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A Faculdade São Leopoldo Mandic
está na 4ª colocação entre as dez
melhores instituições de Ensino Su-
perior do Índice Geral de Cursos
(IGC), divulgado ontem pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep). Referência em odontologia
e medicina, a SL Mandic é a pri-
meira na área da saúde.  PÁGINA A8

Ranking mantém
S. Leopoldo entre
melhores do País

Campinas já prepara novo
cálculo de valores do IPTU
Congelado desde 2005, o preço dome-
tro quadrado dos terrenos em Campi-
nas será atualizado ainda este ano para
o cálculo do Imposto Predial e Territo-

rial Urbano (IPTU) de 2018. Nesses 12
anos, o contribuinte pagou o imposto
sem aumento real — ele foi reajustado
apenas pela Unidade Fiscal de Campi-

nas (Ufic). Em 2018, contudo, essa si-
tuação vai mudar. Segundo o Sindica-
to daHabitação (Secovi), o imposto es-
tá defasado em 88% no preço do me-

tro quadrado do terreno em Campi-
nas. E em termos de preço de merca-
do, a desfasagem é tão grande que
nem temcomo ser calculada.  PÁGINA A6

O lado negro des-
sa lambança é

que existemmilhões de
reais desviados. Será
que nossos netos vive-
rãonumBrasilmelhor?

Esseex-goleiropo-
deria dar depoi-

mentosarespeitodaaju-
daque recebeu da Apac,
mas daí a transformá-lo
emgaroto-propaganda.

Cedoc/RAC

Em alta: tempestades de Verão estão mais comuns este ano em Campinas, e com elas aumenta a incidência dos raios

Leitores

Procura da Ponte
por novo técnico
volta à estaca zero

Coletivos feministas emovimentos so-
ciais foramàs ruas deCampinasno fi-
nal da tardede ontem,Dia Internacio-
nal da Mulher, para protestar por

seusdireitos. Elas se juntarama ativis-
tas de pelo menos 50 países. A con-
centração foi às 16h, em frente àCate-
dral Metropolitana. Por volta das

18h30, o grupo, formado por cerca de
mil manifestantes, segundo estimati-
vas da Guarda Municipal (GM), saiu
em passeata pelas ruas do Centro,

com rostos pintados e levando faixas
e cartazes cobrando o fim domachis-
mo, do racismo e da violência contra
asmulheres.  PÁGINA A10

42

Ex-ministro é condenado pela segunda vez no âmbito da Operação Lava Jato;
ex-homem-forte do PT, ele já tinha uma condenação de 20 anos. PÁGINA A14

Barcelona bate o
PSG por 6 a 1 em
virada histórica

Campinas registra
7,5 mil raios em
apenas dois meses

Primeiro Caderno  13 páginas
Economia  5 páginas
Brasil  3 páginas
Mundo  1 página
Esportes  5 páginas
Caderno C  5 páginas
Classificados  10 páginas

tempo

Os preços dos hortifrútis, que
vinham caindo nos últimos
meses, voltaram a pesar no

bolso do consumidor. PÁGINA A17

Sol com aumento de nuvens e pancadas
localizadas de chuva à tarde.

MÁXIMA

edição de hoje

CHUVARADA ALTERA
TENDÊNCIA E ENCARECE
TOMATE EM ATÉ 50%

Washington S. Castro,
Campinas

PÁGINA A26

José Luiz Junqueira, diretor geral da SL Mandic: nove anos seguidos entre as 5 melhores

Levantamento feito pelo Sistema
Brasileiro de Detecção de Descar-
gas Atmosféricas (BrasilDAT) do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) mostrou que, desde ja-
neiro, 7.550 raios caíram emCampi-
nas. Apenas naquelemês, a incidên-
cia das descargas elétricas mais do

que dobrou na comparação com ja-
neiro do ano passado, registrando
2.350 ocorrências. Embora o volu-
me de chuva seja menor este ano
até agora do que no mesmo perío-
do de 2016, a cidade registra um nú-
mero maior de temporais de Verão,
que trazem os raios.  PÁGINA A4

Ativas e alertas: campineiras seguiram o exemplo de mulheres de todo o mundo e foram às ruas ontem para defender seus direitos e cobrar o fim da violência

20˚

PÁGINAS

 PÁGINA A27

Mulheres vão às ruas por mais respeito

33˚

JOSÉ DIRCEU RECEBE PENA
DEMAIS 11 ANOS DE PRISÃO

Zíngaro Marinho,
Campinas

Imposto, congelado desde 2005, acumula uma defasagem de pelo menos 88%

Campineiras participam do Dia Internacional da Mulher com passeata no Centro

Dominique Torquato/AAN

MÍNIMA

Os bilhões que escoam
no ralo da corrupção
Não é o caso que envolve a maior empre-
sa de obras do País. A Odebrecht se refes-
telou no esquema para atingir o status de
“campeã” do lulopetismo, confessando
ter pago cerca deUS$ 3,39 bilhões empro-
pinas no Brasil e no Exterior, somente no
período entre 2006 e 2014. Para tanto,
mantinha um bem-ordenado departa-
mento para gerenciar os pagamentos de
políticos locais, partidos e governos em
outros países.  PÁGINA A3
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Tão logo concluí leitura de tó-
pico da prestigiosa coluna Xe-
que-Mate, da competente Mi-
lene Moreto, Correio Popular
de 27/2, A6, não pude conter
impulsos de, novamente,
com o devido respeito, cha-
mar a atenção dos vereadores
que integram nossa folclórica
Câmara Municipal em rela-
ção à sua curiosa produção le-
gislativa.

Informa a jornalista, com
clareza, que volta à pauta pro-
jeto de lei, protocolado em
2015, por jovem vereador,
não reeleito, em meio a uma
onda de trotes violentos regis-
trados naquele ano, preten-
dendo proibir a prática medie-
val em Campinas.

Não é de hoje que nossa
Câmara vem se consagrando
como um dos palcos da cha-
cota nacional, pontificando
como uma das maiores usi-
nas da galhofa política brasi-
leira. Em apertada síntese,
não custa lembrar recentes, e
cômicos, projetos que preten-
deram, a um, proibir venda
de carne moída na cidade, a
não ser quando triturada na
presença do consumidor, a
dois, comemorar o Dia da Gló-
ria Bugrina, parcialmente san-
cionada pelo burgomestre, pa-
ra evitar despesas para a mu-
nicipalidade, a três, anular
questão do Enem calcada em
pensamentos de Simone de
Beauvoir, e, finalmente, a qua-
tro, institucionalizar o Dia é
Gol da Alemanha, a fim de
que nunca nos olvidemos do
“maracanazo” sofrido pela se-
leção no Mineirão, durante a
Copa de 2014, retirada, tama-
nha a sua ridicularia.

Forçoso admitir que a pre-
sidência da Casa não dispõe
de mecanismos para conter
disparates recusando-os, sal-
vo casos especialíssimos, que
não vêm ao caso, para não se
perder o foco.

O PL que visa proibir o tro-
te violento, mesmo passando
pelas comissões e pelo plená-
rio, irá naufragar, titanicamen-
te, pois invade competência
exclusiva da União para legis-
lar sobre matéria penal, con-
forme previsão constitucio-
nal.

A CMC jamais conseguirá
proibir o trote, uma vez que o
que se pune é somente a con-
duta acenada penalmente.
Aliás, a norma punitiva, que
não é a praia dos edis campi-
neiros, pune o comportamen-
to de quem afronta sua essên-
cia. O Código Penal, a propósi-
to, não proíbe ninguém de
matar, furtar, roubar, fraudar,
estuprar ou corromper. A nor-
ma penal não diz não matar,
não furtar, não ameaçar, não
agredir, não constranger. Ao
contrário, quem mata, furta,
rouba, ameaça, estupra ou
corrompe arca com as conse-
quências.

Como proibir o trote acadê-
mico se, em termos criminoló-
gicos, o caminho do crime, o
iter criminis, divide-se em

quatro fases: a cogitação, os
atos preparatórios, o início de
execução, e a consumação, os
latinos cogitatio, conatus re-
motus, conatus proximus e
consumatio? Poderia uma ab-
surda lei municipal, de nature-
za penal, interferir na alma
do perpetrador ou perpetrado-
res nessas fases sequenciais?
Nem com a lobotomização
dos hooligans universitários!

Por outra banda, a psicaná-
lise criminal, dos tempos de
faculdade, aprendida nas au-
las de introdução do estudo
do direito, ministradas pelo
inesquecível professor Milton
Duarte Segurado, na UCC, ho-
je PUC, mostrava que o id, o
ego e o superego, enquanto
subtratos do psiquismo, de-
sempenhavam papel funda-
mental na progressão crimino-
sa.

Ensinava o inesquecível
doutor que o id corresponde
aos nossos mais inconfessá-
veis impulsos, que o ego espe-
lha nossa real personalidade,
enquanto que o superego é a
polícia do id, impedindo-o de
produzir ignominiosos resul-
tados. Tais incursões são ne-
cessárias a fim de que os ve-
readores conscientizem-se de
que são incompetentes, até
criminologicamente, para le-
gislar no plano pretendido.

É preciso que se lembrem,
por ocasião de eventual dis-
cussão e votação, que o orde-
namento penal, através da
contravenção de perturbação
da tranquilidade, e dos cri-
mes de homicídio, lesão cor-
poral, perigo para a vida ou a
saúde de outrem, ameaça,
constrangimento ilegal e se-
questro e cárcere privado,
que não deve ser confundido
com o de extorsão mediante
sequestro, sancionam, conve-
nientemente, todas as condu-
tas propostas, que tiveram ori-
gem na Universidade de Pa-
ris, a primeira universidade
do mundo, onde os primeiros
veteranos nobres passaram a
submeter calouros, também
nobres, às obediências devi-
das pelos servos da gleba.

Dificilmente, a demagógi-
ca proposta, caso aprovada,
será sancionada pelo prefeito,
porque sua execução depen-
derá de funcionários e da
Guarda Municipal, de contin-
gente inferior ao da Guarda
Suíça do papa Francisco, mes-
mo porque a Polícia Civil e a
Militar, que dispõem de óti-
mas assessorias legais, não
irão permitir que seus qua-
dros incidam em crime de
abuso de autoridade auxilian-
do a prefeitura.

Os vereadores campineiros
precisam conscientizar-se de
que processo legislativo não é
assunto para principiantes.
Não é de hoje que a Câmara
ressente-se da falta de um
quadro de assessores legislati-
vos, concursados, de carreira,
um para cada parlamentar, a
fim de que tamanhos micos
legislativos cessem por com-
pleto. Que tal pensarem nis-
to, desde já?

Por ocasião do Dia Interna-
cional da Mulher, cabe refle-
tir sobre a queda do Brasil,
desde o início da crise econô-
mica, em 2014, no ranking
do Fórum Econômico Mun-
dial sobre a desigualdade de
gêneros. Em dois anos, o
País perdeu 23 posições, des-
pencando para o 85º lugar,
dentre 145 nações. É nossa
classificação mais baixa na

série histórica, iniciada em
2006.

