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São Paulo, quarta-feira, 08 de maio de 2019

...continuação
Aos Acionistas e Administradores da União Brasileira de Vidros S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da União
Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da União Brasileira de Vidros
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Encerramento das operações: Conforme divulgado na nota explicativa nº 1 às
demonstrações ﬁnanceiras, a Administração da Companhia decidiu pelo encerramento de suas operações industriais e comerciais. Adicionalmente, chamamos a atenção à nota explicativa nº 3.2 às demonstrações ﬁnanceiras, que descreve a base contábil na qual essas demonstrações
ﬁnanceiras foram elaboradas e os ajustes requeridos, considerando a não continuidade das operações. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações ﬁnanceiras: A Administração é responsável
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pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do

que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Companhia. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais
deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 30 de abril de 2019
Deloitte Brasil
Charles Mace de Aguiar
Auditores Independentes Ltda.
Contador - CRC nº 1RJ 109819/O-1

As taxas de extinção de espécies
animais e vegetais estão
aumentando em uma escala sem
precedentes. A abundância média
de espécies nativas na maioria
dos principais hábitats terrestres
caiu em, pelo menos, 20%,
principalmente desde 1900. Mais
de 40% das espécies de anfíbios,
quase 33% dos corais e mais de um
terço de todos os mamíferos estão
ameaçados
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O sumário para os formuladores de políticas do relatório foi
lançado na última segunda-feira (6), em Paris, após ter sido
aprovado por 132 países durante a sétima sessão plenária
do órgão, chamado de “IPCC para a biodiversidade”, que
aconteceu na semana passada na capital francesa. “A saúde
dos ecossistemas de que toda a humanidade e as espécies
dependem está se deteriorando mais rapidamente do que
nunca. Estamos erodindo os próprios alicerces de nossas

O relatório aponta que ecossistemas, espécies, populações selvagens, variedades locais de plantas e de animais
domesticados estão encolhendo, deteriorando ou desaparecendo.

e cenários ambientais, em um contexto interdisciplinar”, disse
Brondizio. O relatório aponta que ecossistemas, espécies, populações selvagens, variedades locais de plantas e de animais
domesticados estão encolhendo, deteriorando ou desaparecendo. Dessa forma, a rede essencial e interconectada da
vida na Terra está ficando menor e cada vez mais desgastada.

ecossistêmicos – como o fornecimento de alimentos e de
água – durante as últimas cinco décadas. Para isso, foi feita
uma revisão sistemática de cerca de 15 mil fontes científicas,
governamentais e de conhecimento indígena e de comunidades tradicionais. “Esse é primeiro relatório intergovernamental que foca não só a biodiversidade, mas também
suas interações com trajetórias de desenvolvimento econômico e com fatores que
afetam a natureza, como
as mudanças climáticas”,
disse Eduardo Sonnewend
Brondizio, professor da
Indiana University.

Pelo menos 680 espécies de vertebrados foram levadas à
extinção desde o século 16 e mais de 9% de todas as raças
domesticadas de mamíferos usados para alimentação e agricultura foram extintas até 2016. Além disso, estima-se que 1
milhão de espécies animais e vegetais estão agora ameaçadas
de extinção. Entre os fatores responsáveis por esse declínio
de espécies estão, em ordem decrescente, as mudanças no
uso da terra e do mar, a exploração direta de organismos, as
mudanças climáticas, a poluição e espécies tóxicas invasoras.

