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GOLDEN SHARE

especial de ações
B Classe
que concede poder de veto
ao Governo Federal numa
eventual venda da Embraer
para a Boeing.
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SEDE
Sediada em São José dos
Campos, a Embraer foi
fundada na cidade no ano
de 1969 -- tem 48 anos.
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NEGÓCIOS
A Embraer é atualmente a
maior fabricante de aviões
comerciais regionais em
todo o planeta.
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MERCADO
Após a união entre Airbus
e Bombardier, a norteamericana Boeing busca se
aliar a Embraer.
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AERONAVE
A Embraer entregou 45
aeronaves e tinha 437
aeronaves encomendadas
no 3º trimestre de 2017.
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NORTE-AMERICANA
A empresa norteamericana Boeing foi
fundada em 1916 e é uma
das líderes no setor.

NOTA OFICIAL

Companhia do Vale confirma tratativas,
mas nega que acordo já esteja ‘fechado’

NO AR.
Nova proposta
teria agradado
governo Temer. Ozires
Silva é favorável ao
acordo da Embraer
com a Boeing.

Divulgação
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Divulgação

INDÚSTRIA. Por meio de
nota oficial publicada nesta
sexta-feira, a Embraer negou
que a empresa tenha fechado
negócio com a Boeing, mas
confirmou que as tratativas
com a empresa norte-americana, podem envolver a criação
de uma nova sociedade.
“Destaca-se que a Embraer
não aceitou e tampouco recebeu proposta da Boeing Co.,
uma vez que as partes envolvidas ainda estão analisando
possibilidades de viabilização
de uma combinação de seus
negócios, que poderão incluir
a criação de outras socieda-

des”, disse a nota, publicada
após a notícia do O Globo.
Segundo a empresa brasileira, sediada em São José dos
Campos as tratativas para uma
possível combinação de negócios contam com a participação
do governo brasileiro.
“Quando e se definida a estrutura para combinação de
negócios, sua eventual implementação estará sujeita à aprovação não somente do Governo
Brasileiro, mas também dos
órgãos reguladores nacionais e
internacionais e dos órgãos societários das duas companhias”,
informou a companhia.
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