
Fuji Film abrirá loja virtual no Brasil
A Fuji Film investirá no e-commerce próprio no Brasil. Prevista

para entrar no ar em outubro de 2013, a nova loja virtual concentrará

todas as câmeras, lentes e acessórios da multinacional japonesa.

“Havia uma demanda e essa é uma maneira de nos manter próximos

dos nossos consumidores”, explica Leonardo Botelho, gerente

de produtos da divisão de câmeras digitais da empresa.

Para ampliar os negócios no co-
mércioeletrônicoeaproximarem-
presas de outros mercados foi fe-
chada uma parceria entre a Asso-
ciação Comercial do Rio de Janeiro
(ACRJ), oClubedeDiretores Lojis-
tas (CDL Rio), o Sindicato dos Lo-
jistas do Comércio do Município
do Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio)
eoprojetoMercosulDigital.Opro-
jetoécooperaçãoentreaUniãoEu-
ropeia e o Mercosul para políticas
de desenvolvimento do comércio
eletrônico entre fronteiras.

“É uma importante janela de
oportunidades,que precisa ser
aberta também para as pequenas
e médias empresas. Para isso, é
preciso criar facilidades para que
as companhias brasileiras pos-
sam acessar esses e outros merca-
dos”, afirma Aldo Gonçalves,
presidente do Conselho de Co-
mércio, Bens e Serviços da ACRJ.

Segundo ele, asvendas emam-
bientes virtuais transfronteiras
movimenta R$ 105 bilhões. Para
Paulo Manoel Lenz Cesar Protásio,
GrandeBeneméritodaACRJ,opro-
jeto visa ainda a unificação de Rio,
São Paulo e Minas Gerais, que so-
mam 234 municípios, juntando as
forças para encontrar soluções em
comum. “Vamos buscar todos os
meios de difusão do projeto.”

Vanda Scartezini, consultora

doprojetoMercosulDigital,prepa-
rou uma metodologia que pudesse
ajudar associações e governos a
promover o comércio eletrônico.
Membro da ICANN (Corporação
da InternetparaAtribuição deNo-
mes e Números), entidade sem
fins lucrativos responsável pelos
protocolos de internet, ela diz que
termos como segurança no tráfe-
go de informações e a atualização
de protocolos de novos endereços
nomundosãoassuntosqueempre-
sas e provedores no país precisam
acompanhar, para que as opera-

ções de comércio não se percam
pela falta de atualização.

“Se eu não tiver um provedor
quereconheçaoquevemdedomí-
nios a partir de outros alfabetos,
negociações com outros países
que utilizam o seu próprio alfabe-
to nunca chegam até nós. Gran-
des provedores já fizeram isso nos
grandes centros. Mas temos mais
de 600 provedores no Brasil, que
não têm a mesma tecnologia. Não
podemos ter um monopólio e pre-
cisamosqueainformação eo aces-
so chegue a todos ”, diz Vanda.

O Governo do Rio deu ontem o
primeiro passo para aumentar a
participação da indústria auto-
motiva na economia local. De
olho no programa Inovar-Auto-
peças - que será lançado em se-
tembro pelo Governo Federal,
elevando o conteúdo tecnológi-

co dos componentes e reduzin-
do importações de partes de veí-
culos - uma missão do governo
estadual apresentou em São Pau-
lo atrativos para que fornecedo-
res invistam. O Rio está entre os
estados onde serão criados, pelo
Programa Arranjos Produtivos
Locais (APL), redes de fornece-
dores em torno das montadoras.

Em reuniões com diretores da
Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotivos
(Anfavea), e com cerca de 80 re-

presentantes do setor de autope-
ças,o secretário estadual de De-
senvolvimento do Rio, Julio Bue-
no, ofereceu incentivos tributá-
rios e financeiros, além da possi-
bilidade de cessão de terreno.

“Temos condições logísticas
excelentes, com dois aeroportos
internacionais, sete portos, rodo-
vias e ferrovias”, afirmou.

Ontem, a paulista Tecbor, fa-
bricante de perfis de borracha que
vão em torno dosparabrisasanun-
ciou investimentos de R$ 10 mi-
lhões para construir uma unidade
em Três Rios, com capacidade de
produzir 150 toneladas a partir de
2015. A empresa vai fornecer para
a MAN e Neobus. E outras estão
conversando com o governo.
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ACRJ, CDL Rio, Sindilojas e Mercosul Digital assinam projeto para

criar políticas de desenvolvimento do comércio eletrônico

Governo está de olho
nos efeitos do Inovar
Autopeças e busca
atrair fornecedores
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Central Eólica Baixa do Feijão IV S.A.
CNPJ/MF nº 14.496.317/0001-75 - NIRE 35.300.414.675