“Nunca tantos dados, de
diferentes áreas, como das
ciências naturais e sociais,
foram reunidos para fazer
uma avaliação detalhada
da condição do ambiente
em escala global e em uma
perspectiva integrada de
interação com a sociedade”,
disse Brondizio. Radicado
há mais de 20 anos nos Estados Unidos, o cientista brasileiro, que foi um dos três
copresidentes do relatório,
é um dos pesquisadores
responsáveis por um proO resultado direto da atividade humana representa uma grave ameaça ao bem-estar jeto apoiado pela FAPESP
em todas as regiões do planeta.
em parceria com o Belmont
Forum – um consórcio das
principais
agências
fi
nanciadoras
de projetos de pesquisa
economias, meios de subsistência, segurança alimentar,
sobre
mudanças
ambientais
no
mundo.
saúde e qualidade de vida em todo o mundo”, disse Robert
Watson, presidente da IPBES.
“A contribuição dos autores brasileiros foi excepcional
porque
todos eles conseguiram trazer uma perspectiva social
Elaborado ao longo dos últimos três anos por 145 ese
ecológica
integrada para o relatório. Eles colocaram suas
pecialistas, com contribuições de outros 310 autores, o
respectivas
especialidades,
como ecologia, políticas públicas
relatório avaliou mudanças na biodiversidade e nos serviços

Desde 1980, as emissões de gases do efeito estufa dobraram, elevando a temperatura média global em pelo menos
0,7 ºC. O aquecimento global já tem afetado a natureza, do
ecossistema à genética das espécies, e os impactos devem
aumentar nas próximas décadas, em alguns casos, superando o impacto da mudança do uso da terra e do mar e
outros fatores, apontam os autores.
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“O sumário mostra que a situação da biodiversidade e
dos serviços ecossistêmicos, essenciais para a qualidade de
vida, é ainda mais crítica do que a do aquecimento global”,
disse Carlos Joly, professor da Unicamp. O relatório também
destaca que três quartos do meio ambiente terrestre e 66%
do ambiente marinho foram significativamente alterados
pelas ações humanas. Em média, essas tendências foram
menos severas ou evitadas em áreas mantidas ou geridas
por povos indígenas e comunidades locais.
Mais de um terço da superfície terrestre do mundo e quase
75% dos recursos de água doce são agora dedicados à produção
agrícola ou pecuária. O valor da produção agrícola aumentou
em cerca de 300% desde 1970, a extração de madeira aumentou em 45% e aproximadamente 60 bilhões de toneladas de
recursos renováveis e não renováveis são extraídos globalmente a cada ano – número que quase duplicou desde 1980.
A poluição plástica cresceu 10 vezes desde 1980 e entre
300 e 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes,
lama tóxica e outros resíduos de instalações industriais são
despejados anualmente nas águas do mundo. Os fertilizantes usados na agricultura e que entram nos ecossistemas
costeiros produziram mais de 400 "zonas mortas" oceânicas,
totalizando mais de 245 mil km2 – uma área combinada
maior que a do Reino Unido, calcularam os pesquisadores.
“O relatório mostra que as populações mais ricas ou privilegiadas se acostumaram a ignorar os problemas ambientais
porque não convivem com os impactos no dia a dia. São as
populações mais pobres ou menos privilegiadas que estão
sofrendo o impacto desse padrão de vida, na forma de poluição, desmatamento e atividades de mineração em lugares
longe dos olhos do resto do mundo”, disse Brondizio. Apesar
do progresso nas políticas de preservação, os autores consideram que as metas globais para conservar e usar a natureza
de forma sustentável e para alcançar a sustentabilidade não
podem ser alcançadas nas trajetórias atuais.
As metas até 2030 e para além desse período podem ser
alcançadas apenas por meio de mudanças transformadoras e
de fatores políticos e tecnológicos, ponderam. “Se tomarmos
decisões agora, para, em conjunto e de forma coordenada
e cooperativa, promovermos mudanças transformativas
integradas, inclusivas e baseadas no melhor conhecimento
científico disponível, é possível reverter a velocidade da
degradação”, disse Joly. Mais informações: (www.ipbes.net).
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ssa perda é resultado direto da atividade humana e
constitui uma grave ameaça ao bem-estar humano
em todas as regiões do mundo, alerta um grupo de
cientistas de 50 países, incluindo do Brasil. Eles são autores da primeira avaliação global do estado da natureza
da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e
Serviços Ecossistêmicos (IPBES, na sigla em inglês).
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Extinção de espécies aumenta em
escala sem precedentes, alerta relatório

