_>>>
Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 8/9/2016 (17:40) - Página 11- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Quinta-feira, 8 de setembro de 2016

|

Valor

|

B11

Agronegócios
Estratégia Empresa lançou esta semana edição especial de café Dolce Gusto Catuaí do Cerrado

Ampliação de fábrica de cápsulas
em MG já está no radar da Nestlé
Alda do Amaral Rocha
De São Paulo
O cafeicultor Flávio Ruiz Pequini está contente como quem
ganhou medalha de ouro na
Olimpíada. É ele mesmo quem
diz. Não ganhou ouro, mas o café
que produz no município de Coromandel, na região do Alto Paranaíba — que está no Cerrado
Mineiro — foi escolhido o melhor
no concurso Colheita Premiada,
da Nestlé, e foi destinado a uma
edição limitada das cápsulas
Nescafé Dolce Gusto, que acaba
de chegar ao mercado.
“É como um atleta na Olimpíada, que se esforçou para ser
reconhecido”, afirmou o produtor, em evento de lançamento
do produto, sobre a sensação de
ter o seu café, da cultivar Catuaí,
comercializado numa edição limitada de Nescafé Dolce Gusto.
Pequini, natural de Mogi-Mirim e que produz arábica em 150
hectares no Cerrado Mineiro desde 1986, foi o vencedor do concurso criado no ano passado pela
Nestlé para escolher o melhor café da safra 2015/16 entre 22 regiões produtoras do Brasil.
Além de receber um prêmio em
dinheiro, Pequini vendeu à Nestlé
1.100 sacas de seu café Catuaí do
Cerrado, matéria-prima com a
qual a empresa suíça está produ-

zindo a edição limitada das cápsulas em sua fábrica da linha Nescafé
Dolce Gusto de Montes Claros
(MG), inaugurada no fim de 2015.
O produto, que tem quatro
certificações — Certifica Minas,
Rainforest Alliance, 4C e Starbucks — foi comercializado, por
meio da Expocaccer (Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado)
— com um prêmio de cerca de
US$ 100 por saca em relação ao
valor do mercado, de acordo com
Érica Ruiz, filha do produtor e
seu braço direito no negócio.
Num primeiro momento, as
cápsulas da edição especial Catuaí do Cerrado da Dolce Gusto
serão comercializadas no mercado brasileiro, mas a partir do
próximo ano serão vendidas em
30 países, de acordo com Pedro
Feliu, diretor de Nescafé Dolce
Gusto e Cafés na Nestlé Brasil.
Segundo ele, o plano da empresa é lançar todo o ano edições
limitadas de cafés premiados
brasileiros, numa estratégia para
divulgar a bebida nacional.
Além dos prêmios, a Nestlé
também vem trabalhando no desenvolvimento de novos blends
para as cápsulas de café, categoria que cresce a “dois dígitos” por
ano no país, disse o executivo.
Prova disso é que a unidade
de cápsulas Dolce Gusto da Nestlé, inaugurada há menos de um
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 318/7066-2016
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. Objeto:
Contratação de empresa para o fornecimento de envelopes de papel com impressão em
dados variáveis para uso em máquinas de autoatendimento com entrega nos almoxarifados
da CAIXA por um período de 12 (doze) meses. Data de credenciamento para o Pregão: até
as 23h59 do dia 21/09/2016. Horário do recebimento das propostas: até as 10h00 do dia
23/09/2016. Data e horário do recebimento dos lances: das 11h às 12h do dia 23/09/2016.
Disponibilização do edital e informações no endereço WEB www.licitacoes.caixa.gov.br .
Contato: e-mail: gilogbr18@caixa.gov.br, fone: (61) 3448-6589 fax: (61) 3448-6561.