As conquistas relativas ao
empoderamento feminino,
embora marcantes e apesar
de todos os avanços obtidos,
ainda não estão incorpora-
das de modo consistente na
nossa sociedade e no univer-
so corporativo. Empresas
que mantêm essa cultura de
diversidade de gêneros entre
suas posições de liderança
conseguem melhorar sua
rentabilidade em até 15%. É
o que revela um estudo reali-
zado para o Peterson Institu-
te for International Econo-

mics com 22 mil empresas,
em 91 países. Esse aumento
foi relacionado a situações
nas quais as empresas têm
30% de mulheres distribuí-
das em cargos de liderança,
como CEOs, executivas e ges-
toras.

No âmbito da mobiliza-
ção para que a igualdade de
gêneros prospere e se conso-
lide no Brasil e no mundo,
há casos de sucesso de mu-
lheres empreendedoras e
executivas, que podem inspi-
rar não só as trabalhadoras,
mas toda a sociedade. Co-
nhecida internacionalmen-

te, Sheryl Sandberg, COO do
Facebook, é uma referência
que incentiva mulheres no
setor de tecnologia, princi-
palmente por meio de seu li-
vro, “Faça Acontecer”, enco-
rajando-as a alcançarem
seus objetivos de carreira,
com foco e priorização. Um
exemplo nacional nesse sen-
tido é Luiza Trajano, da Ma-
gazine Luiza, que lidera uma
das maiores redes varejistas
do País. Sua visão empresa-
rial é visionária, como atesta
o centro produtor de tecno-
logia e inovação da empresa.

O êxito das mulheres que

ocupam posições de lideran-
ça em territórios corporati-
vos, como o tecnológico, tra-
dicionalmente dominados pe-
los homens, demonstra o
imenso potencial da popula-
ção feminina brasileira para
reverter nossa constrangedo-
ra classificação no ranking
mundial da desigualdade de
gêneros. Isso é necessário pa-
ra que o nosso País progrida
e tenha cada vez mais mulhe-
res em posições de liderança,
agregando novas visões e ex-
periências ao mercado de tra-
balho. Esse é o modelo que
tem se mostrado muito bem-
sucedido em outros países,
como Islândia e Noruega.

Esse esforço é importante
para revertermos a crise e
seus efeitos de exclusão so-
cioeconômica, como está
ocorrendo com as mulheres

brasileiras desde 2014 e,
principalmente, para preve-
nirmos a ocorrência de no-
vos períodos de recessão. O
empoderamento feminino
não depende apenas de um
movimento assertivo no am-
biente empresarial e do ta-
lento de nossas empresárias
e executivas. Passa, tam-
bém, pela melhoria da quali-
dade das escolas públicas. É
nas salas de aula das redes
municipais e estaduais da
Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Médio
que deve começar o atendi-
mento ao princípio democrá-
tico da igualdade de oportu-
nidades.

Opinião

Sou urbano, agnóstico, mo-
nogâmico, pontepretano e
não preciso ser guiado por
ninguém para exercitar
meus direitos constitucio-
nais e minhas escolhas mo-
rais. Eu já era dono do meu
nariz muito antes do surgi-
mento do politicamente cor-
reto e nunca me utilizei des-
sa covardia moral para me
posicionar a favor ou contra
a opinião da maioria. Nem a
voz do povo é de Deus emui-
to menos a voz da minoria é
a do Diabo, é o que eu sem-
pre digo e aprendi por aí, pe-
los cotovelos em balcão de
bar.

A minha, a dita voz, pelo
menos pertence à minha
consciência e só a ela dedico
temores e satisfação - embo-
ra desafine às vezes...

Metamorfose ambulante
não é comigo. Não sou ca-
melô de piratarias ideológi-
cas e nem vendo solidarieda-
de para agradar a quem
quer que seja. Não opino pa-
ra fazer amigos ou inimigos;
apenas procuro demarcar
meu território moral e nele
só adentra quem eu quero.
E, ao contrário de muitos,
aprendi a fazer amigos em
padarias e supermercados. E
eles são muitos e, mais que
isso, sinceros.

Não gosto que ponham
corda no meu samba (Aldyr
Blanc) e muito menos aceito
palavras de ordem que, no
mais das vezes, mais bagun-
çam o coreto constitucional
e o estado de direito. Afinal,
preciso de liberdade política
para continuar pensando so-
bre o papel que represento
na vida, e qualquer ato que
percebo nocivo a ela me faz
combatê-lo de imediato; e
não importa a distância geo-
gráfica da ofensa, o cargo do
agente nocivo ou da maioria
que apoia uma ideia que vai
contra ou ameaça o que en-
tendo por liberdade: respei-
to às leis constitucionais — e
qualquer coisa fora disso é
vigarice intelectual, e isso
muito me preocupa e deve-
ria preocupar uma nação.

Considero que a única coi-
sa realmente importante na
vida é refletir sobre a razão
da existência da matéria tal
como a conhecemos, do mé-
son à massa das galáxias, da
morte e da vida; e, ora veja,
algo me diz que a resposta
possa estar na obra de um ar-
tista, nas entrelinhas de um
livro ou mesmo na emoção
que um jardim suburbano
provoca com as suas tristes
margaridas; isso tudo, é cla-
ro, somado à liberdade políti-
ca dos homens.

É possível criar obras de
arte sem liberdade política,
sem dúvida. Mas o que di-

zem essas obras se não de-
nunciar a falta de liberdade
e seus opressores? - e muito
tempo se perde com isso, ge-
rações muitas vezes, que vi-
vem emmorte semianalfabe-
ta, clicando celulares e man-
dando mensagens idiotas. E
morto o velho artista, fica a
obra resmungando pelos cor-
redores e paredes dos mu-
seus, em prateleiras de bi-
bliotecas e tratados acadêmi-
cos; e velho morre também
o espectador dessas artes,
mas em falta com a sua pró-
pria vida, perdida que ficou
em discursos libertários e
aprisionada em abstratos
conceitos estéticos. E eis Chi-
co Buarque, Beth Carvalho,
Bete Mendes, grandes artis-
tas sem dúvida, dentre mui-
tos que blindam a canalha
política petista — o que, de
certo modo, incentivam os
fascistas de direita a pedir a
volta dos militares ao poder.

Preciso da liberdade do
próximo para exercitar e
pensar sobre a minha indivi-
dualidade, e o meu papel
nesta grande aventura que
chamamos Vida; daí me
preocupar com as pessoas
que habitam países governa-
dos por ditadores, ou por fal-
sos democratas que se utili-
zam das ferramentas da de-
mocracia para depois sola-
par a própria democracia. E
eles são poucos a governar e
manipular o direito de ir e
vir de milhões de desvalidos
políticos; e se penso neles
não o faço por tola solidarie-
dade, mas por uma necessi-
dade existencial. Assim, não
tenho tido tempo para pen-
sar nas razões da existência
da matéria e tudo indica que
morrerei sem saber o moti-
vo. Mas mesmo assim ando
me divertindo à beça; e mui-
to mais me divertiria se to-
dos se divertissem também.
É isso. E Temer e Dilma que
se resolvam em seus proble-
mas políticos; e bem melhor
seria que os agentes judiciá-
rios, promotores e juízes, res-
peitassem a nossa Constitui-
ção, enfim, a liberdade sobe-
rana dos nossos Três Pode-
res. E se não for pedir de-
mais, bem gostaria que o Va-
dão voltasse a dirigir a mi-
nha gloriosa Ponte Preta.
Acho, e sempre vou achar,
que mereço um pouco que
seja de felicidade — visto
que a política sempre foi um
mar de angústia e pouca-ver-
gonha.

E quanto ao meu autorre-
trato, bem, ele não passa de
uma simples foto em três
por quatro.

Bom dia.

Autorretrato

Igualdade é trunfo contra crise
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“De que adianta ficaremperguntando paramim ‘o
que você acha da lista de Janot?’”
Osmar Serraglio, ministro da Justiça, evitando comentar as solicitações de inquéritos pelo procurador-geral Rodrigo Janot.opiniao@rac.com.br
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Política

João Carlos

Pinto
Adm. de

empresas,

Campinas

Desde muito cedo escutava
os mais velhos dizerem que
a razão de uma cidade ter
vereadores seria que, como
representantes do povo,
deviam se inteirar das
necessidades da população
e levar para o prefeito fazer
acontecer o melhor para a
cidade. O que vemos hoje é
exatamente o contrário. Em
vez de 10 vereadores temos
33, e o prefeito tenta de
todas as formas montar
uma base sólida através dos
partidos coligados, para
aprovar projetos de
interesse quase sempre
pessoal. Vejam os postos de
saúde fechados ou
em péssimo estado de
conservação. Falta de
dinheiro? Não acredito,
pois mesmo dispensando
centenas de assessores, o
trem da alegria ficará
inchado? É preciso
seriedade. Dispensar
aqueles que só mamam e
valorizar aqueles que
realmente trabalham.
Mudar é preciso.

Mentiras

Washington

S. Castro
Aposentado,

Campinas

Aqueles que aqui vivem e se
orgulham de serem
brasileiros devem estar
atormentados ante esse
quadro vergonhoso das
delações. Sim, porque, de
um lado os da Odebrecht
falando tudo o que sabem,
de outro, políticos
influentes procurando se

esquivar, negando tudo. Até
quando vamos ter que
aguentar essa grande
palhaçada? O lado negro
dessa lambança é que por
trás da contenda,
provavelmente existam
milhões de reais desviados
de postos de saúde, de
creches, de escolas, da
segurança, de programas de
saneamento, para serem
depositados nas contas de
laranjas profissionais em
“paraísos fiscais”. Será que
nossos netos viverão num
Brasil melhor?

Propina

Bi Rodrigues
Publicitário,

Campinas

Assim como as investigações
da Lava Jato têm nomes
criativos em cada etapa, os
empresários bandidos
também. E, pior, são
sarcásticos e riem da cara
do povo. Em depoimento,
representante da
Construtora Delta, disse que
as propinas da empresa
foram denominadas de
“Transposição do Rio
Turvo”. Na Odebrecht o
nome do setor especializado
em propinas era
“Departamento de
Operações Estruturadas”.
Repararam na sigla? Doe,
do verbo doar. É triste como
eles riem da gente.

Golpe militar
Celso Felix
Técnico automobilístico, Campinas

Brasil, infelizmente hoje o
nosso País é considerado
um vulcão que está prestes
a entrar em erupção. Para
que isso não aconteça, a
saída seria golpe militar por
oito anos. Fazer todas as
reformas que são

prioridades e convocar
novas eleições com dois
partidos políticos e
candidatos. Esses que estão
no poder serão banidos da
política, inclusive, suas
esposas, filhos e netos.
Preparar a população
politicamente para não
errar na hora de votar. Para
um Brasil melhor.

Dia das Mulheres
Clay E. N. Ventura
Pastor, Campinas

O dia pertence a elas, mas o
presente é do mundo inteiro,
que se torna mais humano
com sua gentil presença. A
existência feminina é algo
tão extraordinário que,
conforme o autor do livro
bíblico de Gênesis, a criação
da primeira mulher
melhorou o próprio Paraíso,
promovendo assim o que já
“era bom” para o status de
“muito bom”. A sociedade
deve ouvir as mulheres, até
porque foi de umamulher o
primeiro som que ouvimos
na vida, ainda dentro do
ventre materno, enquanto
éramos aquecidos por seu
amor e embalados pela
cadência do coração de uma
mãe, pois são nos braços de
quem amamos que a vida
encontra seu sentido. Lugar
de mulher não é na cozinha,
até pode ser se elas assim
o quiserem, pois é fato que
as mulheres são capazes de
exercerem qualquer função,
superando os homens e seus
preconceitos. Para um
mundomelhor precisamos
que a presença feminina
tenha crescente
representatividade.
Parabéns mulheres!

