%.

O relatório do Itaú BBA aponta
faturamento líquido de R$ 13,96
bilhões, alta de 12,6% sobre os pri-
meiros três meses de 2012. O lucro
líquido deverá crescer 32,2%, para
R$ 253 milhões, e o Ebitda pode su-
bir 22,4%, para R$ 614 milhões.

Desde o início do ano, o Ultra
está sob nova gestão. Thilo Man-
nhardt assumiu a presidência e,
seu antecessor, Pedro Wongts-
chowski, foi para o conselho de
administração da companhia.

Considerada uma “empresa re-
d o n d a” pelo mercado, o Ultra de-
verá manter crescimento orgânico
em todas as suas unidades de ne-
gócios e fazer aquisições que fa-
çam sentido, sobretudo nas áreas
química e de gás GLP, segundo fon-
tes ouvidas pelo Va l o r . No ano pas-
sado, o grupo fez duas importan-
tes aquisições na área química — a
Pasadena Property, instalada no
Texas, nos Estados Unidos, por
US$ 15 milhões, sem assunção de
dívidas, e a totalidade das ações da
American Chemical I.C.S.A., por
US$ 79 milhões. A American Che-
mical possui uma unidade em
Montevidéu, com capacidade de
produção de 81 mil toneladas de
especialidades químicas.

O posicionamento do grupo
tem em mira as oportunidades
que surgirão com a evolução tec-
nológica dos carros produzidos
no Brasil. Espera-se que as metas
estabelecidas pelo novo regime
automotivo para melhorar o pa-
drão de qualidade, eficiência e se-
gurança dos veículos brasileiros
— assim como a crescente conec-
tividade dos carros com dispositi-
vos de comunicação móveis — le -
vem ao uso mais intensivo da ele-
trônica nos automóveis. Como
tecnologias de ponta nesse cam-
po ainda não estão disponíveis
no país, existe a necessidade de
desenvolver a produção local.

A meta da Omron é mais do que
triplicar — de R$ 60 milhões para

R$ 200 milhões por ano — a receita
obtida com a venda de autopeças
no Brasil até 2020. A divisão auto-
motiva do grupo chegou ao país
há seis anos numa joint venture
com a italiana Bitron — em fábrica
que era operada pela Omron em
Itapevi, na Grande São Paulo, até
antes da transferência a Vinhedo.

A fábrica de Vinhedo — que
ocupa metade de um terreno de
14 mil metros quadrados — ope -
ra há quase dois meses, mas a
inauguração oficial será feita no
dia 24 de maio, em evento com a
presença do presidente global da
Omron Automotiva, Katsuhiro
Wada. Mais de 400 funcionários
estão empregados no local.

O fácil acesso rodoviário — fator

que também atrai diversas empre-
sas de logística para a região — e a
proximidade a grandes polos de
produção de veículos influencia-
ram na escolha da cidade. A Om-
ron fornece produtos diretamente
a montadoras ou a sistemistas que
abastecem fabricantes de carros. A
empresa, segundo Storniolo, tam-
bém será fornecedora da Nissan na
fábrica que a marca japonesa está
erguendo em Resende (RJ), cuja
inauguração está prevista para o
primeiro semestre de 2014. Além
do braço automotivo, a Omron
tem negócios nas áreas de automa-
ção industrial e de equipamentos
de cuidado com a saúde de uso do-
méstico, como termômetros e me-
didores de pressão arterial.

Ministério da
Fazenda

Cancelamento do Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas informados do cancelamento do Edital de
Convocação da Assembleia Geral Extraordinária inicialmente agendada
para o próximo dia 16 de maio de 2013, às 16h, na sede social do IRB-Brasil
Resseguros S.A. (“Companhia”). Em razão do cancelamento da Assembleia
Geral Extraordinária em comento, fica sem efeito o Edital de Convocação
publicado nos jornais Diário Oficial da União e Valor Econômico nos dias 8, 9
e 10 de maio de 2013. Os assuntos pautados serão apreciados em Assembleia
Geral Extraordinária de Acionistas, cuja data será definida oportunamente. Rio
de Janeiro, 13 de maio de 2013. Vice-Presidente do Conselho de Administração,
em exercício, Mario Di Croce.

CNPJ NO 33.376.989/0001-91
NIRE: 33.5.0001036-3

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Lupatech S.A.
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 - NIRE 43300028534

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÈIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA
2ª EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES DA LUPATECH S.A.