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente – Centrais
de Ar Condicionado, com ou sem instalação, conforme especificações contidas no Edital e seus
Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br,
através do No 6792016, até o dia 22/09/2016 às 8h30min (Horário de Brasília-DF).
OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.
Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 05 de Setembro de 2016. ANTÔNIO MARIA
SARAIVA CORREIA - PREGOEIRO

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.
Companhia Aberta - Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 51.218.147/0001-93 - NIRE nº 35.300.095.618
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que, conforme deliberação da AGO, de 25/04/2016, a partir de 15/09/2016, iniciaremos
a distribuição de dividendos obedecendo às seguintes condições: 1. Pagamento de R$ 0,34003104 por
ação (excluídas as ações em tesouraria), isentos de IRRF, de acordo com o disposto no artigo 10 da Lei
9.249/95; 2. Instruções quanto ao pagamento: 2.1. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de
acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú Unibanco S.A. - Instituição Depositária de Ações, a
partir da data de início de distribuição deste direito; 2.2. Aos acionistas cujo cadastro não contenha a
inscrição do número do CPF, CNPJ ou indicação de Banco/Agência/Conta Corrente, os dividendos
somente serão creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos
eletrônicos do Itaú Unibanco S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência ou através de
correspondência dirigida ao Itaú Unibanco S.A. - Unidade de Processamento Soluções e Corporações Rua Ururaí, 111 - Térreo - Prédio “B” - Tatuapé - São Paulo - CEP 03084-010. 3. Informações poderão
ser obtidas por meio dos seguintes contatos do Banco Itaú Unibanco S.A.: (11) 3003-9285 (capitais e
regiões metropolitanas); 0800 7209285 (demais localidades). O horário de atendimento é das 9 às 18h,
em dias úteis. O Itaú Unibanco disponibiliza agências especializadas nas seguintes capitais: Belo
Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 - Subsolo - Centro; Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52 2º andar - Centro; São Paulo: R. Boa Vista, 176 - 1º Subsolo - Centro e Salvador: Av. Estados Unidos,
50 - 2º andar - Comércio. São Paulo, 06 de setembro de 2016.
Cristina Anne Betts
Diretora de Financeira e de Relações com os Investidores
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico – SRP - nº 21/2016
Objeto: Registro de preço para a contratação de empresa especializada em
gerenciamento informatizado de combustíveis, envolvendo a implantação, o
fornecimento (gasolina, álcool e diesel) com utilização de cartão eletrônico ou
magnético, para atender às necessidades do Ministério da Educação quanto ao
abastecimento de seus geradores de energia elétrica (sistema emergencial) e
da sua frota de veículos oficiais, como ÓRGÃO GERENCIADOR, e eventuais
ORGÃOS PARTICIPANTES, observadas as condições e especificações técnicas
previstas no Termo de Referência.
Entrega do Edital/Proposta: 08/09/2016
Data da Licitação: 20/09/2016, às 8h45min.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital: das 8h às 18h. Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco L,
Anexo I, Sala 347, Brasília-DF, ao valor de R$ 0,15 (quinze centavos), por página;
ou gratuitamente em www.mec.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
MARTA MARIA VITORINO DIAS
Pregoeira

A alemã Basf está monitorando
os “humores” de órgãos
antitruste sobre o processo de
consolidação em curso da
indústria agroquímica mundial
para possíveis aquisições,
afirmou na quarta-feira o
presidente da divisão agrícola do
grupo, Markus Heldt

Insumos (2)
ChemChina estendeu a
oferta à suíça Syngenta
A estatal China National
Chemical (ChemChina) informou
hoje que estendeu sua oferta de
compra à Syngenta para o dia 8
de novembro. A oferta pela
totalidade das ações da múlti
suíça foi anunciada em fevereiro e
já havia sido prolongada nos
meses de maio e julho
valor.com.br/u/4700711

Flávio Ruiz Pequini, de Coromandel (MG), que produziu o café destinado à edição limitada das cápsulas Dolce Gusto

ano e que teve investimentos de
R$ 220 milhões, já trabalha a
plena capacidade, de acordo
com Feliu. E a ampliação das linhas de produção entrou no radar da companhia. “Se a categoria cresce, [a empresa] vai ter de
investir em novas linhas”, disse.
Feliu acrescentou que ainda não
é possível dizer “quando será e
qual o tamanho da ampliação”,

mas reforçou que “a visão é de
que a fábrica tem de ser maior”.
Para se ter uma ideia do avanço desse mercado, em 2015 a categoria cresceu cerca de 50% no
Brasil, segundo o diretor. “Dolce
Gusto cresce mais que isso e impulsiona a categoria”, afirmou.
Até a inauguração da fábrica de
Montes Claros, os produtos Nescafé Dolce Gusto comercializados no