Ata de Assembleia Geral Ordinária
realizada em 26 de abril de 2013

1. Data, Hora e Local. Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2013, às 16:30 horas, na sede
social da Central Eólica Baixa do Feijão IV S.A (“Companhia”), na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 17° andar,
sala 4, Itaim Bibi, CEP 04534-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença. Presentes os
Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a
convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”),
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa. Presididos os trabalhos pelo Sr.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariado pela Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti.
4. Ordem do Dia. O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) aprovar a eleição de novo
Diretor Presidente da Companhia e aceitar a renúncia de Diretor da Companhia; e (iii) aprovar a fixação da
remuneração global dos administradores. 5. Deliberações. Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após
a discussão das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, reservas ou restrições: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, que foram rubricadas pela Secretária da
mesa e ficam arquivadas para consulta na sede social da Companhia. 5.2 Aprovar a eleição para o mandato
em curso, ou seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser
encerrado em 31/12/2014, do Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista,
nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o cargo de Diretor Presidente, em substituição
do Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, português, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 56.230.191-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05. 5.3 Aceitar a renúncia
do Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade
RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº. 364.349.064-04, residente e domiciliado na capital do
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi,
CEP 04532-001, do cargo de Diretor da Companhia. 5.4 Considerando as deliberações ora aprovadas, a
Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até a realização da Assembleia
Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em 31/12/2014, permanecendo dois
cargos vagos: Diretor Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques; Diretor: Renato Volponi Lício; Diretor:
Bernardo de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro. 5.5 Aprovaram a verba anual de até R$27.000,00 (vinte
e sete mil reais) como sendo a remuneração global dos membros da Diretoria, para o período de abril
de 2013 a março de 2014 inclusive. 6. Encerramento. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo
necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei
das Sociedades por Ações, e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão,
foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: Sr. Miguel Nuno
Simões Nunes Ferreira Setas. Secretária da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Acionista: EDP
RENOVÁVEIS BRASIL S.A. representada por sua procuradora Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Declaro
que a presente é cópia fiel extraída do original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - Secretária. Registrada
na JUCESP sob o nº 311.187/13-4 em sessão de 19/08/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Central Eólica Baixa do Feijão III S.A.
CNPJ/MF nº 14.496.290/0001-10 - NIRE 35.300.414.659

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2013
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2013, às 15:45 horas, na sede
social da Central Eólica Baixa do Feijão III S.A (“Companhia”), na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 17° andar,
sala 3, Itaim Bibi, CEP 04534-010, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: Presentes os
Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada
a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presididos os trabalhos
pelo Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas e secretariado pela Sra. Andréa Mazzaro Carlos De Vin-
centi. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a presente Assembleia tinha por finalidade: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) aprovar a eleição de novo Diretor
Presidente da Companhia e aceitar a renúncia de Diretor da Companhia; e (iii) aprovar a fixação da remune-
ração global dos administradores. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão
das matérias, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,
reservas ou restrições: 5.1. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, que foram rubricadas pela Secretária da mesa e ficam
arquivadas para consulta na sede social da Companhia. 5.2 Aprovar a eleição para o mandato em curso, ou
seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em
31/12/2014, do Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de
identidade RG nº 10.454.182 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.750.768-79, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530,
14º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o cargo de Diretor Presidente, em substituição do Sr.
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, português, casado, engenheiro, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 56.230.191-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.022.348-05. 5.3 Aceitar a renúncia do
Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade
RG nº 1.699.133 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 364.349.064-04, residente e domiciliado na capital do
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi,
CEP 04532-001, do cargo de Diretor da Companhia. 5.4 Considerando as deliberações ora aprovadas, a Di-
retoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandato até a realização da Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as contas do exercício a ser encerrado em 31/12/2014, permanecendo dois cargos
vagos: Diretor Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques; Diretor: Renato Volponi Lício; Diretor: Bernardo
de Deus Vieira Paisana Salvador Pinheiro. 5.5 Aprovaram a verba anual de até R$27.000,00 (vinte e sete mil
reais) como sendo a remuneração global dos membros da Diretoria, para o período de abril de 2013 a março
de 2014 inclusive. 6. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta
ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações,
e sua impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e assinada pelos presentes. Presidente da Mesa: Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas.
Secretária da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Acionista: EDP RENOVÁVEIS BRASIL S.A. repre-
sentada por sua procuradora Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Declaro que a presente é cópia fiel extraída
do original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - Secretária. Registrada na JUCESP sob o nº 311.186/13-0 em
sessão de 19/08/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Estado do Rio dá incentivos
para empresas de autopeças
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30, 31 ago. e 1 set. 2013, Empresas, p. 16.