Segurança
pública
Moacir Luiz dos Santos
Policial militar reformado,

Campinas

Causa-me espécie a

publicação do final de
semana, sobre o
investimento do governo
estadual na Segurança
Pública em Campinas.
Disse que tem investido em
infraestrutura e pessoal.
Disse ainda que nos
últimos anos, os policiais
receberam entre 40% e
70% de reajuste. Baseado
nisso, fui consultar meus
holerites anteriores e
pasmem, não vi esse
aumento. Aliás, percebi
que todos os meus
descontos aumentaram e
muito, mas meus
vencimentos continuaram
inalterados. Politicagem
mentirosa e omissa. Cria-se
delegacias, mas não há
efetivo e nemmaterial. O
que ocorre é um terrível
remanejamento de pessoal
e viaturas para cobrir o
buraco. O famoso cobertor
curto. Isso ocorre também
com a PM. Baseado nisso,
acho que posso reivindicar
esse aumento, pois acho
que esqueceram de mim.
Vergonhoso.

Goleiro Bruno

Zíngaro

Marinho
Advogado,

Campinas

Li e custei a acreditar na
reportagem na página A18
do Correio Popular de
5/3/17. Acredito que está
havendo uma inversão de
valores éticos na sociedade
brasileira, transformando
um assassino em
garoto-propaganda!
Garoto-propaganda tem
que dar exemplos de bons
costumes, de retidão
moral, de consciência
moral e cívica, de respeito
à vida do próximo a
exemplo de Pelé, que
recusou ofertas milionárias
de fabricantes de bebidas
alcoólicas e cigarros, pois

não achava correto expor
sua imagem de modo a
incentivar o consumo de
tais produtos. Por ocasião
da Olimpíada do Rio de
Janeiro, tivemos um
episódio recente com um
atleta americano que
mentiu simulando que fora
assaltado para justificar
seu atraso de retorno no
centro olímpico. Por sua
atitude antiética perdeu
seus patrocinadores.
Ficando de forma clara e
explícita que o mundo lá
fora não aceita o menor
desvio de conduta
moral. Esse ex-goleiro
poderia dar depoimentos a
respeito da ajuda que
recebeu da Apac, mas daí a
transformá-lo em
garoto-propaganda, existe
uma distância segura entre
o céu e a terra!

Trump
Cicero da Silva de Carvalho Pereira
Engenheiro, Campinas

Desde os discursos de
campanha, o dizer e
desmentir logo em seguida,
como agora, o presidente
dos EUA, Donald Trump,
não parece assumir a
dignidade do cargo que
ocupa. Fosse só isso, seria
como na doutrina Monroe
“América para os
americanos”, não seria da
conta de ninguém. Agora,
dar uma de Hitler,
preparar-se para
“Armagedom”, com a
desculpa de proteger os
cidadãos americanos,
desconstruindo um
governo anterior agindo à
socapa para impor a mão
armada e de ferro, os
interesses americanos e
cada vez mais caminhando
para uma terceira guerra
mundial é demais!
Continue a Justiça
americana a colocar freios
nos desatinos desse
governante, sendo somente
o que sempre foi um artista
expert emmarketing
pessoal, aliás com êxito.

Como cenário econômico
atual, você temmedo de
perder o emprego?

SIM

Os brasileiros vivemmomentos de constrangimento dian-
te das denúncias de desvios de recursos públicos em es-
quemas de corrupção que envergonham aNação e a colo-
camnas listas demaiores desonestos. Chega a ser afronto-
sa a forma como políticos se esforçam para dar um con-
torno institucional para o que é hoje uma prática corren-
te. Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
usou de toda a sua franqueza para definir a relação de par-
tidos e seus candidatos com doações ilícitas de empresas,
escancarou uma verdade que todos já sabiam: as portas

da corrupção têm muitas fe-
chaduras e umadelas é o finan-
ciamento de campanhas eleito-
rais com caixa 2 de empreitei-
ras favorecidas em concorrên-
cias de obras públicas.
O problema não é novo, co-

mo também a prática. Em ver-
dade, a maioria dos argumen-
tos emdefesa dos acusados pe-
las delações premiadas naOpe-
ração Lava Jato é justamente o
uso das verbas em pagamen-
tos de campanhas eleitorais. Para os políticos, essa é a
grande discussão: se levado ao pé da letra, o uso de caixa
dois em campanhas não deixará pedra sobre pedra, tão
profunda a ligação da prática com todos os partidos. A saí-
da seria descriminalizar o caixa dois, e deixar o peso da
Justiça apenas nos casos emque os desvios de recursos fo-
ram aplicados em proveito próprio de alguns políticos,
com enriquecimento imoral. Em suma, político honesto
seria apenas aquele que não embolsa verbas de campa-

nha para sustentar projetos pessoais ou posições sociais
ostentatórias.
Não é o caso que envolve amaior empresa de obras do

País. A Odebrecht se refestelou no esquema para atingir o
status de “campeã” do lulopetismo, confessando ter pago
cerca deUS$ 3,39 bilhões empropinas no Brasil e no Exte-
rior, somente no período entre 2006 e 2014. Para tanto,
mantinha um bem-ordenado departamento para geren-
ciar os pagamentos de políticos locais, partidos e gover-
nos em outros países, onde as concorrências eram venci-
das por corrupção e intervenções políticas, muitas das
quais assumidas pessoalmente pelo ex-presidente Lula
da Silva, na América bolivariana ou na África (Correio Po-
pular, 8/3, A15). Esse é o verdadeiro caráter da corrupção
entranhada na vida brasileira. Sob a desculpa de uma prá-
tica imoral, uma falsa elite política se apoderou dosmeios
de pagamento e desviou dinheiro público para projetos
políticos que podiam até ter braços fora do País, quando
não enriqueceram pessoalmente, sem omenor constran-
gimento de esconder a farra criminosa. Esse é o câncer
que precisa ser extirpado da vida pública, pelo voto cons-
ciente ou pormedidas judiciais sérias e improrrogáveis.
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l OBSERVATÓRIO SOLAR EM
CABO KENNEDY
Um 'Observatório Solar Orbital' foi

lançado hoje ao espaço de Cabo
Kennedy por meio de um foguete
Thor-Delta reforçado.
Esse novo satélite artificial da
Terra, que é o primeiro de uma
série de dois, tem como missão
informar as estações terrestres e
eventualmente aos cosmonautas
que se encontrarem em grande
altitude, das perturbações
ocasionadas por eventuais
explosões solares.
Estas últimas poderão ser mortais

para os cosmonautas.
A Agência Espacial já
lançou três OSO, dos quais dois
foram colocados numa órbita ao
redor do globo terrestre.

l CAMPINAS VERÁ VOLEIBOL
DE VETERANOS
A Federação Paulista de Voleibol
estabeleceu que Campinas, a
partir da próxima semana, sedie os
jogos restantes do primeiro turno
do Campeonato de Veteranos,

ocasião em que a torcida
campineira terá oportunidade de
rever grandes nomes do voleibol,
recentemente afastados das
principais equipes, ou seja,
Santos, Paulistano, Randi de
Santo André, Ceri e Corujas.
Por Campinas, jogarão: Walter
Moneta, Walter Jonas, Emílio
Coelho, Olímpio Garlip, José
Salgado, Pedro Stuchi Sobrinho,
Adalberto Bodas, Merlin Klopfer,
Omar Bittar e Décio Vedovelo.

COLUNISTA / A. FERNANDES

CORREIO POPULAR

AS CARTAS DEVEM
SER ENVIADAS PARA:

“Seremos na imprensa vigilantes fiscaes da administração publica e
zeladores intransigentes do direito collectivo” - (Nº 1, Anno 1)

Os bilhões que
escoam no ralo
da corrupção

30%
PERGUNTA DE HOJE

e-mail:
leitor@rac.com.br
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Enquete

Sob a desculpa
de uma prática

imoral, uma falsa
elite política se
apoderou dos

meios de
pagamento e

desviou dinheiro
público

OCampeonato Paulista de Veteranos poderá ser omarco inicial da LCV

Assista ao trailer do filme Kong
- A Ilha da Caveira, que estreia
hoje em Campinas e região

OVídeo do dia

Quinta-feira, 09/03/1967
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Defesa Civil mantém estado
de atenção em duas cidades

Índice de raios aumenta até 147%
CLIMA ||| TEMPORAIS

Paulo Campos
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

pcampos@rac.com.br

Levantamento feito pelo Sis-
tema Brasileiro de Detecção
de Descargas Atmosféricas
(BrasilDAT), que pertence ao
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), revela
que desde janeiro até anteon-
tem Campinas recebeu a des-
carga 7.550 raios. Se compa-
rado apenas janeiro deste
ano com janeiro de 2016, o
número de raios que atingi-
ram o solo do município su-
biu de 950 para 2.350, repre-
sentando um aumento de
147%.

A alta incidência no Verão
é a confirmação da previsão
de aumento de 10% das des-
cargas elétricas no Sudeste
feito pelo Grupo de Eletricida-
de Atmosférica (Elat), que
pertence ao Inpe. No mesmo
período de 2016, o número
de raios foi de 6,7 mil, aumen-
to de 12,6%

O alerta mostra que os
raios, juntamente com a in-
terferência de árvores, causa-
ram 54% dos desligamentos
e interrupções do forneci-
mento de energia para os
clientes da CPFL Paulista. A
distribuidora, que atende
Americana, Campinas, Piraci-
caba e mais 28 cidades, regis-
trou um total de 20,6 mil in-
terrupções.

Se compararmos do pri-
meiro dia do ano até anteon-
tem, Campinas registrou
558,75mm de chuva, número
menor que o mesmo período
de 2016, quando foram
657,95mm. “Apesar de ter
chovido menos, o número de
pancadas de chuvas nos fins
de tarde são maiores. É nes-
sas fortes chuvas que aconte-
ce a maioria das descargas”,
analisa Priscila Coltri, pesqui-
sadora do Centro de Pesqui-
sas Meteorológicas e Climáti-
cas Aplicadas à Agricultura
(Cepagri).

O Brasil é líder mundial na
incidência de raios, sendo
que o País registra 50 milhões
de descargas elétricas por
ano. A Primavera e o Verão
são as estações mais quentes
e também são períodos de
alerta, concentrando 90% dos
raios. Em Campinas, de 2001
até este ano, apenas sete pes-
soas morreram por causa de
raios, sendo que o último ca-
so aconteceu em 2012.

Além de causar mortes, as
descargas causam sérios da-
nos à rede elétrica, provocan-
do desligamentos. Entre 2000
e 2014 1.790 mortes ocorre-
ram devido à queda de raios.
Os dados do Elat apontam
que de cada 50 mortes por
raio no mundo, uma aconte-
ce no Brasil. A maior parte
das vítimas foram homens
que trabalham no campo,
em agropecuária — cerca de
25%. Os óbitos que ocorrem
dentro de casa estão em se-
gundo lugar e representam
17%, variando de um míni-
mo de 7% no Sudeste e Cen-
tro-Oeste a 21% no Nordeste.