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8
Companhia de Capital Fechado
EDITAL DE ADIAMENTO DA 28ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Norte Energia S.A. (“Companhia”) informa o adiamento da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA convocada para o dia 12 de setembro de 2016, cuja publicação ocorreu nos dias
26, 29 e 30 de agosto de 2016, para o dia 16 de setembro de 2016 às 10h30min, na sede da Companhia,
localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 4, nº 100, bloco B,
sala 1004, Centro Empresarial Varig, mantida a mesma pauta. Brasília, 05 de setembro de 2016. Renato
Soares Sacramento Presidente do Conselho de Administração.

Brasil eram importados já encapsulados de unidades da marca na
Inglaterra, Espanha e Alemanha.
Desde a inauguração, a maior parte das cápsulas comercializadas no
Brasil é produzida localmente. E
todas as cápsulas feitas por aqui
têm 100% de cafés brasileiros. O
portfólio Nescafé Dolce Gusto tem
22 bebidas, entre as quais 10 variedades de café expresso.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados que, na Unidade de Licitações
e Compras, do Banrisul, localizada na Rua
General Câmara, 156, 4º andar, Centro –
Porto Alegre/RS, nesta Capital, será realizada
Licitação para aquisição do objeto a seguir
discriminado: Concorrência - Nº 0000606/2016
- Tipo: Menor Preço Data abertura: às 14h00min
do dia 10/10/2016 Objeto: Execução de obras
civis, instalações elétricas, lógicas e mecânicas
para a reforma da Agência São Gabriel, na
cidade de São Gabriel/RS. O edital respectivo
encontra-se à disposição dos interessados, no
endereço antes mencionado, das 10 horas às 16
horas, ou através do site: www.banrisul.com.br.
Porto Alegre, 08 de setembro de 2016.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULS.A.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CNPJ Nº 42.540.211/001-67
NIRE Nº 33300158006

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEPLAG - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20160014 - PUBLICAÇÃO Nº 201615770

