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Petroquímica Unidade será a única
na América do Sul a produzir ABS

Braskem e
Styrolution
terão fábrica
no Brasil
Stella Fontes
De São Paulo
A Braskem e a alemã Styrolution, joint venture entre as gigantes Basf e Ineos que é a maior fornecedora global de estireno, poderão construir no Brasil a única
fábrica da América do Sul de ABS
(copolímero de acrilonitrila butadieno estireno), usado nas indústrias automobilística e de eletroeletrônicos. As companhias
não informam o investimento estimado, porém, no mercado, a
avaliação é a de que o aporte necessário gire entre US$ 190 milhões e US$ 200 milhões.
O foco da operação será, prioritariamente, o Brasil. Desde

A

2006, o mercado nacional é integralmente atendido por importações, sobretudo a partir da
Ásia. Naquele ano, a Lanxess fechou sua fábrica de ABS no país,
em razão da escala relativamente
pequena e do alto custo de produção. A Nitriflex também deixou de operar uma unidade no
Brasil, depois de uma tentativa
de retomada de produção, em
2005, que foi frustrada pela acirrada concorrência asiática.
“Esse é um projeto importante
para o país, que volta a ter produção local, além de melhorar a balança comercial”, disse a diretora
comercial de Petroquímicos Básicos da Braskem, Isabel Figueiredo.
As potenciais sócias anuncia-
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Isabel, diretora de Petroquímicos Básicos da Braskem, evita falar em investimentos, mas garante que sócios definem local da fábrica até o fim desta semana
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ram ontem a assinatura de um
memorando de entendimento
com vistas à constituição de
uma joint venture no Brasil, que
poderá resultar na implantação
da fábrica de resinas estirênicas,
com capacidade para 100 mil toneladas por ano.
Enquanto a Styrolution, que
terá participação de 70% na futura joint venture, contribuirá com
sua “expertise no desenvolvimento e produção de estirênicos”, a
Braskem, que ficará com os 30%
restantes, “deverá prover infraestrutura da cadeia de fornecimento e o local para” a fábrica.
De acordo com Isabel, o local
onde pode ser instalada a fábrica
da joint venture deve ser definido
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até o fim desta semana — a Braskem vai fornecer o butadieno usado no processo. A previsão é a início de construção em 2015, “com
a produção provavelmente em
2017”. Já o estudo de viabilidade,
que definirá o investimento, deve
ser concluído entre junho e julho
do próximo ano. Antes disso, disse a diretora, não é possível falar
em valor de investimento.
“A joint venture somente será
constituída após a conclusão
desses estudos. Neste momento,
preferimos não falar em números”, afirmou. O modelo de financiamento do projeto também será definido a partir do estudo de
viabilidade, mas o tamanho do
aporte que caberá a cada sócia

obedecerá às respectivas participações na joint venture.
Hoje, segundo a diretora da
Braskem, o mercado brasileiro absorve cerca de 80 mil toneladas por
ano de ABS. Outras 20 mil toneladas são consumidas nos demais
países da América do Sul, totalizando cerca de 100 mil toneladas
de consumo anual na região. “Esse
é um mercado que cresceu, até
2008, a taxas superiores a 10% ao
ano”, contou. “Agora, esperamos
crescimento mais moderado, mais
compatível com o PIB.”
A futura unidade será voltada
também à produção de SAN (estireno-acrilonitrila) e polibutadieno, usados na fabricação de ABS,
que já é considerado um plástico

de engenharia. Normalmente, os
preços internacionais desse copolímero são superiores aos do polietileno e do polipropileno, também
produzidos pela Braskem.
Num primeiro momento, 30%
da produção de ABS deverá ser
exportada a outros países sulamericanos, percentual que cairá ao longo do tempo diante da
expansão da demanda brasileira, disse Isabel. “Nos últimos
anos, o Brasil observou um forte
crescimento dos setores de eletrodomésticos e automotivos,
ambos clientes-chave para as especialidades estirênicas que a
joint venture deverá produzir”,
informaram Braskem e Styrolution em comunicado.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. B5.
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JCB prevê queda de receita, mas mantém planos
Máquinas
Olivia Alonso
De São Paulo

