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 Mitsubishi Electric apoiará vítimas do terramoto em Sulawesi na Indonésia 

 

TÓQUIO, 26 de outubro de 2018 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que 

o Grupo Mitsubishi Electric doará um total de 1,1 mil milhões de rúpias indonésias (aproximadamente 9,46 

milhões de ienes) para auxiliar as vítimas e apoiar os esforços de recuperação após uma série de terramotos 

que assolou Sulawesi, na Indonésia, em setembro. A doação irá incluir contribuições dos funcionários e das 

três filiais da empresa situadas na Indonésia: PT. Mitsubishi Electric Indonesia, PT. Mitsubishi Jaya Elevator 

and Escalator e PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia. 

O Grupo Mitsubishi Electric apresenta as mais sinceras condolências a todas as pessoas afetadas pela 

tragédia e manifesta os seus mais sinceros desejos de uma rápida recuperação. 

Sobre a PT. Mitsubishi Electric Indonesia 

Localização Gedung Jaya 8th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonésia 

Setor 
Venda de sistemas de ar condicionado, eletrodomésticos, produtos de automação 

industrial e produtos mecânicos industriais  

Sobre a PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator 

Localização 
Gedung Jaya 11th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat, PO Box 2765 

JKP10027, Indonésia 

Setor Fabrico, vendas, instalação e manutenção de elevadores 

Sobre a PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia 

Localização 
Bekasi International Industrial Estate, Block C-11, No. 1-5, Desa Cibatu, 

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonésia 

Setor Fabrico e venda de equipamentos para automóveis 
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PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Este texto é uma tradução da versão em inglês oficial deste comunicado de imprensa, sendo fornecido apenas para referência e conveniência. 

Consulte a versão em inglês original para obter detalhes e/ou informações específicas. Em caso de discrepância, prevalecerá o conteúdo da 

versão em inglês original. 

http://www.mitsubishielectric.com/


 

 

### 

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation 

Com quase 100 anos de experiência no fornecimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi 

Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) é um líder mundial reconhecido na produção, marketing e venda de 

equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e processamento de informação, exploração 

espacial e comunicações por satélite, equipamento eletrónico, tecnologia industrial, equipamento de 

construção, energia e transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do 

seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível 

mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo consolidadas no 

valor de 4444,4 mil milhões de ienes (em conformidade com a IFRS; 41,9 mil milhões de dólares*), no ano 

fiscal que terminou a 31 de março de 2018. Para mais informações: 

www.MitsubishiElectric.com 

*A uma taxa de câmbio de 106 ienes por dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio  

de Tóquio a 31 de março de 2018 