Insumos (1)
Basf sinaliza disposição
para possíveis compras

valor.com.br/u/4700747

NORTE ENERGIA S.A.
MINISTÉRIO DA
FAZENDA

valor.com.br

EXTRATO DA ATA DA 86ª ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR,
REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano dois mil e dezesseis, às quatorze horas
e trinta minutos, na sede da Sociedade, na Rua da Candelária n.º 65 - 2º ao 14º
andares - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia
Geral Extraordinária os acionistas da ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A.
- ELETRONUCLEAR, companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 42.540.211/0001-67, controlada pela Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, representando 99,91% do seu capital
social, conforme assinaturas lançadas no “Livro n.º 03 de Presença de Acionistas”,
folha 19. Verificada a existência de “quorum”, assumiu a presidência dos trabalhos,
na forma do artigo 9º do Estatuto Social, o Consultor Jurídico, Ricardo Cesar
Quintella Lioy, em substituição ao Presidente do Conselho de Administração,
Josias Matos de Araujo, tendo sido escolhido a mim, Norman Victor Walter Hime,
para Secretário, nos termos do mesmo artigo 9º do Estatuto. Constituída a mesa
diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 86ª Assembleia Geral
Extraordinária, registrando a presença do representante das Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, Cristiane Vieira de Paiva Villela – OAB/RJ nº
133.775 e do representante do Conselho Fiscal, Conselheiro Eduardo De Carolis
e Norman Victor Walter Hime. Em prosseguimento, comunicou que a Assembleia
fora regularmente convocada conforme anúncios publicados no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro (Parte V), nos dias 21, 22 e 25 de julho de 2016,
respectivamente às folhas números 12, 40, 10, e nas edições dos dias 21, 22, 23,
24 e 25 de julho de 2016, do Jornal Valor Econômico, respectivamente às páginas
A8, B9 e A8, anúncios esses do seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convidados os Senhores
Acionistas da Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 29 de julho de 2016, às 14h30min, na
sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro
- RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Eleição de membros do
Conselho de Administração. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2016. Josias Matos
de Araujo – Presidente do Conselho de Administração.” Feita a leitura do edital
de convocação, o Presidente submeteu à deliberação da Assembleia Geral o
primeiro item da ordem do dia, concedendo a palavra a representante do acionista
controlador ELETROBRAS, Cristiane Vieira de Paiva Villela, que propôs a votar
pela eleição dos seguintes nomes para compor o Conselho de Administração
da Eletrobras Eletronuclear: Sr. Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 059051482
expedida pelo SSP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º
884.850.647-04, residente e domiciliado a Rua Bernardo Goldwasser nº 156, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ - CEP 22793-106, em substituição ao Sr. Josias
Matos de Araújo, sendo designado Presidente do Conselho de Administração;
Sr. Bruno Campos Barretto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira
de identidade n.º 3772498-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 432.455.287-87, residente e domiciliado na
Praça Radial Sul, nº 25, apartamento 1.203, Botafogo, RJ, CEP 22260-070, em
continuidade do mandato objeto de deliberação do Conselho de Administração da
Eletrobras Eletronuclear, na 342ª reunião extraordinária, ocorrida em 08/07/2016;
Sr. Ricardo de Paula Monteiro, brasileiro, casado, economista, portador da
carteira de identidade n.º 3.348.911, expedida pelo SSP/DF, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 117.579.576-34, residente e domiciliado à
SQS 303 Bloco G, apartamento 405, Brasília, DF, CEP 70336-070 em substituição
ao Sr. Pedro José Diniz Figueiredo; e Sr. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz,
brasileiro, casado, advogado (OAB 176437), portador da carteira de identidade
n.º 19.824.038-7, expedida pelo IFP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) sob o n.º 253.377.108-26, residente e domiciliado a Alameda Tietê, nº 89,
apartamento 41, Cerqueira Cesar, São Paulo , SP em substituição ao Sr. Ildo
Wilson Grudtner, todos para cumprir o restante do mandato a findar-se na data
da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017. Os demais acionistas presentes
acompanharam o voto do acionista controlador. Nada mais havendo a tratar a
sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em
computador, após o que foi a mesma lida, aprovada e assinada pelo Presidente
da Assembleia, pelo representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRAS, pelo acionista e Conselheiro Fiscal Eduardo De Carolis, e por mim
Norman Victor Walter Hime, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro,
29 de julho de 2016. Declaro na qualidade de Secretário da 86ª Assembleia Geral
Extraordinária da Eletrobras Termonuclear S.A – ELETRONUCLEAR, que o texto
acima é transcrição integral e fiel da ata, lavrada em computador, que constituíra
as folhas de números 88 (oitenta e oito) e 89 (oitenta e nove) do livro próprio.
a) Norman Victor Walter Hime – Acionista e Secretário da Assembleia. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em
26/08/2016, e o registro sob o número 00002941373 e data de 26/08/2016. a)
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados que, na Unidade de Licitações
e Compras, do Banrisul, localizada na Rua
General Câmara, 156, 4º andar, Centro
– Porto Alegre/RS, nesta Capital, será
realizada Licitação para aquisição do objeto
a seguir discriminado: Pregão Eletrônico Nº 0000609/2016 - Tipo: Menor Preço Data
abertura: às 09h00min do dia 22/09/2016
Objeto: Fornecimento de kits padrão bobinas,
que deverá conter 12 (doze) bobinas, para
equipamentos POS, de 15m (quinze metros)
cada. O edital respectivo encontra-se à
disposição dos interessados, no endereço
antes mencionado, 10 horas às 16 horas, ou
através dos sites: www.pregaobanrisul.com.br
e www.banrisul.com.br.
Porto Alegre, 08 de setembro de 2016.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULS.A.

Insumos (3)
Bayer Crop Science terá
€ 2,5 bi para pesquisas
A Bayer Crop Science anunciou
um programa de investimentos
em bens de capital de € 2,5
bilhões entre 2017 e 2020 para
reforçar sua infraestrutura de
pesquisa. A companhia também
indicou que espera que as vendas
deste ano alcancem em torno de
€ 10,4 bilhões, como em 2015.
valor.com.br/u/4701789