Segundo Coltri, as regiões
mais afetadas pela chuva e
raios são normalmente as
áreas centrais, onde há uma
concentração elevada de pré-
dios e um caráter mais urba-
nizado. Entre as orientações
para se proteger dos raios, é
recomendado não usar telefo-
ne com fio, não ficar perto de
tomadas, canos, janelas e por-
tas metálicas. Se estiver na
rua, a pessoa deve procurar
abrigo em carros não conver-
síveis, ônibus ou outros veícu-
los metálicos não conversí-
veis. Na praia evite se abrigar

debaixo de guarda-sol, árvo-
res ou quiosques.

O raio é uma descarga elé-
trica de grande intensidade

que ocorre na atmosfera. A in-
tensidade típica de um raio é
de 30 mil ampéres, cerca de
mil vezes a intensidade de

um chuveiro elétrico. Em ge-
ral, os raios provocam um cla-
rão e, logo em seguida, o ba-
rulho denominado trovão.

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cidades@rac.com.br ou
pelos telefones 3772-8221 e 3772-8003

Atendimento ao assinante:
3736-3200 ou pelo
e-mail saa@rac.com.br

Editores: Claudio Liza Junior, Jorge Massarolo, Luís Fernando Manzoli e Marcia Marcon Chefe de reportagem: Guilherme Busch

Raios anunciam tempestade em Campinas: só em janeiro deste ano foram 6,7 mil registros feitos na cidade pelo Inpe, 147% amais que o detectado no mesmomês do ano passado

Rio Atibaia, em Campinas: volume alto com as últimas chuvas

F
altando11diasparao
fimdoVerão, as
pancadasdechuva

devemcontinuar em
Campinas.Comachuvada
noitede anteontem, aDefesa
Civilmanteveoalertade
atençãoparaas cidadesde
Campinas eVinhedo. Segundo
oCentrodePesquisas
Meteorológicas eClimáticas
Aplicadas àAgricultura
(Cepagri), até sexta-feiraos

diasdevemter sol entre
nuvensepancadasde chuva
nos finsde tarde. Amáxima
paraesses dias seráde33ºC.
Mas, o cenáriodevemudar
parao fimde semana como
aumentode chuvas
generalizadas. As temperaturas
devemcair,maso índicede
radiaçãoultravioleta continua
nomáximode12, sendo
consideradomuitoalto.
(PC/AAN)

Cidades

Dados do BrasilDAT confirmam aumento previsto para este ano, com maior elevação em janeiro
Divulgação/Inpe

Leandro Torres/AAN

Foram aomenos
7,5mil registros em
poucomais de 2meses
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Para acessar a rede de recarga

do Emotive, os usuários devem

efetuar cadastro prévio pelo

site do projeto

(www.cpfl.com.br/emotive).

Após o cadastro, o usuário

receberá um cartão de acesso,

compatível com toda a

infraestrutura de recarga da CPFL.

PONTOS DO ELETROPOSTO:

4 Em frente à sede da CPFL Energia,

na Rodovia Engenheiro Miguel Noel

Burnier, 1755, no Parque São Quirino.

4 Centro de Convivência de

Campinas, em frente ao City Bar, Rua

General Osório, bairro Conceição.

4 Shopping Iguatemi Campinas, na

área do Valet - Deck Parking P2.

4 Parque Portugal, Portaria 5 - Heitor

Penteado, altura do nº 815, no

Taquaral.

4 Avenida Aquidabã, 440 - em frente

ao Hotel Ibis.

4Rua Fernão Pompeu de Camargo,

800 - Jardim do Trevo.

4 Estacionamento do Shopping

Parque das Bandeiras - Av. John

Boyd Dunlop, 3.900 - Jardim

Ipaussurama.

Cidade ganha mais um eletroposto
GERAÇÃO ||| FUTURO

Paulo Campos
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

pcampos@rac.com.br

Começou a funcionar o sétimo
eletroposto em Campinas. O
novo ponto fica dentro do
Shopping Parque das Bandei-
ras e faz parte do Programa de
Mobilidade Elétrica (Emotive)
daCPFLEnergia. Segundo oDe-
tran.SP, atualmente Campinas
é a terceira cidade do Estado
com omaior número de unida-
des, sendo 90 veículos elétricos
(incluindo veículos de passeio,
motocicletas, trólebus e híbri-
dos). A cidade perde para a Ca-
pital, com 1.638 e São Bernan-
do doCampo, com362.

Na região metropolitana,
são 154 veículos cadastrados.
Em 2014 eram apenas 60. “Pro-
vemos mais uma opção para
que os usuários possam utilizar
os veículos elétricos com con-
forto e segurança em Campi-
nas e região”, explica o diretor
de Estratégia e Inovação da
CPFL Energia, Rafael Lazzaretti.

O custo total da instalação
foi de aproximadamente R$ 30
mil, ficando a cargo da empre-
sa de energia. O equipamento é
compatível com os veículos fa-
bricados com o plug tipo 2 (Pa-
drão AC Europeu), o que inclui
os carros das montadoras Re-
nault, BYD e BMW. Neste pri-
meiro momento, o custo de re-
carregamento será gratuito pa-
ra qualquer usuário, até que se-

ja regulamentado o modelo de
cobrança e tarifas.

O Programa de Mobilidade
Elétrica da CPFL Energia possui
27 usuários cadastrados para o
uso dos eletropostos. Por estar
localizado dentro do estaciona-
mento do Shopping Parque das
Bandeiras, os usuários só pode-
rão recarregar seus veículos du-
rante o horário de funciona-
mento, de segunda a sábado
das 10h às 22h e domingo e fe-
riados das 12h às 20h.

Para o superintendente do
Shopping Parque das Bandei-
ras, Ricardo Cintra, a inaugura-
ção reforça o conceito de cons-
cientizar sobre a importância
da preservação dos recursos na-
turais através do apoio às inicia-
tivas sustentáveis.

Umdosmodelosmais popu-
lares, o Prius, da montadora
Toyota, é vendido no mercado
por R$ 126 mil. Entre as vanta-
gens estão a maior eficiência
domotor, não emite ruídos, ga-
ses de efeito estufa e contam
commenos impostos emais in-
centivos. Na cidade de São Pau-
lo, os “carros verdes”, que in-
cluem elétricos, híbridos e até
veículos movidos a hidrogênio,
têmdesconto de 50%no Impos-
to Sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA).

Em maio de 2016, a CPFL
Energia e a locadora de carro
Hertz firmaram um acordo e
Campinas seria a primeira cida-
de do País a ter aluguel de car-
ros elétricos. No entanto, a loca-
dora não disponibilizou ne-
nhum carro para o público em
Viracopos, como era previsto.
A empresa ressaltou que segue
com o plano e espera até o fim
do ano realizar o programado.

Ônibus
Para este ano é esperado que o
Banco de Fomento da China
abra uma linha de crédito de
R$ 1 bilhão para investimentos
na construção de ônibus elétri-
cos e painéis solares para a em-

presa BYD, chinesa líder do se-
tor que mantém uma fábrica
de ônibus elétricos em Campi-
nas. Atualmente, já circulam
em Campinas 11 ônibus elétri-
cos da BYD, que foram compra-
dos pela Itajaí Transporte.
Além disso, cinco táxis elétri-
cos operam na cidade. A CPFL
conta com uma frota de 16 car-
ros.

Com essa linha, a BYD vai
oferecer aos empresários de
transporte público um contra-
to de leasing. Cada ônibus elé-
trico custa R$ 1 milhão, en-
quanto um modelo comum
(movido a combustível) sai por
R$ 400 mil. As parcelas serão
pagas ao longo de 10 anos e

como dinheiro que será econo-
mizado com combustível ema-
nutenção. De acordo com téc-
nicos da BYD, cada ônibus elé-
trico tem vida útil de pelo me-
nos 20 anos e tem autonomia
para rodar 300 kmpor dia usan-
do uma bateria de ferro-lítio,
enquanto os carros andam
400km sem precisar reabaste-
cer.

Desde segunda-feira, Horto-
lândia começou a testar um
dos ônibus da BYD por 60 dias
em todas as suas 18 linhas. O
modelo tem capacidade para
73 pessoas, sendo 23 sentadas
e 50 em pé. Inicialmente, o co-
letivo fará a linha 3.32 (Centro-
Jd. Amanda).

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Eletroposto instalado no shopping: Campinas é a 3ª cidade do Estado comomaior número de veículos elétricos

30
É o tempo que demora para o
eletroposto recarregar 80%da
bateria de um veículomédio

Novo ponto de abastecimento de carros elétricos fica no Shopping Parque das Bandeiras
Divulgação

Região tem 154
veículos cadastrados
na CPFL Energia

MINUTOS
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IPTU de Campinas volta
a ter aumento em 2018

A Comissão Municipal de Valores

Imobiliários, segundo o decreto

publicado ontem no Diário Oficial,

será formada por representantes

das secretarias de Infraestrutura, de

Assuntos Jurídicos, de

Planejamento e Urbanismo, do

Verde e Desenvolvimento

Sustentável e também de entidades,

com o Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia do Estado

de São Paulo (Crea), Associação

Regional da Habitação (Habicamp),

Conselho Regional dos Corretores

de Imóveis (Creci), Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de

Campinas (Aeac), Sindicato das

Empresas de Compra, Venda,

Locação e Administração de Imóveis

Residenciais e Comerciais de São

Paulo (Secovi) e Sindicato da

Indústria da Construção Civil do

Estado de São Paulo (Sinduscon)

Medida terá impacto em
taxa do novo Plano Diretor

TRIBUTAÇÃO ||| META

Tenho absoluta
convicção, até

por formação familiar,
do quanto amulher
faz pela casa, pelo lar.

Mulheres

Maria Teresa Costa
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

teresa@rac.com.br

Congelado desde 2005, o pre-
ço dometro quadrado de terre-
nos em Campinas será atuali-
zado este ano para o cálculo
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) que será co-
brado em 2018. Nesses 12
anos em que a Planta Genéri-
ca de Valores não foi atualiza-
da, o contribuinte pagou o im-
posto sem aumento real, rea-
justado somente pela Unidade
Fiscal de Campinas (Ufic). Já
no ano que vem, o valor venal
dos terrenos deverá represen-
tar a realidade urbana domer-
cado de Campinas no cálculo
do imposto que será cobrado
dos 400 mil imóveis da cidade.

O congelamento dos valo-
res, segundo cálculo do Sindi-
cato da Habitação (Secovi),
provocou uma defasagem de
88% no preço do metro qua-
drado do terreno em Campi-
nas, levando em consideração
apenas a inflação do período.
Em termos de preço demerca-
do, a defasagem do valor venal
é muito maior e nem dá para
estimar, segundo o diretor re-
gional do Secovi, Marcelo Co-
luccini. “Hoje temos terrenos
no Cambuí sendo vendidos
por R$ 3 mil o metro quadra-
do, mas o valor venal ainda es-
tá em R$ 600,00 o metro”, dis-
se. Nesse exemplo, o preço de
mercado é cinco vezes maior
que o valor venal. “A defasa-
gem é tão grande que hoje o
valor venal no Cambuí é mais
barato do que no Swiss Park”,
afirmou.

