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AUTO VIAÇÃO TIJUCA S/A
CNPJ/MF 33.535.592/0001-03 - NIRE 33300040552

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data: 20/04/17 às 18 hs. Lo cal: Sede
so ci al da em pre sa, si tu a da na Rua Le o pol do, 610, Anda rai, RJ. Pre sen ça: Aci o nis tas
re pre sen tan do a to ta li da de do Ca pi tal So ci al, con for me Li vro de pre sen ça de Aci o nis -
tas. Mesa Di re to ra: Pre si den te: Ja cob Ba ra ta; Se cre tá rio: Antô nio Pá dua Aran tes.
Con vo ca ção dos Aci o nis tas: Avi so de Con vo ca ção en tre gue pes so al men te a cada
aci o nis ta. Do cu men tos da Admi nis tra ção: As de mons tra ções fi nan ce i ras fo ram pu bli -
ca das no Diá rio Co mer ci al, pag. 12 e no DOERJ n° 071, par te V, pág. 5, am bos em
19/04/17. De li be ra ções: Após dis cus são e vo ta ção, abs ten do-se de vo tar os  le gal -
men te im pe di dos,  fo ram to ma das as se guin tes  de li be ra ções,  por una ni mi da de: a)
Apro va das as de mons tra ções fi nan ce i ras re la ti vas ao exer cí cio so ci al fin do em
31/12/16 e o Re la tó rio da Di re to ria; b) Fo ram dis tri bu í dos di vi den dos no mon tan te de
R$ 1.000.000,00 de du zi dos do lu cro li qui do do exer cí cio; c) Não se ele geu Con se lho
Fis cal, por não ser per ma nen te e não ha ver pe di do para ins ta u ra ção; d) Fo ram re e le -
i tos os mem bros da Di re to ria para o pe ri o do de 2017/2018, a sa ber: Di re tor Pre si den -
te: Ja cob ba ra ta, bra si le i ro, ca sa do sob o re gi me de co mu nhão to tal de bens, na tu ral
de Be lém do Pará, em pre sá rio, re si den te e do mi ci li a do no RJ e com es cri tó rio na Av.
Bra sil, 8.255, 3º an dar, Ra mos, RJ, CI 976.984, IFP/RJ e do CPF 005.805.707-20;
Di re tor Su pe rin ten den te: Ernes to Ri be i ro Mar tins, em pre sá rio, ca sa do, RG
5253713-5, CRM, 07/01/1991, CPF 824.598.947 - 91, re si den te e do mi ci li a do na
Rua Ba rão de Mes qui ta, 248, Apt. 1501, Ti ju ca, RJ; e Di re tor-Téc ni co: Ge ral do Qu e i -
roz Fi gue re do, bra si le i ro, vi ú vo, co mer ci an te, CI 1.532.569, De tran/RJ, e CPF
027.599.857-68, re si den te e do mi ci li a do no RJ, com es cri tó rio na Rua Le o pol do, 610,  
Anda rai, RJ, fi can do vago o car go de Di re tor Ope ra ci o nal. Pre sen tes os di re to res re e -
le i tos, de cla ram-se de sim pe di dos e ha bi li ta dos para o exer cí cio das ati vi da des mer -
can tis, com man da to vi gen te até a pu bli ca ção da pró xi ma AGO a re a li zar-se em
2018; e) Qu an to aos ho no rá ri os da Di re to ria, fo ram es tes fi xa dos no va lor glo bal anu -
al de até R$ 2.000.000,00. Estan do pre sen tes os Di re to res re e le i tos, to mam pos se e
de cla ram a ine xis tên cia de qua is quer im pe di men tos le ga is para o exer cí cio de seus
man da tos, ser vin do a pre sen te ata como ter mo de pos se, in clu si ve. Escla re ci men tos: 
Ten do em vis ta a ne ces si da de de in for ma ções da So ci e da de, é ra ti fi ca da nes te ato a
atu al po si ção aci o ná ria, con for me de mons tra ção aba i xo:

Acionistas N° de Ações Part. (%) Part. (R$)
Jacob Barata .......................................... 1.585.000 20,00% 1.585.000,00
Jacob Barata Filho................................... 594.375 7,50% 594.375,00
David Ferreira Barata............................... 594.375 7,50% 594.375,00
Rosane Ferreira Barata............................ 594.375 7,50% 594.375,00
Jacob & Daniel Participações S/A.............. 594.375 7,50% 594.375,00
Manoel Ferreira Fernandes ...................... 340.775 4,30% 340.775,00
Manoela Alves Fernandes........................ 537.315 6,78% 537.315,00
Carlos Vitor Alves Fernandes.................... 537.315 6,78% 537.315,00
Geraldo Queiroz de Figueredo.................. 982.700 12,40% 982.700,00
Elza Ribeiro Martins................................. 782.198 9,87% 782.197,50
Ernesto Ribeiro Martins ............................ 782.198 9,87% 782.197,50
TOTAL................................................... 7.925.000 100,00% 7.925.000,00
Encer ra men to: Nada mais ha ven do a tra tar, foi sus pen sa a ses são pelo tem po ne -
ces sá rio à la vra tu ra da pre sen te Ata, que, após lida, foi apro va da por una ni mi da de.
a.a. Ja cob Ba ra ta, Ja cob Ba ra ta Fi lho, Da vid Fer re i ra Ba ra ta, Ro sa ne Fer re i ra Ba ra -
ta, Ja cob & Da ni el Par ti ci pa ções S/A re pre sen ta da por seus Di re to res Ja cob Ba ra ta
(JB1) e Ja cob Ba ra ta (JB2), Ma no el Fer re i ra Fer nan des, Ma no e la Alves Fer nan des,
Car los Vi tor Alves Fer nan des, Ge ral do Qu e i roz de Fi gue re do, Elza Ri be i ro Mar tins,
Ernes to Ri be i ro Mar tins, e os di re to res re e le i tos. A pre sen te ata é có pia fiel de la vra tu -
ra ori gi nal efe tu a da no Li vro de Atas de Assem ble i as Ge ra is. RJ, 28/04/2017. Antô nio 
Pá dua  Aran tes - Se cre tá rio. Ju cer ja Reg. 3048314, em 31/05/17.

UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - ÚTIL
CNPJ: 33.337.007/0001-52 - NIRE: 3330027890-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data, Hora e Lo cal: 28/04/17, às 13
hs, re u ni ram-se na Rua Ce a rá, 145, Par te, Pra ça da Ban de i ra, RJ; Pre sen ça: Aci o -
nis tas re pre sen tan do a to ta li da de do Ca pi tal So ci al, con for me Li vro de Pre sen ça de
Aci onis tas. Con vo ca ção dos Aci o nis tas: Avi so de Con vo ca ção en tre gue pes so al -
men te a cada acio nis ta; Mesa Di re to ra: Pre si den te: Ja cob Ba ra ta; Se cre tá rio: Antô nio 
Pa doa Aran tes; Do cu men tos da Admi nis tra ção: As De mons tra ções Fi nan ce i ras e o
Re la tó rio da Di re to ria, re la ti vas ao exer ci cio fin do em 31/12/16 fo ram pu bli ca dos nos
jor na is, Diá rio Co mer ci al, pag. 10 e DOERJ, nº 076, par te V, pág, 2, am bos em
27/04/17; De li be ra ções: a) Apro va das as De mons tra ções Fi nan ce i ras e o Re la tó rio
da Di re to ria re la ti vo ao exer cí cio fin do em 31/12/16; b) Fo ram dis tri bu í dos di vi den dos
no im por te de R$1.100.000,00, de du zi dos da con ta de Re ser vas de Lu cros, ten do o
lu cro li qui do do exer cí cio sido des ti na do para con ta pró pria do Pa tri mô nio Lí qui do
para fu tu ra uti li za ção; c) Não se ele geu Con se lho Fis cal, por não ser per ma nen te e
não ha ver pe di do para ins ta u ra ção do mes mo; d) Fo ram re e le i tos os mem bros da Di -
re to ria para o man da to 2017/2018, a sa ber: Di re tor Pre si den te - Ja cob Ba ra ta, bra si -
le i ro, ca sa do, na tu ral de Be lém do Pará, em pre sá rio, re si den te e do mi ci li a do no RJ e
com es cri tó rio na Av. Bra sil, 8255, Ra mos, RJ, CI 976.984, IFP/RJ e do CPF
005.805.707-20; Di retor - Da vid Fer re i ra Ba ra ta, bra si le i ro, ca sa do, na tu ral do RJ,
em pre sá rio, re si den te e do mi ci li a do no RJ e com es cri tó rio na Av. Bra sil, 8.255, Ra -
mos, RJ, CI 3774905, IFP/RJ e do CPF 629.076.207-97; Di re to ra - Ro sa ne Fer re i ra
Ba ra ta, bra si le i ra, di vor ci a da, na tu ral do RJ, em pre sá ria, re si den te e do mi ci li a da no
RJ e com es cri tó rio na Av. Bra sil, 8.255, Ra mos, RJ, CI 03503331-5, IFP/RJ e do
CPF 629.075.907-82; Di re to ra: Be a triz Ba ra ta Fe i to sa, bra si le i ra, ca sa da pelo re gi me
da se pa ra ção to tal de bens, em pre sá ria, CPF 058.399.917-40, CI 116661828,
DIC/RJ, re si den te e do mi ci li a da na Rua Antô nio Alves de No ro nha Fi lho, 55, Bar ra da 
Ti ju cá, RJ; Di re to ra: Sil via Ba ra ta de Boms, bra si le i ra, em pre sá ria, ca sa da pelo re gi -
me da se pa ra ção to tal de bens, CI 12.907.404-3, De tran/RJ, CPF 079.774.987-07,
re si den te e do mi ci li a da na Rua Hé lio Ma u ri cio, 130, Con do mí nio Jar dim Ibi za, Bar ra
da Ti ju ca, RJ, to dos com man da to vi gen te até a pu bli ca ção da pró xi ma AGO, a re a li -
zar-se em 2018; e) Qu an to aos ho no rá ri os, fo ram es tes fi xa dos no va lor glo bal de até
o li mi te má xi mo anu al de R$2.500.000,00 para as Di re to ras Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta e 
Sil via Ba ra ta de Boms, fin can do os de ma is sem re mu ne ra ção, face já re ce be rem ho -
no rá ri os atra vés de ou tras em pre sas do gru po. Estan do pre sen tes os Di re to res, to -
mam pos se e de cla ram a ine xis tên cia e qua is quer im pe di men tos le ga is para o exer -
cí cio de seus man da tos, ser vin do a pre sen te ata como ter mo e pos se, in clu si ve.
Escla re ci men tos; Ten do em vis ta a ne ces si da de de in for ma çóes da so ci e da de, é ra -
ti fi ca da nes te ato a atu al po si ção aci o ná ria, con for me de mons tra ção aba i xo:

Acionistas
Ações 

Possuídas
% Partici-

pações Total em R$
Jacob Barata ....................................... 476.284 40 9.008.000,00
Jacob Barata Filho ............................... 178.605 15 3.378.000,00
David Ferreira Barata............................ 178.605 15 3.378.000,00
Rosane Ferreira Barata......................... 178.605 15 3.378.000,00
Jacob & Daniel Participações S/A .......... 178.605 15 3.378.000,00
Total ................................................... 1.190.704 100 22.520.000,00
Encer ra men to: La vra da e lida, foi a pre sen te ata apro va da por una ni mi da de e as si -
na da pe los aci o nis tas pre sen tes. A. A. Ja cob Ba ra ta, Ja cob Ba ra ta Fi lho, Da vid
Fer re i ra Ba ra ta, Ro sa ne Fer re i ra Ba ra ta e Ja cob & Da ni el Par ti ci pa ções S/A re pre -
sen ta da por Ja cob Ba ra ta (JB1) e Ja cob Ba ra ta (JB2), bem como os di re to res ele i -
tos. A pre sen te é có pia fiel da la vra tu ra ori gi nal e efe tu a da no Li vro de Atas de
Assem ble i as Ge ra is. RJ, 28/04/17. Antô nio Pá dua Aran tes - Se cre tá rio. Ju cer ja
Reg. 3048842, em 01/06/17.

CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S.A.
CNPJ (MF) 27.701.564/0001-08 - NIRE 33 3 0000911 6

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convoca-
dos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, em primeira convocação, no dia 13 de junho de 2017, às 11:00 hs, na 
sede social da Companhia, localizada na Avenida Beira Mar, 262, 8º andar, 
Bairro do Castelo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-060, a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Alteração do Estatuto Social 
da Companhia; 2. Eleição de novos diretores para completar o quadro dire-
tivo, e 3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Rio de Janeiro, 31 
de maio de 2017. Thomaz Melo Cruz - Diretor-Presidente.

RIO DE JANEIRO/RJ
EDITAL DE PRIMEIRO LEILÃO E INTIMAÇÃO

DIA: 13 de Junho de 2017
HORA: Às 11h00min
LOCAL: Av. Rio Branco, número 151, 5º andar, Grupo 502, centro, Rio de
Janeiro, RJ, no auditório de leilões do Leiloeiro.
PAULO AUGUSTO DE MARIA BOTELHO, Leiloeiro(a) Público(a) Oficial,
com escritório na: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 151, GRUPO 502, SALA
505, CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ, faz saber que, devidamente autorizado
pelo Agente Fiduciário do S.F.H., designado para o caso, venderá na forma
da Lei (Decreto-Lei nº 70 de 21.11.66 e regulamentação complementar - RC
58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH e Lei 8.004/90), no
dia, hora e local acima indicado, o imóvel neste relacionado e descrito para
o pagamento da dívida hipotecária, mantida com o Agente Financeiro:
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX.
A venda será feita mediante pagamento à vista, além da Comissão do
Leiloeiro. O lance mínimo para a venda será o correspondente aos saldos
devedores e acessórios ou avaliação, deste o maior, nos termos do art.º
1.484 do Código Civil, sujeito, porém, esse valor a atualização até o dia da
praça. As despesas relativas à Comissão de Leiloeiro, Registro, Impostos,
Taxas e Débitos com Condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso
o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo. O(s) executado(s) caso não
seja(m) encontrado(s), fica(m) intimado(s) do Leilão através do presente
edital, suprida assim a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do
Código de Processo Civil. O edital de leilão também será publicado no site
do leiloeiro www.paulobotelholeiloeiro.com.br, na forma dos Artigos 886 IV e
887 § 2º do CPC. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações sobre
a praça e o imóvel. OBS.: Se o pagamento com cheque na primeira
apresentação ao banco for devolvido, será dado como negativo o 1º leilão e
prosseguirá para o 2º leilão na data prevista.
Contrato: 01.01.06.06.02718.0-4 - Mutuário: VALDENI FERREIRA DE
SOUZA, militar, solteiro, maior, CI n° 018.787.403-7 MEx, expedida em
14.09.95, CPF n° 010.862.417-03, e sua esposa GERALDA DA SILVA
SOUZA, professora, viúva CI nº 3.904.846 IFP/RJ, expedida em 28/01/76,
CPF nº 629.615.607-30, brasileiros, residentes e domiciliados à Rua A,
Quadra 8, Entrada 8, Aptº 302, Realengo, Rio de Janeiro-RJ.
Imóvel: Fração de 0,003924 que corresponderá ao apartamento 306 do
bloco 04, do prédio n° 4260 da Estrada São Pedro de Alcântara, na freguesia
de Campo Grande, composto de sala, 02 quartos, circulação, cozinha, área
de serviço e banheiro, possuindo o empreendimento 95 vagas de garagem,
a ser construído no lote 01, do PA 43.383, onde figuram os seguintes prédios
números 135/145/151/155 e 159, todos da Rua Princesa Imperial, medindo
o terreno de frente 119,52m pela Rua Princesa Imperial, mais 12,57m em
curva interna subordinada a um raio de 6,00m, concordando com o
alinhamento da Estrada São Pedro de Alcântara, por onde mede 102,00m,
mais 13,60m em curva interna subordinada a um raio de 10,00m,
concordando com o alinhamento da Avenida Canal do Rio Piraquara, por
onde mede 19,00m, mais 46,60m em curva externa subordinada a um raio
de 33,50m, mais 13,00m, mais 21,99m em curva interna subordinada a um
raio de 10,00m, concordando com o alinhamento da Rua Demerara, por
onde mede 67,41m a direita, partindo do alinhamento da Rua Princesa
Imperial mede 26,79m aprofundando o terreno, mais 24,48m alargando o
terreno. Tudo em conformidade com a matrícula 132.719 e respectivos AV-
6-M-132.719, R-8-M-132.719 e R-9-m-132.719 do 4° Ofício do Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro/RJ.
O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel no Fone: (21) 2508-7007 e (21) 98885-4590.
Os devedores poderão quitar seu débito até o leilão à N&N ASSESSORIA E
CONSULTORIA SS LTDA SCS QD 2 BL B 2º ANDAR SALA 201 A 206 -
Brasília/DF, Telefones: (61)3223-2205, (61)8434-4438.
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX - Telefone: (61) 3223-
2205.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de Maio de 2017.
PAULO AUGUSTO DE MARIA BOTELHO.