Hernández, presidente da JCB: inicia produção de pás carregadeiras em Sorocaba

Com a redução da demanda por
máquinas e equipamentos de linha amarela no Brasil, a inglesa
JCB, uma das líderes globais no
segmento, espera terminar o ano
com queda em sua receita em relação aos R$ 700 milhões de vendas
no país no ano passado. Ainda assim, o espanhol Carlos Hernández,
presidente da empresa, afirma estar otimista com o Brasil no longo
prazo e continua a investir na ampliação de suas operações.
Neste momento, além de a demanda estar mais fraca, tanto na
construção civil como em obras de
infraestrutura, os preços das máquinas estão mais baixos, afirma
Hernández. Segundo ele, com as
grandes expectativas de projetos
públicos e privados, muitas companhias investiram nos últimos
anos para aumentar a capacidade.
Mas a demanda esperada não se
confirmou. Agora, os próximos
movimentos da JCB no Brasil serão

Qualicorp S.A.

Net Serviços de Comunicação S.A.
CNPJ/MF nº 00.108.786/0001-65 – NIRE nº 35.300.177.240 - Cia. Aberta
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em AGE a realizar-se no dia 31/10/2013, às 11
hs, na sede social da Cia., situada na Rua Verbo Divino, nº 1.356, 1º andar, em SP/SP, p/ deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: • Incorporação de suas controladas Net São Paulo Ltda., 614 Serviços de Internet Maceió Ltda., 614 Serviços de Internet João
Pessoa Ltda. e 614 TVH Vale Ltda.. A Cia. informa que se encontra à disposição dos Senhores acionistas, em sua sede, em seu site
de Relações com Investidores (http://ri.netservicos.com.br) e nos sites da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) a documentação pertinente à matéria que será deliberada na
Assembleia Geral, conforme art. 21 da Instrução CVM n.º 481/09 e arts. 135, §3º, e 124, §6º da Lei 6.404/76. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas da Bolsa de Valores que desejarem participar desta Assembleia Geral deverão
apresentar extrato emitido até 28/10/2013, contendo sua participação acionária, fornecido pelo órgão custodiante. Os acionistas
que forem representados na Assembleia Geral por procurador deverão observar o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76. SP/SP,
15/10/2013. Oscar Von Hauske Solis - Presidente do Conselho de Administração
(15, 16 e 17/10/2013)

Ministério de
Minas e Energia

menos agressivos do que antes.
“Os investimentos mais fortes já
foram feitos”, afirma Hernández.
Os aportes da JCB no Brasil desde a
década de 90, quando começou a
abrir escritórios, somam US$ 100
milhões. O valor inclui a operação
fabril na sede da empresa em Sorocaba (SP), que teve início em 1991
e foi ampliada em 2007.
Neste mês, a empresa começa a
produzir pás carregadeiras na unidade, onde já produz retroescavadeiras, escavadeiras, manipuladores telescópicos e rolo compactadores. O objetivo é atingir o conteúdo local exigido para que as pás
carregadeiras — usadas principalmente em construção civil e obras
públicas — possam ser compradas
com empréstimos da linha Finame, do BNDES, que oferece juros
mais baixos para os clientes.
Com um dólar em um patamar
mais baixo, a produção local faz
ainda mais sentido, afirma o executivo. Segundo ele, no momento, “importar não está bom“.
Em setembro, a JCB inaugurou
também em seu terreno de Sorocaba uma unidade de pintura de pe-