O valor venal congelado
agrada ao contribuinte, que
não tem aumento real de im-
postos.Mas é ruim para a arre-
cadação municipal, que vê as
despesas crescerem e a arreca-
dação em queda, segundo o
tributarista Jorge de Oliveira
Mendonça. “O imposto deve
refletir o mercado e fazê-lo as-
sim é uma questão de justiça
tributária. Temos situações
em que nesse período houve
valorização e em outras não. E
cada um deve pagar o que va-
le.”

O secretário de Finanças de
Campinas, Tarcísio Cintra, ex-
plicou que a meta é atualizar a
planta de valores a preços de
mercado,mas que isso não sig-
nifica que toda a cidade terá
aumento de imposto em 2018.
“Teremos casos em que have-
rá e outros em que o imposto
serámenor, porque vai depen-
der de como ocorreu a valori-
zação imobiliária em cada re-
gião”, afirmou. Segundo ele, a
atualização da planta de valo-
res leva em consideração duas
vertentes. Uma, a justiça tribu-

tária, e outra a capacidade tri-
butária, de forma, segundo
ele, que as pessoas paguem o
que é devido e tenham condi-

ções de fazer os pagamentos.
A Prefeitura está trabalhando
em mudanças no conceito de
como será feito o cálculo do

imposto, mas Cintra não
adiantou como isso ocorrerá.

O prefeito Jonas Donizette
(PSB) baixou decreto ontem
determinando a reestrutura-
ção da ComissãoMunicipal de
Valores Imobiliários. Essa co-
missão, de caráter consultivo,
é responsável pela análise e
discussão sobre os valores mé-
dios unitários propostos para
a atualização dometro quadra-
do de terrenos na zona urba-
na. Ela utiliza análises de ma-
pas, tabelas de valores aplica-
dos no ano, relatório com ins-
crições de todos os imóveis,
subsídios tecnológicos como
visualização de mapas e ima-
gens captadas por levantamen-
tos aerofotogramétricos. Há
também estudos resultantes
do cruzamento entre os regis-
tros de imóveis feitos na Prefei-
tura ao longo do período e ava-
liações demercado.

Esse material permite for-
matar a Planta de Valores, do-
cumento que subsidia o poder
público em cálculos não ape-
nas do IPTU, mas também de
desapropriações, alienação de
áreas públicas e também do
Imposto Sobre Transmissão
Bens Intervivos (ITBI). A plan-
ta é formada por um conjunto
de plantas e listas de fatores e
índices que determinam os va-
lores unitários médios do me-
tro quadrado do terreno, por
logradouros e loteamentos.

Trem

Campinas
Na Câmara de Campi-

nas a única mulher é Ma-
riana Conti (PSOL). Verea-
dores entregaram flores a
ela na sessão de ontem.
No governo do prefeito Jo-
nas Donizette (PSB) são
três mulheres no secreta-
riado.

Cara-pintada
Aliás, Mariana foi para

a sessão com o rosto pinta-
do. Antes, ela participou
de uma manifestação pe-
los direitos das mulheres
no Centro da cidade.

Novamente?
O vereador de Campi-

nas Rodrigo da Farmadic
(PP) quer criar uma comis-
são para acompanhar a
obra do BRT em Campi-
nas. Segundo o parlamen-
tar, a ideia é fiscalizar a
execução do projeto e con-
trato. Os vereadores já fize-
ram isso.

Estudaram
Em 2013 um grupo

composto por cinco parla-
mentares fez reuniões, ou-
viu secretários, mas, na
prática, não resolveu mui-
ta coisa porque o projeto
precisou ser refeito pela
Prefeitura. Deste grupo,
quatro parlamentares fo-

ram reeleitos no ano pas-
sado.

Nadinha
Até agora a obra ainda

está no papel. Não é de ho-
je que se fala que os corre-
dores já não serão suficien-
tes para a demanda no
transporte público em
Campinas e para a quali-
dade. Mesmo assim, os
parlamentares continuam
na carona do projeto.

Drones
Protocolados na Câma-

ra de Campinas nos últi-
mos dias, alguns projetos
da Casa chamam a aten-
ção. Um é daqueles sem
efeito, que “autoriza” o go-
verno a usar drones para
combater focos de Aedes
aegypti, de autoria de Jor-
ge da Farmácia (PSDB). É
sem efeito porque, se o go-
verno quiser, não precisa
de autorização para isso.

Embrapa
A Prefeitura, inclusive,

tinha uma parceria com a
Embrapa para este moni-
toramento. A Defesa Civil,
em 2016, recebia um rela-
tório e conseguia identifi-
car as regiões que precisa-
vam dos mutirões com ba-
se nas imagens gravadas
pelo equipamento.

Planta será atualizada após anos de reajuste sem elevação real

Enquanto isso

SAIBA MAIS

Odeputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP) terá
duas reuniões para debater o projeto do Trem
Intercidades. Na próxima terça-feira, o parlamentar se
reunirá com o diretor-geral da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos, e com o
secretário especial do Programa de Parceria de
Investimentos (PPI), Adalberto Santos. Depois, ele quer
falar com Temer para defender a proposta. “O Trem
Intercidades é prioridade, já que o sistema rodoviário
está saturado em todo o País”, disse.

Valor venal dos imóveis em bairros nobres como o Cambuí, segundo o Secovi, está bastante defasado

Já a presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministra
Cármen Lúcia, que
consegue fazermuitomais
do que indicar o desajuste
de preços no
supermercado, disse ao ser
cumprimentada pela data,
que asmulheres têm um

dia, enquanto os homens
têm todos os outros.
“Olhem o princípio da
igualdade como está”. Na
política a desigualdade é
clara. Dos 28ministérios do
governo do presidente
Temer, apenas dois estão
nasmãos demulheres.

milene@rac.com.br

NoDia Internacional daMulher, muitos políticos se
manifestaramnas redes sociais em nome da igualdade,
defenderammedidas para que asmulheres não sejam
mais vítimas de violência e que possam ampliar sua
participação na política, ter salários iguais aos dos
homens e liberdade para suas escolhas. Bom, o presidente
da República, Michel Temer, disse que reconhece o
trabalho damulher no lar e na economia, já que ela indica
o desajuste de preços no supermercado.

MILENEMORETO

Xeque-Mate

Elcio Alves/AAN

Decreto publicado
ontem determina
a reestruturação

A
atualização da Planta
Genérica de Valores
terá implicação direta

também na forma como
Campinas vai gerenciar seu
adensamento nos próximos
anos. O Plano Diretor
Estratégico, que está sendo
elaborado, vai incluir entre
osmecanismos de gestão do
território, a chamada
outorga onerosa. Trata-se
de uma concessão emitida
peloMunicípio para que o
proprietário de um imóvel
edifique acima do limite
estabelecido pelo coeficiente
de aproveitamento básico,
mediante contrapartida
financeira. Essa
contrapartida será calculada
com base no valor venal do
imóvel. O secretário de
Finanças, Tarcísio Cintra,
disse que a cobrança da
outorga em valores de
mercado será uma

consequência da atualização
da Planta Genérica de
Valores, mas que o objetivo
da revisão do preço do
metro quadrado de terreno
é garantir a justa tributação
emCampinas. Para o
diretor regional do Secovi,
Marcelo Coluccini, a
atualização é necessária,
mas na sua opinião será
implementada agora para
que a Prefeitura possa
usá-la especialmente na
outorga onerosa, que deve
começar a valer já no ano
que vem. O Plano Diretor
deverá definir que o
coeficiente de
aproveitamento básico dos
terrenos será igual a um (ou
seja, será permitido
construir uma vez a área do
terreno, sem custo). Quem
quiser construir mais, terá
que pagar por esse “solo
criado”. (MTC/AAN)

Do presidente da República, Michel Temer, durante evento do Dia
Internacional da Mulher, em Brasília.
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São Leopoldo e Unicamp no Top 10
ENSINO ||| SUPERIOR

Inaê Miranda
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

inae.miranda@rac.com.br

A Faculdade São Leopoldo
Mandic e a Universidade Es-
tadual de Campinas (Uni-
camp) estão entre as dez Ins-
tituições de Ensino Superior
(IES) mais bem colocadas
no Índice Geral de Cursos
(IGC), divulgado ontem pelo
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).
Além do IGC, o órgão divul-
gou outros dois indicadores

de qualidade, o Conceito
Enade e o Conceito Prelimi-
nar de Curso (CPC). Referên-
cia em odontologia e medici-
na, a SL Mandic ocupa a 4ª

posição e é a primeira na
área da saúde. Já a Unicamp
obteve a sexta melhor nota.
Apenas 24 instituições em to-
do País obtiveram conceito
5, que é a nota máxima no
IGC. Foram avaliados 8.121
cursos de 2.109 Instituições
de Ensino Superior do Bra-
sil, em 26 áreas.

O desempenho se refere
ao ano de 2015 e demonstra
a evolução do Ensino Supe-
rior. De um total de 2.109 ins-
tituições, 67% obtiveram a
pontuação 3, numa escala de
1 a 5, no IGC. Um dos compo-
nentes deste indicador é o
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade).
Outros 0,4% das IES obtive-
ram conceito 1; 4%, conceito
2; 16,6%, conceito 4 e 1,1%
conceito 5.

Além do desempenho dos
estudantes no Enade, as fa-
culdades foram avaliadas se-
guindo Conceito Preliminar
de Curso (CPC) e o IGC, que
medem o desempenho dos
alunos ingressantes e con-
cluintes — médias adquiri-
das nos programas de pós-
graduação, além de outros
critérios como o corpo docen-
te e infraestrutura.

Com nota 4,5134, a SL
Mandic está entre as cinco
melhores Instituições de En-
sino Superior do País pelo 9º

ano consecutivo. José Luiz
Cintra Junqueira, diretor-ge-
ral da São Leopoldo Mandic,
afirma que a classificação
motiva a instituição a cada
vez mais aprimorar os cur-
sos de odontologia e de me-
dicina. Ele ressaltou a quali-

dade como a principal mis-
são da instituição, que “não
mede esforços nos investi-
mentos em qualidade do en-
sino, desde o corpo docente
à infraestrutura e novas tec-
nologias, além das ativida-
des de extensão e pesquisa,
sempre focados no lado hu-
mano do ensino e da profis-
sionalização”.

“Eu tenho que dar esse

crédito aos professores, que
têm titulação máxima e gos-
tam de estimular e fazer pes-
quisas e publicações nacio-
nais e internacionais. Tam-
bém tenho que creditar esse
sucesso a nossos alunos,
que nunca tiraram uma nota
inferior à nota máxima no
Enade. Ao contrário de ou-
tras instituições que só colo-
cam para fazer o Enade os

melhores alunos, nós coloca-
mos todos os alunos só que
damos estímulo.” As turmas
que obtém nota máxima no
Enade recebem bolsa de
100% na continuação dos es-
tudos com mestrado e douto-
rado. “É um investimento pa-
ra a formação de um corpo
docente futuro. Há 4 anos fa-
zemos isso e muitos dos nos-
sos professores já são nos-

sos ex-alunos com mestrado
e com doutorado.”