Convocamos os debenturistas da 2ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações da
Espécie com Garantia Flutuante para colocação Privada da LUPATECH S.A.(�Companhia�) para
se reunirem em assembléia Geral de Debenturistas, a ser realizada no dia 22 de maio de 2013,
às 12 horas, em segunda convocação na sede social da companhia, na Cidade de Caxias do Sul,
no Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, nº 201, para deliberações sobre:
(i) Declaração de vencimento Antecipado das Debêntures, tendo em vista o descumprimento da
Cláusula VIII, item 8.1, inciso �t� c/c a Cláusula 7.1, alínea �p� do Instrumento Particular de Escritura
da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, para
Colocação Privada, da Companhia, conforme celebrada em 26 de maio de 2009; (ii) a prorrogação
por 74 (setenta e quatro) dias, ou seja até 28/06/2013, do prazo: (a) concedido pelos debenturistas
na Assembléia Geral de Debenturistas da Companhia realizada em 21/03/2013 e posteriores, para
pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures, originalmente devida em 15
de abril de 2012; e (b) para pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures
devida em 15 de abril de 2013; (iii) a não exigência, pelos debenturistas, durante o período de pror-
rogação dos prazos, conforme item (ii) acima, dos encargos �nanceiros estabelecidos na Cláusula
V, item 5.6.3 do Instrumento Particular de Escritura das Dêbentures (�Escritura�), única e exclusi-
vamente em relação ao pagamento das parcelas anuais dos juros remuneratórios das Debêntures
devidas, respectivamente, em 15 de abril de 2012 e 15 de abril de 2013; e (iv) a remuneração a ser
paga aos debenturistas em razão do aumento dos prazos de que trata o item (ii) acima, bem como
a data de pagamento desta remuneração; * Fica condicionada as deliberações dos itens (ii), (iii) e
(iv), a não declaração do vencimento antecipado, previsto no item (i) acima. Informações Gerais:
Nos termos do § 3º do art. 71 da lei nº 6.404/76, em segunda convocação a Assembléia se instalará
em com a presença de debenturistas que representem qualquer número. Os debenturistas deverão
se apresentar, na sede social da Companhia, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Rua Dalton
Lahn dos Reis, n° 201, com 1 (uma) hora de antecedência, além do documento de identidade,
conforme o caso, comprovante da respectiva titularidade das debêntures, expedido pela instituição
escrituradora, e, se for o caso, instrumento de mandato, com �rma reconhecida. Os documentos
relacionados às matérias constantes deste edital estarão disponíveis na sede do Agente Fiduciário
Planner Trustee DTVM Ltda., situado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 � 10º andar, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo; São Paulo, 13 de maio de 2013.

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF nº 07.816.890/0001-53 - NIRE
33.3.0027840-1. AVISO AOS ACIONISTAS. Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital
Próprio. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade com sede na Avenida das
Américas n.º 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 07.816.890/0001-53, comunica aos senhores Acionistas e ao mercado em geral
ter sido referendado pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária cumulativamente realizadas
em 29 de abril de 2013 (“AGOE”) o pagamento dos valores relativos aos juros sobre capital próprio
deliberados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de dezembro de 2012, bem
como o pagamento dos valores relativos aos dividendos complementares aprovados na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 6 de março de 2013. Os proventos serão distribuídos aos
acionistas da Companhia, totalizando R$ 165.722.708,98, dentre os quais: a) R$ 58.726.307,64 (ou
seja: R$ 0,329661498 por ação) serão pagos a título de dividendos complementares, observado que:
(i) considerar-se-á, para fins de pagamento, os acionistas inscritos nos registros da Companhia em
6 de março de 2013; (ii) o pagamento dos dividendos será efetuado em 21 de maio de 2013; (iii) as
ações de emissão da Companhia passaram a ser negociadas ex dividendos desde 7 de março de
2013, inclusive. b) R$ 125.000.000,00 (ou seja: valor líquido de R$ 0,59569707 por ação; perfazendo
um total de R$ 106.996.401,34 líquido de impostos) serão pagos a título de juros sobre capital próprio,
observado que: (i) os juros sobre capital próprio foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório
do exercício findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) considerar-se-á, para fins de pagamento, os
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 11 de dezembro de 2012, como aprovado na
referida Reunião do Conselho de Administração e divulgado no Fato Relevante de 11 de dezembro
de 2012; (iii) o pagamento dos juros sobre capital próprio será efetuado em 21 de maio de 2013, com
a correspondente retenção do imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que já sejam
comprovadamente imunes ou isentos; (iv) as ações de emissão da Companhia passaram a ser
negociadas ex juros desde 12 de dezembro de 2012. Os acionistas terão seus proventos disponíveis
de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú Unibanco S/A, Instituição Financeira Depositária
de Ações de emissão da Companhia. Para os acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição
do número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os proventos somente
serão creditados a partir do 3º (terceiro) dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Itaú Unibanco S/A, que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou
através de correspondência dirigida à Unidade de Processamento e Serviços para Corporações, na
Rua Ururai, n° 111, Térreo, Prédio B, Tatuapé, CEP 03084-010, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. Os proventos relativos às ações depositadas na Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia (CBLC) serão pagos mediante crédito à mesma, a qual, por intermédio das Corretoras
Depositantes, se encarregará de repassá-los aos Acionistas. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.
Armando d´Almeida Neto - Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/SESPA/2013