JUCERJA 190
Leiloeiro Público Oficial

Agente Fiduciário: BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB - CNPJ: 00.000.208/
0001-00 SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2017-ASL-1.1.

Objeto: “COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPOS ELÍSEOS – MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS”.

Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação em 
epígrafe que seria realizada em 08/06/2017 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2016 - ASL-DP.
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA DIRETORIA DO INTERIOR EM LOTES I, II, III, 
IV E V”.
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição 
dos interessados no Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico  
www.caixa.gov.br ou www.cedae.com.br/licitacao, a Errata 02 ao Edital.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL CN N° 202/
2016 - ASL-DP
Objeto: “ALIENAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA
CEDAE, LOCALIZADO NA RUA MARQUES DE LEÃO, Nº 19 -
ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO, RJ”
A Assessoria de Licitações comunica que se encontra à disposição
dos interessados, na Av. Presidente Vargas, nº 2.655/Térreo, Cidade
Nova - RJ, a Errata nº 01 com as alterações processadas no edital
da Concorrência Nacional em epígrafe.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 003/2016-ASL-1.1
Objeto:  “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, 24HORAS/DIA, NOS EQUIPAMENTOS DE
TELEMEDIÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA
ETA GUANDU”.
Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação
em epígrafe que seria realizada em 27/04/2016 fica adiada “sine die”.
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Iata projeta crescimento de 7,4% na 
demanda global de passageiros em 2017
De acordo com Associação, total de pessoas transportadas neste ano pode chegar a 4,1 bilhões. 
Seria a primeira vez que o número de viajantes superaria a marca de 4 bilhões em um ano

A Associação Inter-
nacional de Trans-
porte Aéreo (Iata, 
na sigla em inglês) 

estima que a demanda glo-
bal de passageiros neste ano 
irá crescer 7,4% em relação 
a 2016, um aumento de 2,3 
pontos porcentuais (p.p.) 
em relação à projeção an-
terior.

O índice implica que 
o número total de passa-
geiros em 2017 chegará a 
4,1 bilhões de pessoas - se 
as previsões se confirma-
rem, será a primeira vez 
que o número de passagei-
ros transportados num ano 
ficará acima da marca de 4 
bilhões. A associação tam-
bém informa que a taxa glo-
bal de ocupação das aerona-
ves deve chegar a 80,6% ao 
fim deste ano, ligeiramente 
acima dos 80,3% verifica-
dos em 2016.