Sobre o investimento em
infraestrutura, ele ressaltou
que a faculdade tem bibliote-
ca digital completa, além de
laboratórios digitais, infor-
matizados ao máximo. “Na
área da odontologia, somos
a primeira instituição do Bra-
sil a ter uma disciplina cha-
mada odontologia digital.
Com relação à medicina, te-
mos um hospital robótico.”
A estrutura permite ao alu-
no realizar treinamentos des-
de o primeiro ano, o que em
outras instituições só costu-
ma acontecer a partir do 5º

ano, diz. Os alunos também
tem aula de humanidades.
“Buscamos formar profissio-
nais que tenham humanida-
de no tratamento, respeito
ao ser humano que está tra-
tando e ao mesmo tempo se-
ja capaz de usar toda uma
base tecnológica oferecida
pela instrução.”

A Unicamp obteve nota
4,3714. Entre as instituições
de Campinas que aparecem
no ranking do IGC também
estão a Facamp, que ficou
com conceito 4 (IGC contí-
nuo 3,1604) e a PUC-Campi-
nas com conceito 3 (IGC
contínuo 2,6436).

SAIBA MAIS

Dominique Torquato/AAN

Faculdade é 4ª no Índice Geral de Cursos e 1ª em saúde; instituição estadual tem sexta melhor nota

Foram avaliadas
2 mil universidades
em todo o País

As dez instituições
mais bem colocadas:

1. Escola Superior de
Ciências Sociais (FGV)
2. Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA)
3. Faculdade FIPECAFI
4. Faculdade São Leopoldo
Mandic
5. Faculdades EST
6. Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp)
7. Faculdade Fucape
8. Escola de Administração
de Empresas de São Paulo
(FGV)
9. Instituto Militar de
Engenharia
10. Faculdade Jesuíta de
Filosofia e Teologia

José Luiz Cintra Junqueira, diretor-geral da São Leopoldo Mandic, afirma que a classificação motiva a busca pelo aprimoramento dos cursos
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Mulheres vão às ruas em Campinas
DIA INTERNACIONAL ||| MANIFESTO

Inaê Miranda
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

inae.miranda@rac.com.br

Coletivos feministas e movi-
mentos sociais tomaram as
ruas de Campinas no final
da tarde de ontem para pro-
testar pelos direitos das mu-
lheres, contra a reforma da
Previdência e a violência de
gênero. O Dia Internacional
de Luta das Mulheres, tam-
bém chamado de 8M Brasil,
atende ao chamamento in-
ternacional organizado por
ativistas de 50 países propon-
do a greve internacional das
mulheres. A concentração
do ato foi às 16h, em frente
à Catedral Metropolitana.
Por volta das 18h,30, o gru-
po saiu em passeata pelas
ruas do Centro. A Guarda
Municipal estimou que o ato
chegou a reunir mil pessoas.

As participantes levaram
faixas e cartazes cobrando o
fim do machismo, do racis-
mo e da violência contra as
mulheres. O movimento tam-
bém teve como motes a
“Aposentadoria Fica, Temer
Sai!”, “Nenhum direito a me-
nos!”. Durante o protesto, as
mulheres também lembra-
ram da chacina feminicida
no primeiro dia do ano em
Campinas, quando dez mu-
lheres foram mortas, e das ví-
timas recorrentes de violên-
cia doméstica, além de pau-
tas como a legalização do
aborto, a implantação de
uma Delegacia de Defesa da
Mulher com atendimento 24
horas, atendimento humani-
zado e um juizado especial.

O ato também fez um cha-
mamento para a Greve Geral
Nacional convocada para o
dia 15 de março. Logo no iní-
cio, as manifestantes para-
ram em frente ao Habibs e
vaiaram em protesto contra
a morte de um adolescente
de 13 anos, que foi deixado
na rua por seguranças da re-

de de lanchonetes provavel-
mente após passar mal.

Integrante do Coletivo
Juntas, Camila Santana disse
que o ato busca dar visibili-
dade para a pauta feminista
em Campinas e lembra que
a mobilização nasceu nos Es-
tados Unidos. “Acho que
principalmente depois do úl-
timo ato que aconteceu nos
Estados Unidos após a elei-
ção do Donald Trump, mui-
tas mulheres se animaram a
tomar as ruas. Em campi-
nas, as nossas bandeiras são
contra o feminicídio e a vio-
lência contra a mulher, ne-
nhuma a menos”, disse. “Aí
a gente abarca a questão da
aposentadoria que vai cortar
direito principalmente das
mulheres. Igualando o tem-
po de trabalho das mulheres
e homens estão ignorando
que as mulheres têm duplas
jornadas e ignorar isso é ig-
norar a nossa luta histórica.”

Giulliane Brandão, do co-
letivo Rua - Juventude Anti-
capitalista, afirma que o ato
é pela vida das mulheres.
“Ser feminista é lutar pela vi-
da das mulheres.” A vereado-
ra Mariana Conti (PSOL),
que integra o Coletivo Femi-
nista Rosa Lilás, afirma que
o movimento é um grito de
basta. “A ideia é um grito de
protesto das mulheres do
mundo todo contra a retira-
da de direitos, contra as me-
didas de austeridade, o ata-
que à previdência social, pe-
lo direito à educação e à saú-
de e conta a violência e o fe-
minicídio.”

As manifestantes saíram
em passeata do Largo da Ca-
tedral às 18h30, passando pe-
las avenidas Francisco Glicé-
rio, Moraes Salles, Irmã Sera-
fina, encerrando na Anchie-
ta, em frente à Prefeitura,
por volta das 20h20. O trânsi-
to ficou complicado em toda
a região central e a situação
foi agravada por um aciden-
te região. Segundo balanço
da Empresa Municipal de
Desenvolvimento de Campi-
nas (Emdec) o congestiona-
mento foi de 2,2 km envol-
vendo as vias da passeata.

Conselheiras dos Direitos da Mulher são empossadas

Ato percorreu a Glicério e outras vias centrais comdireção à Prefeitura no final da tarde: chacina e casos de violência doméstica foram lembrados

Dominique Torquato/AAN

Ação foi promovida por
coletivos feministas
e movimentos sociais

O
prefeito de Campinas,
Jonas Donizette
(PSB), empossou

ontem 53 conselheiras do
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher. Ao todo,
são 28 titulares e 25
suplentes que auxiliarão na
formulação de novas
políticas públicas para as
mulheres e também irão
fiscalizar, avaliar e
monitorar o cumprimento
das políticas já vigentes. O
conselho é composto por
representantes da sociedade
civil (universidades,
entidades de classe,

sindicatos, ONGs, grupos e
entidades de defesa dos
direitos da mulher) de todas
as idades e diversos
segmentos sociais. “Temos
mulheres idosas, líderes de
bairro e estudantes. Essa
diversidade pode refletir em
uma opinião e um consenso
naquilo que precisa
melhorar na cidade”, disse o
prefeito. Jonas lembrou que
uma das políticas públicas
no combate da violência
contra a mulher é o
programa Guarda Amigo,
que presta apoio às vítimas
e estão sob medidas

protetivas. Segundo ele, o
projeto inédito do
município poderá ser
aplicado em outras cidades.
“As conselheiras poderão
trazer possibilidades ao
poder público e projetos
importantes que venham
contribuir para a prevenção
contra a violência à mulher
ou até mesmo para
modificação de cultura e
hábitos dos autores da
violência”, afirmou a
secretária municipal dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência e Cidadania,
Eliane Jocelaine Pereira.

Sobre as Delegacias de
Defesa da Mulher (DDM), o
prefeito disse que ainda
precisa reinvidicar algumas
melhorias para o
atendimento. “Acredito que
nos finais de semana pelo
menos poderia uma delas
(são duas na cidade)
funcionar em regime de
plantão, por exemplo.
Podemos enviar essa
reinvidicação para o
governo do Estado.” Hoje,
com as DDMs fechadas, a
vítima pode registrar o ato
de violência em qualquer
outra delegacia. (SP/AAN)

Passeata por direitos e contra reforma da Previdência reuniu cerca de mil pessoas, segundo a GM
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“O feminismo
é a nossa ideia
nacional.”

Exibida em faixa por grupo que
subiu em uma das torres do
Kremlin, em Moscou

‘Greve’ e marchas: a luta pelo mundo

MENSAGEM

DIREITOS ||| REIVINDICAÇÃO

Uma manifestação feminista
em frente ao Kremlin, emMos-
cou; ramos de mimosas nas
ruas da Itália ou ainda um “dia
sem mulheres” nos Estados
Unidos: o dia internacional
dos direitos das mulheres foi
celebrado de diversas manei-
ras em todo omundo ontem.

Em Moscou, um grupo de
feministas foi brevemente deti-
do depois de protestar em fren-
te ao Kremlin para exigir mais
direitos para as mulheres na
Rússia, onde esta festa está
mais associada à feminilidade
do que à luta pela igualdade
de gêneros. Também é costu-
me oferecer flores para as
mães, esposas, amigas e cole-
gas. “O feminismo é a nossa
ideia nacional”, declarava uma
faixa segurada por duas mili-
tantes que subiramna varanda
de uma das torres do Kremlin.

Em Kiev (Ucrânia), cerca de
mil pessoas também marcha-
rampedindo um retorno às ori-
gens feministas do dia dasmu-
lheres, que permanece, desde
os tempos da União Soviética,
sendo uma das principais co-
memorações na maioria das
ex-repúblicas soviéticas.

Nos EstadosUnidos, omovi-
mento da “Marcha das mulhe-
res”, organizado no dia seguin-
te à posse do presidente Do-
nald Trump em janeiro, pediu
uma “dia sem mulheres” em 8
de março. Em Washington,
muitas escolheram ir traba-

lhar, mas usando roupas ver-
melhas em apoio aomovimen-
to. No entanto, esta chamada
à greve no trabalho e em casa
teve grande aderência em Ale-
xandria, na Virgínia, sendo a ci-
dade forçada a fechar todas as
suas escolas.

Trumpdeclarou na terça-fei-
ra o seu “enorme respeito” pe-
las mulheres e elogiou o seu

“papel crucial (...) nos Estados
Unidos e em todo o mundo”.
Mas as mensagens do presi-
dente dos Estados Unidos no
Twitter provocaram reações in-
dignadas na rede social, onde
os usuários lembraram suas de-
clarações misóginas, as acusa-
ções de agressão sexual, e sua
postura controversa sobre o
aborto.

Nas ruas de Roma, ramos e
guirlandas de mimosa triunfa-
ram em frente ao palácio presi-
dencial: estes botões amarelos
foram escolhidos pelas mulhe-
res italianas em 1946 como um
símbolo do dia 8 de março. A
cidade australiana deMelbour-
ne escolheu substituir os bone-
cos de neve tradicionais em
dez semáforos por persona-

gens femininas.
EmDaca, capital do Bangla-

desh, quinze sobreviventes de
ataques com ácido desfilaram
numa passarela durante um
desfile demoda, numa iniciati-
va para denunciar a discrimi-
nação enfrentada pelas víti-
mas dessas agressões na socie-
dade. Em Nova Délhi, na Ín-
dia, dezenas de jovens mulhe-

res vestidas de branco partici-
param de uma demonstração
de autodefesa: combate corpo
a corpo com um agressor ou
ainda um bloco de concreto
quebrado comum soco.

