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‘Rei da soja’ na Argentina
promete voltar em breve ao País
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“Nossa visão é de que Los
Grobo tenha uma
participação relevante de
negócios no Brasil, como
plataforma das operações
na América Latina.

ex
c

é

ar
tig
o

e

aç

ão

O grupo argentino Los Grobo
confirmou oficialmente a
venda de sua participação na
brasileira Ceagro para a japonesa Mitsubishi Corporation. A Ceagro produz um milhão de toneladas de grãos e
fatura US$ 600 milhões. A
Mitsubishi havia entrado na
Ceagro no ano passado, ao adquirir 20% das ações. Mas,
com esta operação, a empresa japonesa passa a deter 80%
do pacote acionário.
Destaforma,a Los Grobo, comandadaporGustavoGrobocopatel, conhecido como o “rei da
soja” na Argentina, reduz sua
presença em território brasileiro a um moinho e uma empresa
de distribuição de farinhas e
massas. Ele afirma que a Ceagro,nosúltimoscincoanosmul-

st
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tiplicou seu tamanho por dez e
que a Mistsubishi ofereceu uma
“oportunidade inesperada”
com a proposta de compra.
Apesar de ter vendido seu
maior negócio no País, o grupo
pretende voltar a ampliar sua
presençano mercadobrasileiro,
conformeindicouHoracioBusanello, presidente da Los Grobo.
Segundo ele, o grupo criará uma
nova empresa no País para atuar
emplantioeemoutrosprojetos.
Grobocopatel confirma: “voltaremos em breve”.
“NossavisãoédequeLosGrobo tenha uma participação relevante de negócios no Brasil, como plataforma das operações
na América Latina”, afirmou o
empresário sem entrar em detalhes. “Para mim, o Brasil é o máximo. Em cinco anos criamos
umacompanhiacujofaturamento passou de R$ 100 milhões a
US$ 1 bilhão.”
De forma quase simultânea à
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Depois de vender o controle da brasileira Ceagro para os japoneses da Mitsubishi Corporation na
semana passada, o empresário Gustavo Grobocopatel afirma que terá uma nova empresa no Brasil

“Para mim, o
Brasil é o máximo.”
Gustavo Grobocopatel
DONO DA LOS GROBO, CONHECIDO
COMO O ‘REI DA SOJA’ NA ARGENTINA

venda da Ceagro, a Los Grobo
anunciou a compra na Argentina da Agrofina, empresa da área
de produtos agroquímicos.
A aquisição é parte de um plano de US$ 77 milhões que inclui
a produção de fitossanitários,
biopesticidas naturais e três fábricas de processamento de sementes.SegundoGrobocopatel,
este plano “diversifica o modelo

denegócios, paraestar maispróximo da tecnologia”.
Estratégia. A retirada de parte
dos investimentos no Brasil e a
compra da nova empresa no
país de origem, segundo o empresário, “é uma decisão estratégica, que reconfigura o grupo
na Argentina”.
Os diretores sustentam que o
plano é transformar a Los Groboem uma empresa que vá além
da produção agrícola, aumentando os investimentos em produtosdealtovaloragregado.Essa tendência havia ficado clara
nos últimos anos, quando o gruporeduziuemum terçosuaárea
deplantionaArgentina.Comreceita de US$ 1 bilhão em 2012, a
LosGroboéumdosmaioresgrupos econômicos do país vizinho. Do faturamento total, 40%
foigeradocomseusinvestimentos no Brasil; 37%, na Argentina
e o restante no Uruguai.

VIGOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

FATO RELEVANTE
A VIGOR ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), em observância aos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e do artigo 157,
§4º da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral a realização de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 23 de
maio de 2013 (“AGE”) e de reunião do Conselho de Administração da Companhia em 28 de maio de
2013 (“RCA”), as quais deliberaram e aprovaram a 1ª (primeira) emissão (“Emissão”) de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com
garantia real, em duas séries, da Companhia (“Debêntures”), no montante total de R$410.000.000,00
(quatrocentos e dez milhões de reais), na data de emissão das Debêntures, qual seja, 26 de abril de
2013 (“Data de Emissão”), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta” e “Instrução CVM 476”,
respectivamente). A Emissão compreende a emissão de 410 (quatrocentas e dez) Debêntures,
sendo (i) 310 (trezentas e dez) Debêntures da primeira série (“Debêntures da 1ª Série”); e (ii) 100
(cem) Debêntures da segunda série (“Debêntures da 2ª Série”), com valor nominal unitário
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). As Debêntures
possuem prazo de vencimento de 7 (sete) anos contados da Data da Emissão, vencendo-se,
portanto, em 26 de abril de 2020 (“Data de Vencimento”). A Oferta será coordenada pelo Banco
Bradesco BBI S.A., na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Bradesco BBI” e “Coordenador
Líder”) e é destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme o disposto nos incisos I e
II do artigo 4º da Instrução CVM 476 e está automaticamente dispensada do registro de distribuição
pública perante a CVM de que trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme
alterada, nos termos da Instrução CVM 476. Não haverá atualização monetária do Valor Nominal
Unitário. As Debêntures da 1ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes à
variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, calculada e
divulgada diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa de 2,75% (dois inteiros
e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em 252 dias úteis (“Remuneração das
Debêntures da 1ª Série”) e as Debêntures da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
equivalentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa
de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em 252 dias úteis
(“Remuneração das Debêntures da 2ª Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures
da 1ª Série, “Juros Remuneratórios”), conforme especificado no “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Vigor Alimentos S.A.” (“Escritura de Emissão”). Sem
prejuízo dos pagamentos em decorrência do resgate antecipado e vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures previstas na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios
serão pagos anualmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 26 de
abril de 2014 e, o último, na Data de Vencimento.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados (i) no caso das
Debêntures da 1ª Série, à liquidação das notas promissórias comerciais da 1ª (primeira) emissão da
Companhia; e (ii) no caso das Debêntures da 2ª Série, exclusivamente e integralmente, à compra de
leite de produtores rurais, ou seja, diretamente às atividades da Companhia relacionadas ao
agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção, comercialização,
beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários.
O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não
deve ser interpretado como um material de venda e/ou de divulgação das Debêntures.
A ata da AGE, a ata da RCA e a Escritura de Emissão com a íntegra da matéria aprovada estarão
arquivadas na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A.
- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da
Companhia (www.vigor.com.br).
São Paulo, 04 de junho de 2013
Mauricio Leonardo Hasson
Diretor de Relação com Investidores

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B13.

JBS S.A.

Credores do Rede pedem
prazo para estudar oferta
Wellington Bahnemann

O Grupo Rede e os seus principaiscredoresacertaramumprazo adicional para que os credores possam analisar a proposta
apresentada na semana passada
pela Copel e Energisa, que ofertaramR$3,2bilhões pelosativos
operacionaisdogrupo.Segundo
umafontepróximaaoGrupo,isso será proposto na assembleia

de hoje, marcada para as 10h.
Os credores do Grupo Rede
irão se reunir para deliberar se
aprovamounãooplanoderecuperação da companhia, que foi
elaborado pela CPFL Energia e
a Equatorial – as duas empresas
assinaram no fim do ano passado um acordo de exclusividade
comocontroladordoGrupoRede, o empresário Jorge Queiroz,paraacompradetodoogru-

popor R$ 1.Porém, dado o acordo prévio com os credores para
elevar o prazo para a análise da
proposta concorrente, é pouco
provável que uma decisão final
sobre o tema seja tomada hoje.
“O entendimento é que essa
questão precisa ser resolvida
ainda este mês”, disse a fonte.
A preocupação com o prazo
está relacionada a pressão da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para equacionar a delicada situação econômico-financeira das oito distribuidorasdoGrupoRede,queestão sob a intervenção da própria Aneel desde o ano passado.

No início de maio, o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, cobrou urgência na conclusão do
processo de recuperação judicial da companhia para evitar
quea qualidade do serviço prestado pelas empresas fosse ainda mais afetado.
CORREÇÃO

Diferentemente do publicado ontem, o aporte da CPFL
e da Equatorial no Grupo
Rede seria de R$ 1,8 bilhão e
não de US$ 1,8 bi.