Cia. Aberta - CNPJ/MF nº 11.992.680/0001-93 - NIRE 35.300.379.560
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 27/09/2013
Aos 10/09/2013 às 11 horas. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Alberto Bulus e Secretário: Alessandro Piccolo Acayaba de Toledo.
DeliberaçõesTomadas: (i) aprovar o aumento de capital social da Cia., dentro do limite do capital autorizado, nos termos do § 2º do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia., mediante o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos no Plano de Opção, no valor de
R$ 1.184.259,66, com a emissão de 71.427 novas ações ordinárias de emissão da Cia., todas escriturais e sem valor nominal, totalmente
subscritas nesta data e a serem integralizadas no prazo de 60 dias, de acordo com o boletim de subscrição que integra a presente sob a forma
de Anexo I, conforme estabelecido no Plano de Opção, sem direito de preferência para os acionistas da Cia., nos termos do Art. 171, § 3º da
Lei nº 6.404/76. Em virtude do aumento ora aprovado, o capital social da Cia. passa de R$ 1.868.175.976,73, divido em 266.138.353 ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.869.360.236,39, dividido em 266.209.780 ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal. As ações ora emitidas conferirão aos seus titulares, a partir da data de sua emissão, os mesmos direitos conferidos às ações da
mesma espécie, de acordo com o estabelecido em lei e no Estatuto Social da Cia., fazendo jus ao recebimento integral de dividendos, juros
sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Cia. após esta data. A Diretoria da Cia. fica
autorizada a praticar todos os atos e firmar todos e quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada; (ii) nos
termos do Artigo 16 “(vii)”, “(xx)” e “(xxii)” do Estatuto Social da Cia., autorizar a alteração do Estatuto Social da GA, controlada da Cia., com
relação às seguintes matérias: (i) alteração da denominação social; (ii) alteração do objeto social; (iii) criação do cargo de Diretor Técnico, e
sua respectiva eleição; e (iv) inclusão de previsão de dividendo mínimo obrigatório, conforme discriminado no documento que, numerado e
rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Cia. A Diretoria da Cia. fica autorizada a praticar todos e quaisquer atos e firmar todos e
quaisquer documentos necessários para a execução da deliberação ora aprovada; e (iii) nos termos do Art. 16 “(xviii)” do Estatuto Social da
Cia., autorizar a realização dos aumentos de capital social nas controladas da Cia., conforme discriminado no documento que, numerado e
rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da Cia.Nada mais.Extrato da ata original.São Paulo, 27/09/2013.Alessandro Piccolo Acayaba
deToledo - Secretário. JUCESP nº 386.436/13-7 em 04/10/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ACRE
ASSESSORIA ESPECIAL DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

Pregão Eletrônico nº 043/2013
Objeto: Aquisição de 01 (um) transformador de potência 138/69 kV – 10/12,5
MVA, a ser instalado na subestação Epitaciolândia. Data de abertura: 25
de outubro de 2013, às 10h00min, horário Brasília/DF. Aquisição do edital:
www.comprasnet.gov.br ou www.eletroacre.com.br/licitacoes. Informações:
cpl@eletroacre.com.br. Telefone: (68) 3212-5777/5730. Fax: (68) 3212-5798.
Marcelo Moreira Mota
Pregoeiro

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO

Ministério da
Fazenda

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência n.º 010/SERAFI-RJ/13
Objeto: Contratação de obras e serviços de engenharia, com ênfase na
área ambiental, visando a recuperação e reabilitação de ambiente terrestre
localizado na área degradada pela atividade de mineração de carvão da extinta
empresa CARBONÍFERA TREVISO S/A, no Estado de Santa Catarina, de
responsabilidade da União, em consonância com os termos da Ação Civil Pública
n° 93.8000533-4, identificada no Projeto Básico – Anexo I e seu Apêndice A.
Processo n.º 0608/13

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SAMF/SP Nº 061/2013 – O objeto da presente
Licitação é o registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para
aquisição de materiais permanentes diversos para a Procuradoria Regional
da Fazenda Nacional em São Paulo e suas Seccionais, observadas as
especificações e locais de entrega discriminados no Edital. ABERTURA:
31/10/2013 às 15:00 horas - LOCAL: Av. Prestes Maia, 733 - 16º andar, sala
1.607 – São Paulo - SP. O Edital estará disponível para download no portal
www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 15 de outubro de 2013
Pregoeiro - SAMF/SP

Data da Abertura das Propostas: 18/11/2013 às 9h30min
Entrega dos Envelopes: às 9h15min, no Protocolo - Av. Pasteur, 404 – Térreo.
Edital: À disposição dos interessados no site www.cprm.gov.br ou na Av.
Pasteur 404 - Sala de Licitações - Urca - Rio de Janeiro - RJ, no horário entre
9h às 11h e 14h às 16h. Retirado mediante apresentação de cópia do recibo ou
comprovante de GRU - depósito correspondente ao pagamento da importância
de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser recolhida diretamente na Tesouraria da
CPRM ou através de depósito na conta-corrente n.º 170.500-8 do Banco do
Brasil S.A. - Agência Ministério da Fazenda - Brasília/DF n.º 1607-1, Depósito
Identificado (código DV 495.001.29208.28830-6), a favor do Tesouro Nacional.
Informações pelos telefones (21) 2546.0478 e/ou (21) 2295.5496. Ou no
site www.cprm.gov.br.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2013
SUELI MOURÃO MEDEIROS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ças, com um investimento de R$ 20
milhões. Segundo Hernández, a
empresa poderá pintar internamente 50% de suas peças, o que levará a uma economia com custos
decorrentes da terceirização da
pintura, como o frete das peças e
reparos de estragos no transporte.
Em um prazo mais longo, o otimismo de Hernández vem das
perspectivas de novas obras de infraestrutura e de construção civil
em todo o país. “O Brasil precisa de
infraestrutura. Pode demorar, mas
serão necessárias obras para estradas, aeroportos e saneamento”,