Quanto ao transporte de 
cargas, a Iata projeta que a 
demanda irá crescer 7,5% 
em 2017 ante 2016, com 
a carga total a ser movi-
mentada chegando a 58,2 
milhões de toneladas. Ante-
riormente, a entidade espe-
rava que o total de carga 
transportada neste ano che-
garia a 55,7 milhões de tone-
ladas.

“O transporte aéreo de 
cargas acordou de uma para-
lisação de seis anos, impul-
sionado pelo e-commerce e 
pelas vendas de medicamen-
tos”, disse o diretor-geral da 
Iata, Alexandre de Juniac, 
durante a 73ª Assembleia 

Geral anual da entidade, em 
Cancún, no México.

Do lado dos custos, a Iata 
destaca que os desembolsos 
com combustível, gastos tra-
balhistas e com manutenção 
aceleraram ao longo do pri-
meiro trimestre. Assim, a 
entidade espera que os cus-
tos totais das companhias 
aéreas cheguem a US$ 687 
bilhões, acima dos US$ 643 
bilhões projetados anterior-
mente.

Segundo a associação, 
o combustível mais barato 
foi responsável por uma 
queda nos custos unitários 
das companhias aéreas em 
2016, mas esse impacto está 
chegando ao fim por causa 
da influência dos hedges de 
combustível e preços spot 
em alta. A Iata avalia que 
os gastos totais das com-
panhias aéreas do mundo 
com combustível chegarão a 
US$ 129 bilhões, levemente 
abaixo dos US$ 133 bilhões 
de 2016.

Por outro lado, a Iata 
afirma que as despesas com 
custos trabalhistas e forne-
cedores da indústria serão 
os principais impulsionado-
res dos custos neste ano. A 
entidade projeta que os cus-
tos trabalhistas irão aumen-
tar quase 3%, em linha com 
o que foi visto no primeiro 
trimestre.

A Iata elevou suas proje-
ções para o lucro das com-
panhias aéreas da América 
Latina em 2017. Agora, a 
entidade espera que, juntas, 
as empresas lucrem US$ 800 

milhões - a estimativa ante-
rior era de US$ 600 milhões.

A entidade ainda informa 
que a demanda de passagei-
ros na região deve aumen-
tar 7,5% neste ano, índice 
superior ao projetado para o 
crescimento da capacidade, 
de 6,7%. Segundo a associa-
ção, o continente está vendo 
um ambiente ligeiramente 
mais positivo para o comér-
cio, com o Brasil emergindo 
da recessão econômica. No 
entanto, a Iata ressalta que 
as instabilidades políticas 
persistem em muitos merca-
dos, e que os custos de com-
bustível crescentes em dólar 
continuam representando 
desafios para as empresas.

A Iata ainda afirma que 
a região sofre com proble-
mas regulatórios ligados aos 
direitos dos passageiros, e 
que, na Venezuela, o caos 
político torna improvável 
que as receitas das compa-
nhias aéreas que estão blo-
queadas para repatriação, 
de cerca de US$ 3,8 bilhões, 
sejam recuperadas no curto 
prazo. 

No evento, Juniac fez 
um duro discurso con-
tra medidas protecionistas 
que estão sendo tomadas 
em diversos locais do mundo 
e que acabam por impac-
tar a indústria da aviação. 
O executivo ainda comen-
tou as medidas restritivas 
adotadas por Estados Uni-
dos e Reino Unido quanto 
ao transporte de laptops e 
equipamentos eletrônicos 
de grande porte em voos vin-

dos de alguns aeroportos na 
África e Oriente Médio, afir-
mando que tais iniciativas 
foram tomadas unilateral-
mente.