Em vários países latino-ame-
ricanos, como Argentina, Gua-
temala e Uruguai, além do Bra-
sil, manifestações contra a vio-
lênciamachista estavam plane-
jadas para o final do dia. Nesta
região, vários casos de assassi-
natos brutais fizeram com que
milhares de mulheres saíssem
às ruas nos últimos meses,
marcando uma nova consciên-
cia, especialmente graças as re-
des sociais.

Em Paris, a Aliança das Mu-
lheres para a Democracia e as
Edições para Mulheres lança-
ram um apelo para dedicar o 8
de março à romancista turca
Asli Erdogan, que enfrenta
uma sentença de prisão perpé-
tua. Proibida de sair do país en-
quanto aguarda a terceira au-
diência de seu julgamento, acu-
sada de pertencer a uma “orga-
nização terrorista” por causa
de seus escritos em um jornal
pró-curdo, a romancista com-
pletou 50 anos ontem. (Da
Agência France Press)

Manifestação na Ucrânia, um dos diversos países europeus em quemulheres saíram às ruas: atos por direitos ocorreram também nas américas

Em manifestação nos EUA, mulheres protestaram não indo ao trabalho; série de atos marcam data
Yuriy Dyachyshyn/AFP

Integrantes de grupo
feminista chegaram a
ser detidas na Rússia
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Quem puder ajudar Maria de

Fátima pode entrar em contato no

telefone (19) 99754-5481. Para

quem preferir fazer doações em

dinheiro o número da conta é

agência: 4088, conta:

00025185-5, operadora: 013,

banco: Caixa Econômica Federal.

33˚

20˚

32˚

Novos casos

da Vaca Louca

20˚ 33˚

12/3

20/3

26/2

5/3 6h05 18h35

Verão

Circulam pelo aplicativo
WhatsApp três áudios que
alertam a população para ca-
sos da “doença da Vaca Lou-
ca”. Todos eles falam que há
sete atendidos em três hospi-
tais particulares de Niterói, en-
tre o fim de 2016 e início deste
mês. É informado ainda que a
doença não tem cura e é con-
traída por ingestão de carne

vermelha. Em todos
os áudios as pessoas di-
zem conhecer as informa-
ções e acesso aos doentes,
que teriam só mais três a seis
meses de vida. A fala de que é
interesse do governo abafar
os casos para que o consumo
de carne vermelha não piore
a crise econômica também es-
tá presente em todos eles.

Cidade mín máx

Araçatuba 22 23

Araraquara 20 32

Bauru 23 30

Botucatu 20 32

Campos do Jordão 16 24

Catanduva 22 33

Jundiaí 19 30

Ourinhos 22 32

Piracicaba 20 32

Cidade mín máx

P. Prudente 22 32

Ribeirão Preto 20 30

Santos 21 35

São Carlos 20 32

S. José do Rio Preto 22 33

S. José dos Campos 20 30

Sorocaba 19 30

Ubatuba 20 30

Votuporanga 22 33

4ESTA É A VERDADE

MISSASEFUNERAIS

A Prefeitura de Niterói
informou que as informações
divulgadas nos áudios são
falsas. Em nota, informa que
quatro pacientes apresentaram
sintomas similares à doença
Creutzfeldt-Jakob clássica e
não a variante conhecida como
“Vaca Louca”. O Município
ressalta que ninguém morreu
dessa doença, que pode ser
contraída de diversas formas e
não somente pela ingestão de
carne. A confusão acontece

pois os
sintomas
sensoriais e
psiquiátricos
estão
presentes
também em outras doenças,
como o Alzheimer. A
comprovação sobre se
realmente alguns desses casos
se tratam de um quadro da
chamada doença da “Vaca
Louca”, apenas uma autopsia
no cérebro poderá dizer.

Morria Henry Charles Bukowski Jr., poeta,
contista e romancista estadunidense
nascido na Alemanha. Sua obra, de caráter
inicialmente obsceno e estilo totalmente

coloquial, com descrições de trabalhos
braçais, porres e relacionamentos baratos,
fascinou gerações que buscavam uma
obra com a qual pudessem se identificar.

21 set/20 mar

SEXTA

n n Luiz Sartori - Faleceu em Soro-
caba/SP aos 85 anos. Casado com
Terezinha de Jesus Sanvito Sartori.
Deixa os filhos: Paulo e Luiz. Seu
sepul tamento deu-se dia
08/03/2017 às 10h00min no Cemi-
tério da Saudade em Campinas/SP.
Os diretores e colaboradores do Gru-

po Serra oferecem suas condolências

à família enlutada. (Associado do Gru-

po Serra Campinas 19 3775-9752 

www.gruposerra.com.br).

n n Olga Bellotto dos Santos - Fale-
ceu em Campinas/SP aos 93 anos.
Viúva de Donato Rodrigues dos San-
tos. Deixa as filhas: Maria das Do-
res e Sandra. Seu sepultamento
deu-se dia 08/03/2017 às
10h30min no Cemitério da Sauda-
de em Campinas/SP. Os diretores e

colaboradores do Grupo Serra ofere-

cem suas condolências à família en-

lutada. (Associada do Grupo Serra

Campinas 19 3775-9752 www.gru-

poserra.com.br).

n n Ignez Alegrette Pereira - Fale-
ceu em Campinas/SP aos 92 anos.
Viúva de Sylverio de Freitas Pereira.
Deixa os seguintes filhos: Sylverio
Junior, Maria Inês, Maria Cecilia e
Maria Silvia. Seu sepultamento deu-
se dia 08/03/2017 às 14h00min
no Cemitério da Saudade em Campi-
nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-

lências à família enlutada. (Associa-

da do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

n n Shirley Russo Fantin - Faleceu
em Campinas/SP aos 68 anos. Viú-
va de Nivaldo Fantin. Deixa os se-

guintes filhos: Lenita, Rodney, Rob-
son e Lilian. Seu sepultamento deu-
se dia 08/03/2017 às 10h30min
no Cemitério Parque Nossa Senhora
da Conceição em Campinas/SP. Os

diretores e colaboradores do Grupo

Serra oferecem suas condolências à

família enlutada. (Associada do Gru-

po Serra Campinas 19 3775-9752 

www.gruposerra.com.br). 

n n Salvador Garcia Gaeta - Faleceu
em Campinas/SP aos 84 anos. Casa-
do com Illa Buran Garcia Gaeta. Dei-
xa os seguintes filhos: Lucienne e
Mauricio. Seu sepultamento deu-se
dia 08/03/2017 às 15h30min no
Cemitério da Saudade em Campi-
nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-

lências à família enlutada. (Associa-

do do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

n n Maria Conceição Bomfim - Fale-
ceu em Campinas/SP aos 101
anos. Solteira. Filha de Jose Augus-
to Bomfim e Maximina Maria
Bomfim. Seu sepultamento deu-se
dia 08/03/2017 às 14h00min no

Cemitério da Saudade em Campi-
nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-

lências à família enlutada. (Associa-

da do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

n n Celia Gomes de Lima Freitas Fer-

reira - Faleceu em São Paulo/SP
aos 61 anos. Casada com Valdir
Freitas Ferreira. Deixa o filho:
Emannuel. Seu sepultamento deu-
se dia 08/03/2017 às 16h30min
no Cemitério da Saudade em Campi-
nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-

lências à família enlutada. (Associa-

da do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

n n Cleber Almeida Xavier - Faleceu
em Conchal/SP aos 51 anos. Soltei-
ro. Filho de Carlos Alberto Almeida
e Eunice Zeferino Xavier. Seu sepul-
tamento deu-se dia 07/03/2017 às
15h30min no Cemitério Parque das
Acácias em Campinas/SP. Os direto-

res e colaboradores do Grupo Serra

oferecem suas condolências à famí-

lia enlutada. (Associado do Grupo

Serra Campinas 19 3775-9752 www.

gruposerra.com.br).

n n Wellington Henrique dos Santos

- Faleceu em Sumaré/SP aos 21
anos. Tinha uma união estável com
Flavia Eduarda Seixas. Deixa o fi-
lho: Enzo. Seu sepultamento deu-
se dia 07/03/2017 às 16h30min
no Cemitério da Saudade em Campi-
nas/SP. Os diretores e colaboradores

do Grupo Serra oferecem suas condo-

lências à família enlutada. (Associa-

do do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

n n João Datrino Filho - Faleceu em
Jundiaí/SP aos 82 anos. Casado
com Shirlei Modesto Datrino. Deixa
os seguintes filhos: Sueli, Claudio e
Sonia. Seu sepultamento deu-se
dia 08/03/2017 às 10h00min no
Cemitério Municipal em Vinhedo/
SP. Os diretores e colaboradores do

Grupo Serra oferecem suas condolên-

cias à família enlutada. (Associado

do Grupo Serra Campinas 19

3775-9752 www.gruposerra.com.

br).

MARIA DE Fátima da Silva mostra contas atrasadas a serem pagas: ela entregou 157 currículos este
ano, mas até o momento ninguém a chamou para um emprego; intenção de criar uma cooperativa

SERVIÇO
DIA DA MULHER

Cidade mín máx

Belo Horizonte 17 26

Brasília 18 25

Campo Grande 22 32

Curitiba 18 30

Porto Alegre 23 32

Recife 23 33

Rio de Janeiro 23 36

Salvador 25 33

São Paulo 21 30

Sol com aumento
de nuvens e
possíveis
pancadas
localizadas de
chuvas à tarde.
Umidade relativa
do ar elevada.
Índice de radiação
ultravioleta
máximo de 12,
sendo considerado
muito alto.

