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Desde da última assem-
bleia realizada a mais 

de um mês, o SIMERJ vem 
tentando de todas as formas 
avançar nas negociações. 
Propostas para o fechamen-
to do acordo não faltaram, 
mas a empresa se mantém 
intransigente e calada. Por 
outro lado, o discurso dos 
gestores do Metrô Rio vem 
gerando uma grande contro-
vésia em relação aos núme-
ros oficiais. O balanço das 
negociações do 1º semestre 

indicam através dos dados 
coletados que 69% das ca-
tegorias conquistaram ga-
nhos reais, e se considerar-
mos a área de transporte 
o índice sobe para 84.6%, 
sendo que os ganhos reais  
se concentraram na faixa de 
1%. Na última reunião rea-
lizada, o Sindicato ratificou  
a proposta apresentada an-
teriormente, proposta esta 
que mantém o reajuste de 
8.34% a partir de novem-
bro, e garante uma paga re-

ferente ao período de maio 
a outubro, num valor finan-
ceiro equivalente ao INPC do 
período (8.34%). É mais uma 
proposta equilibrada e inteli-
gente apresentada pelo Sin-
dicato, que atende a reivindi-
cação dos trabalhadores, sem 
que a empresa precise apor-
tar mais recursos financeiros. 
Pois bem, a bola está com o 
MetrôRio, que só não resol-
ve se não quiser. A empre-
sa ficou de marcar uma nova 
reunião,  estamos aguardando.

Companheiros!
Juntos somos fortes!

A está com o Metrô Rio!



Invepar sobe seis posições 
no ranking Valor 1000

Terça-feira, 1 de Setembro de 2015

 A Invepar subiu no ranking Valor 1000, elabora-
do pelo jornal Valor Econômico em parceria com Sera-
sa Experian e Fundação Getúlio Vargas (FGV) e que reú-
ne as mil maiores corporações brasileiras no ano de 2014. 
A empresa ficou em 91º lugar no geral subindo seis posi-
ções em relação à edição anterior, e na 2ª colocação entre as 
principais empresas de infraestrutura de transporte do país. 
 A Invepar também aparece em 5º lu-
gar entre as empresas com maior receita líquida, 
no ano passado, no setor de Transporte e Logística.
 A publicação especial Valor 1000, do jornal Va-
lor Econômico, analisa anualmente 25 setores da eco-
nomia brasileira, as 1000 maiores empresas do país, 
as 50 maiores por região, entre outras segmentações. 
O ranking é resultado de estudos realiza-
dos pela FGV e analisados pela Serasa Experian.
 Em 2014, a Invepar registrou receita líquida ajusta-
da1 de serviços de R$ 3,0 bilhões, um crescimento de 23,5% 
em relação a 2013. O EBITDA ajustado consolidado atingiu 
R$ 1,4 bilhão no ano passado, valor 27,3% superior a 2013.
 A evolução deve-se ao crescimento em todos os seg-
mentos de atuação da Invepar, notadamente em Mobilidade 
Urbana, com crescimento de R$ 150,5 milhões (+27,3%) da 
receita líquida ajustada em 2014 comparado a 2013, atingindo 
um total de R$ 702,2 milhões, e Aeroportos, que teve receita 
líquida ajustada de R$ 1,6 bilhão, registrando um crescimen-
to de R$ 314,9 milhões (+25%) em relação ao ano anterior.

Invepar sobe no ranking dos 200 
maiores grupos empresariais do Brasil

Sexta-Feira, 3 de Julho de 2015

 A Invepar foi o grupo de infraestrutura de transportes brasileiro com maior evolução, em rela-
ção ao ano anterior, no levantamento realizado pela edição especial Exame Melhores e Maiores, que publica 
o ranking dos 200 maiores grupos do Brasil e da América Latina em 2014. Na lista, a empresa aparece na 88ª 
colocação, saltando oito posições em relação ao ano passado. Entre os maiores grupos do continente sul-a-
mericano, a Invepar – que atua no Peru – aparece no 157º lugar, subindo onze posições no ranking. A com-
panhia está entre as duas únicas do setor de infraestrutura de transporte que figuram entre as 100 maiores.

Fonte: Invepar Notícias 

“EITA CRISE...”
INVEPAR DEMONSTRA BOA SAÚDE FINANCEIRA

O METRÔRIO TEM EM SEU PROJETO “SER O MELHOR METRÔ DAS AMERICAS” E TOR-
NAR “A EMPRESA UM LUGAR CADA VEZ MELHOR PARA SE TRABALHAR”. PELOS INDI-
CATIVOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS POSITIVOS DA INVEPAR, TEMOS A CERTEZA 
QUE O METRÔRIO ESTÁ NO CAMINHO CERTO. ACOMPANHE NAS MATERIAS ABAIXO: 

Quarta-feira, 9 de Setembro de 2015

 Crescimento da receita lí-
quida ajustada foi de 8,9% em re-
lação a igual período de 2014.
 Todos os segmentos apresen-
taram receita líquida superior ante 
o 2º trimestre do ano passado: Ro-
dovias (+16,6%), Mobilidade Urba-
na (+13,6%) e Aeroportos (+3,5%)
 A Invepar divulgou os resultados 
financeiros do 2º trimestre de 2015, re-
gistrando receita líquida ajustada1 de R$ 
804,7 milhões, um crescimento de 8,9% 
em relação ao mesmo período de 2014. 
 Todos os segmentos de atuação 
da empresa acompanharam o resulta-
do positivo e registraram receita líqui-
da ajustada superior em comparação 
ao segundo trimestre do ano passado. 
 Em relação aos investimen-
tos, no acumulado dos primei-
ros seis meses deste ano, os investi-
mentos realizados pela companhia 
totalizaram cerca de R$ 1 bilhão, sendo 
R$ 549,6 milhões no segundo trimestre.

Invepar tem receita líqui-
da ajustada de R$ 804,7 
milhões no 2º Trimestre