“Hoje, estamos enfren-
tando problemas vindos 
daqueles que tentam bar-
rar os benefícios da globali-
zação”, disse. “Em algumas 
partes do mundo, a retórica 
nacionalista aponta para um 
futuro com maior protecio-
nismo, e, independente se 
esses pensamentos estão 
no governo, nas conver-
sas populares ou ao redor 
das decisões políticas, eles 
são uma ameaça para nossa 
indústria”.

Em sua fala, Juniac ressal-
tou que, apesar de a globa-
lização não ter beneficiado 
todos de uma maneira igua-
litária, os líderes da aviação 
devem defender as conquis-
tas geradas pela conectivi-
dade do mundo, garantindo 
esses benefícios às próximas 
gerações.

Quanto às restrições no 
transporte de eletrônicos, o 
diretor-geral da Iata afirmou 
que a decisão dos governos 
dos Estados Unidos e Reino 
Unido foi tomada sem que 
a indústria fosse consultada 
e com pouco tempo para 
implantação, o que pegou 
todos de surpresa, represen-
tando um desafio às empre-
sas e uma inconveniência 
aos passageiros. “Não devia 
ser assim”, disse.

Para Juniac, a efetivi-
dade das medidas é duvi-
dosa, uma vez que o Reino 

unido e os Estados Unidos 
não chegaram a um acordo 
sobre os aeroportos que 
representam riscos. Além 
disso, questões a respeito 
dos riscos ligados ao arma-
zenamento de um número 
elevado de baterias de lítio 
nos porões dos aviões não 
foram respondidas.

“No atual escopo da res-
trição, estimamos uma perda 
de US$ 180 milhões em pro-
dutividade, e esse número 
pode chegar a US$ 1,2 
bilhão caso a restrição seja 
ampliada para voos entre 
Europa e Estados Unidos”, 
destacou.

Para o diretor da Iata, é 
necessária a abertura de uma 
linha de diálogo “robusta” 
entre governos e compa-
nhias aéreas, uma vez que 
as empresas possuem exper-
tise nas questões de trans-
porte e segurança aérea. 
Quanto a possíveis alter-
nativas, Juniac disse que, 
no curto prazo, é necessária 
uma inspeção mais rigorosa 
nos portões de acesso, e que, 
no meio termo, a implan-
tação de tecnologias mais 
rápidas para a detecção de 
explosivos é vital.

“Francamente, é difícil 
entender a resistência (dos 
governos)”, disse. “Há um 
dever claro para assegurar 
que as medidas sejam lógi-
cas, efetivas e eficientes, mas 
esse não é o caso com a res-
trição atual”. 

Juniac voltou a afirmar 
que a privatização de infra-
estrutura aeroportuária não 

gerou os benefícios prometi-
dos em muitos países, entre 
eles, Brasil, Índia, França 
e Austrália. “As concessio-
nárias fazem dinheiro, o 
governo fica com uma fatia e 
as companhias aéreas pagam 
a conta, e geralmente é uma 
conta cara”, disse Juniac. 
“E os passageiros e a eco-
nomia local sofrem com os 
resultados de custos mais 
elevados.”

Para Juniac, ao privati-
zar infraestrutura crítica, 
os governos devem ter uma 
regulação econômica forte, o 
que deve contar com a cola-
boração de autoridades e do 
mercado. “É a única maneira 
de balancear a necessidade 
dos investidores por lucro 
com as necessidades da 
comunidade por uma conec-
tividade mais eficiente em 
termos de custo”.

O diretor da Iata ainda 
afirmou que a atual infra-
estrutura aeroportuária no 
mundo mal consegue lidar 
com a atual demanda por 
passageiros, fazendo com 
que investimentos para 
expansão sejam urgentes.

O cenário mais crítico, 
segundo Juniac, é visto na 
Europa, onde a atual infra-
estrutura aeroportuária será 
capaz de acomodar apenas 
88% da demanda esperada 
em 2035. No entanto, ele 
afirma que outros locais do 
mundo também sofrem com 
problemas semelhantes, com 
gargalos sendo verificados 
na Tailândia, Austrália, Esta-
dos Unidos, México e Brasil. 