disse ao Valor. No ano que vem,
Hernández ainda espera vendas
mais fracas por conta das eleições
no país, que tendem a reduzir a demanda no segundo semestre.
A JCB mantém planos de elevar a
participação das máquinas para o
setor agrícola no total das vendas.
“O segmento agrícola é cíclico e
depende das safras, enquanto o de
construção civil depende de infraestrutura. Então é bom diversificar.” Atualmente, as máquinas
agrícolas correspondem por apenas 5% do total das vendas da JCB
no Brasil e 18% em todo o mundo.

Ministério de
Minas e Energia

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

AVISO DE LICITAÇÃO
Regime Diferenciado de Contratações Públicas
RDC – Presencial n°. 001/SERAFI-BR/2013
Objeto: 001/SERAFI-BR/2013 – Objeto: A presente licitação tem por objetivo
a contratação de empresa de engenharia civil para realização de reforma
do primeiro, segundo e quinto pavimentos-tipo do Edifício Central Brasília,
que acomodará a nova Sede da CPRM, localizado no Setor Bancário
Norte – SBN, Quadra 02, Lote 14 – Brasília, com fornecimento de material,
equipamentos e mão-de-obra, totalizando 1.560m² de área projetada. –
Processo n.º 110.0085/2013 – Data de Recebimento e Abertura das Propostas:
07/11/2013 às 10h30min: O edital poderá ser consultado no sitio da CPRM,
www.cprm.gov.br a partir da data de sua publicação no D.O.U. Informações
pelos telefones (61) 3226-9962 e/ou 3223-1783.
ITAMAR VILARINHO BRITO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
13.009.717/0001-46
COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas do Banco do Estado de Sergipe S.A. para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de outubro
de 2013, às 10 horas, em sua sede social situada no Centro Administrativo “Fernando
Soares da Mota”, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro
Inácio Barbosa, Aracaju (SE), a ﬁm de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
• Eleger membro do Conselho de Administração.
OBSERVAÇÕES:
• Ficam suspensas as transferências de ações pelo prazo de 15(quinze) dias a partir
da data da publicação do presente Edital;
• Os documentos a serem apreciados nesta Assembleia encontram-se à disposição
dos interessados, no Gabinete da Diretoria, Centro Administrativo “Fernando
Soares da Mota”, localizado na Rua Olimpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro
Inácio Barbosa, Aracaju(SE), na página de Relações com Investidores do Banese,
www.banese.com.br, no site da CVM, www.cvm.gov.br e no site da BM&F BOVESPA,
www.bmfbovespa.com.br;
• Os procuradores dos acionistas deverão depositar os respectivos instrumentos de
mandato no Gabinete da Diretoria, Centro Administrativo “Fernando Soares da Mota”,
localizado na Rua Olimpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro Inácio Barbosa,
Aracaju(SE).
PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA: nos termos do Artigo 126 da Lei no 6.404, de
15.12.1976, e alterações posteriores, para participar e deliberar nas Assembleias
Gerais o acionista deve observar que:
• Além do documento de identidade, deve apresentar, também, comprovante de
titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo custodiante;
• Caso não possa estar presente às Assembleias Gerais, o acionista poderá ser
representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que esse seja
acionista, administrador da Sociedade, advogado ou instituição ﬁnanceira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos;
• As procurações deverão ter ﬁrma reconhecida, conforme parágrafo 2º do art. 654
do Código Civil Brasileiro;
• Com objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias,
o comprovante de titularidade das ações, o instrumento de mandato e eventual
declaração de voto podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da
Sociedade, preferencialmente, com até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para
a realização das Assembleias Gerais, no Gabinete da Diretoria, Centro Administrativo
“Fernando Soares da Mota”, localizado na Rua Olimpio de Souza Campos Júnior, nº
31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju(SE);
• Percentual Mínimo do Capital Votante para Solicitação de Voto Múltiplo: 5%.
Aracaju (SE), 10 de outubro de 2013.
Vera Lúcia de Oliveira
Presidente em Exercício do Conselho Administrativo do Banese