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60 - NIRE 35.300.330.587
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de Maio de 2013 às 10:00 Horas
Data, Hora e Local: 13 de maio de 2013, às 10:00 horas, na sede da JBS S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Convocação: Convocação enviada
por e-mail a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. Presença: Presente a
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da
Reunião. Composição da Mesa: Joesley Mendonça Batista, Presidente da Mesa; e Francisco de Assis e Silva, Secretário da Mesa.
Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos, a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia:
para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Wesley Mendonça Batista, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 989.892 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.873.921-20 e residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100;
para o cargo de Diretor Executivo de Relações Institucionais, o Sr. Francisco de Assis e Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.960.789-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 545.102.019-15, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar,
Vila Jaguara, CEP 05118-100; para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Jeremiah Alphonsus O’Callaghan,
irlandês, casado, engenheiro, portador do RNE nº W675005W, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.266.188-55, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco
I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; e, para o cargo de Diretor de Administração e Controle, o Sr. Eliseo Santiago Perez Fernandez,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.473.832 SSP/PE, inscrito no CPF/MF
sob o nº 412.811.954-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade,
na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, todos com mandato de 3 (três) anos. Os Diretores
ora eleitos e presentes à Reunião foram investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, e declararam, para os efeitos legais, não
estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, não estar impedidos por lei especial
a exercer a administração de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade. Encerramento e Lavratura da
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os
presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Humberto
Junqueira de Farias, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Carlos Alberto Caser, Peter Dvorsak e João Carlos Ferraz. Certifico que a presente
é um extrato da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de maio de 2013. Francisco de Assis e Silva - Secretária da Mesa.
JUCESP nº 191.351/13-1 em 23/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MCI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA ME, torna público que
RECEBEU DA CETESB A RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº72000913, VALIDA
ATÉ 29/05/2017, PARA FABRICAÇÃO DE
APARELHOS ELETRÔNICOS PARA USOS
TÉCNICOS, sito à AV. CAMPINAS, 367, ARRAIAL
PAULISTA, TABOÃO DA SERRA/SP.

Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A. – Embraport, CNPJ/MF nº
02.805.610/0001-98 - NIRE 35.300.157.109,
torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a renovação da
Licença de Instalação nº 874/2012 (Retificação), com validade até 28 de maio de 2015,
para a implantação do Terminal Portuário, no
Município de Santos, estado de São Paulo.
Empresa Brasileira de Terminais
Portuários S.A. - Embraport, CNPJ/MF nº
02.805.610/0001-98 - NIRE 35.300.157.109,
torna público que recebeu do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a
Licença de Operação nº 1152/2013, com
validade até 23 de maio de 2019, para a
operação do Terminal Portuário, no
Município de Santos, estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL
Edital: 73/13. Processo Administrativo: 2027/2013. Pregão Presencial: 62/13. Objeto: contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de som e iluminação para diversos eventos da
municipalidade. O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de
Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link Licitações, ficando facultada a retirada do Edital
diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, mediante o recolhimento da taxa no
valor de R$ 64,37 (sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), na Seção de Tributação, a partir do dia 05
de junho até o dia 18 de junho de 2013. Os envelopes deverão ser protocolados até as 14 horas do dia 19 de
junho de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 04 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.
Edital: 74/13. Processo Administrativo: 2381/2013. Pregão Presencial: 63/13. Objeto: locação de cobertura
de palco com piso para dança para o evento "Semana Nenete de Música Sertaneja". O Edital será disponibilizado
gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal de Pirassununga http://www.pirassununga.sp.gov.br, no link
Licitações, ficando facultada a retirada do Edital diretamente na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51,
Centro, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 40,82 (quarenta reais e oitenta e dois centavos), na
Seção de Tributação, a partir do dia 05 de junho até o dia 19 de junho de 2013. Os envelopes deverão ser
protocolados até as 14 horas do dia 20 de junho de 2013, na Seção de Comunicações, no endereço acima.
Pirassununga, 04 de junho de 2013.
Rafaela C. Machnosck Martins - Chefe da Seção de Licitação.

Faça a escolha certa.

Conheça o Balcão de Anúncios do Estadão
no Bairro do Limão e anuncie!

Horário de atendimento:
Segunda à quinta - 8h30 às 19h
Sexta-feira - 8h30 às 20h

Estacionamento no local

