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COMPOSIÇÃO

novo VP da Embraer é
B Oformado
em Contabilidade,
e também foi professor
universitário em aulas de
Planejamento Estratégico

ECONOMIA NOVO VP, GARCIA FOI ANUNCIADO COMO TENDO “AMPLA EXPERIÊNCIA”

Embraer anuncia
duas mudanças
na administração
Vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores
assume VP Executiva de Operações; administrador ganha vaga
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Divulgação / Azul

Decisivo. O presidente do STF, Dias Toffoli, votou contra a prisão

11

MINISTROS
participaram da votação,
que terminou durante a
noite desta quinta-feira, na
sede do STF

2018

A Embraer anunciou na noite
desta quinta-feira que o administrador Antonio Carlos
Garcia foi eleito pelo conselho para assumir a Vice-Presidência Financeira e de Relações com Investigadores.
Aos 54 anos, Garcia é descrito pela Embraer como
tendo “ ampla experiência na
área financeira, controladoria e compras em empresas
multinacionais.” Em um resumo de seu currículo distribuído pela empresa, constam
nove anos na ThyssenKrupp,
seis anos no Grupo ZF do
Brasil e mais de 18 anos no
Grupo Siemens.
O novo VP da Embraer é
formado em Contabilidade, e

também foi professor universitário em aulas de Planejamento Estratégico.
Garcia irá substituir Nelson
Salgado, que, segundo a empresa, irá assumir a Vice-Presidência Executiva de Operações. Com mais de 30 anos de
Embraer, tendo atuado em diversos cargos executivos e funções corporativas, ele estava na
função desde abril do ano passado. Salgado é bacharel, mestre e doutor em Engenharia.
De acordo com a Embraer,
as duas mudanças administra-

54

ANOS
tem Antonio Carlos Garcia,
anunciado como novo VP
Financeiro e de Relações
com Investidores.

tivas passam a valer em 1º de
janeiro do ano que vem.
ENTREGA.

Nesta quinta-feira, a Embraer
também entregou mais um jato
E195-E2 para a companhia
Azul. O modelo, cor-de-rosa,
visa promover a conscientização do tratamento contra o
câncer de mama.
A tendência é que, até o final do ano, a empresa receba
mais três exemplares desse
modelo. No mês passado, Embraer e Azul assinaram contrato de gestão de manutenção para componentes dessa
frota de aviões -- sem valor
divulgado.
Com esse contrato, a Azul
garante o suporte de última
geração do fabricante para todos os aviões da Embraer que
opera, incluindo a nova frota
de jatos E2, nova geração da
família de E-Jets, que já está
coberta pelo programa.

.

FOI O ANO
em que o ex-presidente Lula
foi preso na Operação Lava
Jato; agora, poderá ser solto
pela nova decisão

FUTURO

Decisão do STF nesta quinta-feira impõe
nova derrota para a Operação Lava Jato
CONSEQUÊNCIA. A decisão
de vetar a prisão em segunda instância, na noite desta
quinta-feira, em Brasília,
colocou o STF (Supremo
Tribunal Federal) mais uma
vez em campo oposto ao
de parte do MPF (Ministério Público Federal), órgão
responsável por investigações, como as da Operação
Lava Jato, e por representar
a acusação nos processos
judiciais que tramitam na

Justiça Federal. Desde o
início da operação, o STF tem
emitido diversas decisões que
ajudaram a moldar os limites
das investigações criminais no
país e, com frequência, foram
alvo de críticas de membros
do Ministério Público. Na
corrente favorável às posições
do Supremo, o argumento é o
de que o tribunal tem atuado
para garantir o direito de defesa dos réus e evitar abusos
dos acusadores.
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Divulgação/Azul

Conscientização. Embraer entregou nova unidade do jato E195-E2 para a Azul Linhas Aéreas