Secretaria de
Estado de

Saúde Pública

APregoeira/SESPA comunica aos interessados no PREGÃOELETRÔNICONº 088/SESPA/2013,
cujo objeto é Contratação De Serviços de Manutenção e Reforma nas Instalações de 14
Unidades Móveis De Saúde do Programa Presença Viva/SESPA, Sendo 09 Ônibus e 03
Containers, com Fornecimento de Materiais Necessários para o Serviço, a fim de atender
as necessidades desta Secretaria, comunica que foi suspensa a abertura marcada para o
dia 15/05/2013 às 09h00min (nove) horas horário de Brasília no site: www.comprasnet.
gov.br. Outrossim, informo que a nova data de abertura será dia 27/05/2013, às 09h00min.
Belém (Pa), 14 de Maio de 2013.

JULIANA SILVA PAIVA
Pregoeira/SESPA

Vix Logística S.A.
CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 - NIRE: 32.300.029.612 - (Companhia Aberta de Capital Autorizado)

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22/04/2013
Em 22/04/2013, às 12:00 horas, na sede social da Companhia. Convocação: Dispensadas. Presenças:
100%. Mesa: Presidente: Sr. Nilton Carlos Chieppe; Secretário: Sr. Decio Luiz Chieppe. Deliberações: Os
conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes
deliberações: 1) Autorizar a contratação da seguinte operação de crédito: Nota de Crédito Comercial, no
valor de R$10.000.000,00, para composição de capital de giro. Contrato celebrado junto ao Banco do Brasil
S/A - Agência Large Corporate 2659 (SP). Neste ato os Conselheiros ratificam quaisquer atos dos Diretores
já realizados com o objetivo específico de cumprir com as deliberações aqui aprovadas. Ata Registrada
na JUCEES sob n° 20130353744 em 29/04/2013.

Concorrência nº 2/2013
Objeto: Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto

de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas
ou instituições ou de informar o público em geral.
Data da Licitação: 02/07/2013, às 9:30 horas
Local:Auditório doAnexo II do Ministério da Educação, situado à Esplanada dos
Ministérios, bloco L, Anexo II, subsolo. Brasília-DF, CEP 70047-900
Entrega do Edital: das 8h às 18h. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco
L, Anexo I, Sala 313, Brasília-DF, ao valor de R$ 0,15 (quinze centavos), por
página; ou gratuitamente em www.mec.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Ricardo dos Santos Barbosa
Membro da CEL

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Educação

ENERGISA S/A
COMPANHIAABERTA

CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 313.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”),
realizada em 21 de março de 2013. 1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês
de março de 2013, às 14h00, na Av. Pasteur, nº 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocados regularmente
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se
presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de quorum
suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. 3.
Mesa: Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho; Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros.
4. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de
Administração em forma de sumário. 4.2. Aprovar a reabertura do programa de
Units da Companhia na forma do seu Estatuto Social, que será reaberto no prazo 5
(cinco) dias contados da data da reunião do Conselho de Administração que vier a
homologar o aumento do capital social deliberado pelo Conselho de Administração
da Companhia em reunião realizada no dia 05 de março de 2013, possibilitando,
assim, que acionistas que exercerem seu direito de preferência para subscrição de
novas ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, possam convertê-
las em Units, sendo que cada Unit representará 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro)
ações preferenciais de emissão da Companhia. 4.3. Consignar que após a reabertura
mencionada no item 4.2. acima, o programa para formação de Units permanecerá
aberto por prazo indeterminado, até que o Conselho de Administração da Companhia
delibere em contrário. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata
a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. Assinaturas: João Paulo Paes de Barros - Secretário; Ivan Müller
Botelho - Presidente. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho;
Marcílio Marques Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Antonio José de
Almeida Carneiro. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas
de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa S.A.. Carlos Aurélio Martins
Pimentel - Gerente de Relações com Investidores. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº: 5030756 em 05/04/2013 - Protocolo:
13/083.513-7 - Energisa S.A. - Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2013, Empresas, p. B6.