No Dia Internacional da
Mulher, o exemplo de
perseverança de Maria de
Fátima da Silva, de 54 anos,
em busca de trabalho e
condições para sustentar a
si e seus três netos. Há dois
anos ela vestiu uma
camiseta se oferecendo para
trabalhar “por um valor
simbólico”. Devendo seis
meses de aluguel, contas de
energia elétrica e água, ela
foi para o shopping para
tentar encontrar um “bico”.
Na época, seu caso chegou
às redes sociais e uma
campanha arrecadou
dinheiro suficiente para
quitar as dívidas. Dois anos
depois, a situação dela
continua ruim.
Desempregada, Maria de
Fátima cuida dos três netos
no final de semana e teve
que vender a geladeira para
que o filho, também
desempregado, não fosse
preso por falta de
pagamento de pensão
alimentícia. Ela conta que
entregou 157 currículos este
ano, mas até o momento
ninguém a chamou para um
emprego.
Maria de Fátima mora de
aluguel e hoje tem duas
contas de energia e água
sem pagamento e dois
aluguéis atrasados. “Só a
minha irmã que está
trabalhando para ajudar nas
despesas e meu filho que faz
uns bicos de pedreiros”,

disse. A desempregada
comentou também que,
quando aparece um serviço,
não sabe qual despesa faz o
pagamento primeiro, pois o
dinheiro não é o suficiente.
Ela presta serviços de
diarista, babá, cozinheira,
lava e passa roupas, entre
outras atividades.
Disse que tem vontade de
formar uma cooperativa
para ajudar pessoas de
diversas profissões que
estão desempregadas.
“O que eu quero é um
emprego. Está difícil para
todos. Muitas vezes percebo
que muitas pessoas estão
paradas porque não tem
para onde correr, por isso,
queria criar esta
cooperativa”, afirmou.
Maria de Fátima tem a ideia
de fazer uma ONG para
ajudar as mulheres que
sofrem violência doméstica.
(Shana Pereira/Da Agência
Anhanguera)

SAÚDE

QUINTA

falecimentos

Cidade inaugura
hoje 1º laboratório
de osteopatia

Campinas recebe hoje o
primeiro Ambulatório de
Osteopatia no Esporte, com foco
no atendimento a atletas de
qualquer idade. Vinculados à
SecretariaMunicipal de Esportes
e Lazer, o ambulatório está
sediado no Centro de Vivência
do Idoso (CVI) na Lagoa do
Taquaral. A iniciativa é resultado
de uma parceria entre a Escuela
deOsteopatía deMadrid Brasil
(EOMBrasil) e a Prefeitura de
Campinas, e foi acordada em 20
outubro de 2016. Desde então, o
local onde o ambulatório irá
funcionar foi adaptado,
renovado e recebeu setemacas
de atendimento e uma recepção
no andar superior do Centro de
Vivência do Idoso.
A expectativa é que o
ambulatório atendamais de 10
mil pessoas este ano. Os
atendimentos serão realizados
às segundas e terças-feiras, das
9h às 13h, por fisioterapeutas.
A osteopatia é uma especialidade
da fisioterapia que promove
tratamentos para dores,
disfunções e lesões sem o uso de
medicamentos ou intervenção
cirúrgica. Foi criada por Andrew
Taylor Still em 1828, baseada na
teoria de que o corpo é capaz de
criar seusmedicamentos contra
doenças. (AAN)

O Correio Popular passa a publicar regularmente uma seção dedicada a vigiar o noticiário falso que circula na internet. Trata-se de espaço que reafirma o compromisso
do jornal em manter um jornalismo sério e de qualidade. Caso os leitores queiram ajudar o Correio a ser vigilante da boataria irresponsável, basta entrar em contato pelo
e-mail boatosnarede@rac.com.br e apontar a informação que tenha despertado desconfiança para que os jornalistas da redação possam investigar. Você pode também
contribuir pelo WhatsApp no (19) 9 9998-9902 ou ligar nos telefones 3772-8221 ou 3772-8003. O esforço para combater a desinformação tem de ser coletivo.

Boatos na rede

Para contato: falecimentos@rac.com.br

NESTA DATA

Patrícia Domingos/AAN

Maria de Fátima é exemplo
da perserverança feminina
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CAMPANHA de prevenção renal realizada em ano anterior no Largo
do Rosário: este ano será feita no dia 19, na Praça da Concórdia

Oempresário Carlos Idair
Jardim, de 65 anos, que estava
sendomantido em cativeiro há
dois dias em Santa Bárbara
d’Oeste, foi libertado na
rodoviária da cidade ontem. A
vítima foi sequestrada no final da
tarde de segunda-feira, no
momento emque estava saindo
da empresa. Segundo a Polícia
Civil, Jardimnão sofreu nenhum
tipo de ferimento, já fez exames
de corpo de delito e foi liberado
para ir para casa. De acordo com
informações preliminares, os
bandidos abordaram a vítima
vestindo coletes da Polícia
Federal (PF), porém, o delegado
AntonioDonizete Braga, da
Delegacia de Investigações
Gerais (DIG) de Americana,
informou que o caso será
investigado e que ainda não é
possível confirmar a existência
dos coletes da PF. A vítima não
soube informar para a polícia
onde era o cativeiro nem
quantos homens participaram
da ação. O delegado informou
que a vítima relatou que a
abordagem foi feita por homens
armados e de forma violenta.
“Hoje nós prezamos pelo
bem-estar da vítima e em
liberá-la para ficar coma família.
Uma investigação será aberta
para apurar todas as
informações”, disse o delegado.
Em setembro do ano passado,
Carlos Idair JardimFilho – filho
de Carlos Idair Jardim— foi
vítima de umataque a tiros.
Filho tem39 anos, já foi citado
na operação Lava Jato da Polícia
Federal e chegou a ser preso em
umadas fases de investigação.
Na ocasião, o crime ocorreu no
Parque Industrial Bandeirantes.
O empresário trafegava pela
Rodovia Ernesto de Cillo quando
dois homens emumamoto
emparelharamno carro dele e

efetuaramos disparos. Atingido
por três tiros, o empresário
acabou perdendo o controle do
carro e entrou no canavial que
fica àsmargens da rodovia.
Ainda assim, conseguiu descer
do carro e pedir socorro.
Empresário do ramo industrial,
JardimFilho vinha sendo
investigado pela Polícia Federal
por lavagemde dinheiro.
Embora o caso tenha sido
registrado como tentativa de
roubo, a polícia investigará a
possibilidade de tentativa de
execução ou “queima de
arquivo”. Os atiradores fugiram
sem levar nada. Apesar dos
crimes teremacontecido contra
umamesma família, o delegado
informou que a princípio as duas
ocorrências não teriam
nenhuma ligação. “Por enquanto
nãohá indícios de que o
sequestro tenha ligação como
caso do ano passado e nem com
as investigações da Polícia

Federal”, finalizou. Jardim foi
preso preventivamente em11 de
junho. Segundo decisão do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Carlos Idair JardimFilho e
demais réus engendraramuma
“complexa teia de sociedades e
agentes interpostos aos quais
eram formalmente atribuídas
diversas operações de natureza
financeira e comercial,
demonstrando grande
capacidade de burlar as normas
vigentes”. Em resposta a um
pedido de habeas corpus, um
parecer do STJ afirmou que
“mesmodesmantelada, como
mostra a experiência, é possível
(e atémesmo provável) que a
organização retome suas
atividades pormeio dosmesmos
expedientes clandestinos já
constatados—a utilização
indevida de terceiros, demodo a
tornar praticamente impossível a
fiscalização estatal”. Segundo o
esquemanarrado na decisão, os
envolvidos faziam remessas para
o pagamento simulado de frete
marítimonamodalidade frete
pré-pago (freight prepaid) e
beneficiaramoutras empresas
internacionais. (AAN)

Antonio Donizete Braga, delegado de Investigações Gerais de
Americana: filho do empresário sequestrado foi preso na Lava Jato

DIA MUNDIAL DO RIM

ODiaMundial do Rim, celebrado
hoje, contará comduas
atividades emCampinas, entre
elas uma palestra com entrada
franca, a partir das 18h, no
Hospital Vera Cruz, que promove
a II Jornada Paulista de
Prevenção e Tratamento da
Doença Crônica. No dia 19, uma
força-tarefa commais de 20
voluntários atenderá o público,
das 8h às 12h, na Praça da
Concórdia, no CampoGrande. As
ações, promovidas pela Clínica
Humânitas e pelo Instituto do
RimeHipertensão de Campinas,
emparceria comaPrefeitura de
Campinas, têm comoobjetivo
conscientizar a população sobre
a prevenção da doença renal
crônica. Em sua 11ª edição, a
campanha traz o tema
“Obesidade e a saúde dos rins”,
durante a SemanaMunicipal da
Prevenção àsDoenças Renais
Crônicas, em razão dosmales
que o sobrepeso ocasiona ao
organismo, entre eles, a relação
direta comas doenças renais. O
diretor-presidente do Instituto
do Rim,MarceloMorelli, alerta
para a importância da prevenção
e da detecção inicial das doenças
nos rins, que no primeiro estágio
—dos cinco classificados, com
hemodiálise a partir do 4º estágio
—é reversível e controlada. “A
doença renal crônica é
progressiva e incapacitante.
Quando atinge estágios
avançados provoca complicações
cardiovasculares, aneurisma e
infarto. Entre os pacientes em
tratamento de hemodiálise, 20%
vão a óbito, e 70%dos
dignosticados não sabiam sobre
a doença”, ressalta o especialista.
EmCampinas, as estatísticas
apontamque as doenças renais
afetam13%da população.
Trata-se de ummal silencioso
nos seus estágios iniciais, e os
primeiros sinais e sintomas só
aparecemquando já há
comprometimento de 50%do
funcionamento dos rins.
No domingo, a Praça da
Concórdia vai receber uma
estruturamontada para coleta
de sangue paramedir o nível de
creatinina, substância presente
no organismoque indica as
condições de funcionamento dos
rins. Também será coletada
urina para exame, realizado pelo

laboratório do Vera Cruz, com
entrega imediata de resultado
para infecção na urina, triagem
para cálculos renais e
proteinúria, que é a perda
excessiva de proteínas no
material coletado.Morelli diz,
ainda, que fatores de risco como
histórico de infecção urinária,
diabetes, tabagismo e parentes
comdoenças crônicas renais
submetidos à hemodiálise,
também serão analisados para o
encaminhamento dos pacientes
para atendimento especializado
pelo SistemaÚnico de Saúde
(SUS), comapoio do Instituto do
Rim, entidade filantrópica e de
utilidade pública.
Uma estrutura com tenda e
banheiro químico será utilizada
para atender o público. No ano
passado, a ação gerou 500
exames, alémde distribuir
folhetos e esclarecer dúvidas
sobre a doenças que afetamos
rins. “A campanha vai focar a
obesidade.Metade dos pacientes
coma doença são
economicamente ativos, outra
parte envolve adolescentes e
jovens, parcela da população na
qual os casos de obesidade
aumentama cada ano”, aponta o
diretor-presidente do Instituto
do Rim. A falta de orientação e o
sobrepeso leva os jovens a
sobrecarregar os rins durante a

infância e adolescência e, ao
atingirem a fase adulta, já
desenvolveramdoenças renais
crônicas, lesionando os
glomérulos (estruturas do rim)
que geralmente aumentamde
tamanho. À noite, noHospital
Vera Cruz, acontece a II Jornada
Paulista de Prevenção e
Tratamento daDoença Crônica,
coma presença do secretário
municipal de Saúde, Carmino de
Souza, além de representantes e
gestores de saúde de diversas
cidades da RegiãoMetropolitana
de Campinas. O evento abordará
a importância das Parcerias
Público-Privadas para a
otimização da gestão da saúde na
cidade e duas palestras com
profissionais reconhecidos no
tratamento de doenças renais.
O impacto do transplante renal
para a Sociedade Brasileira na
qualidade de vida dos portadores
de doença renal crônica,
passado, presente e futuro—
seráministrada pelomédico José
Medina Pestana, professor da
Unifesp e diretor doHospital do
RimeHipertensão (Sonesp). A
segunda palestra será
apresentada por Nestor Schor,
professor de nefrologia na
Unifesp, que abordará o tema
“Água comomedicamento”.
(SheilaVieira/Da Agência
Anhanguera)

SANTA BÁRBARA

Cedoc/RAC

Ações conscientizam sobre
a prevenção à doença renal

Para contato: CIEE Campinas/SP: Rua Tiradentes, 195 - Vila Itapura – Fone: (19) 3705-1500
Informações e endereços completos da Rede CIEE de Atendimento: www.ciee.org.br

Campinas instituiu no 

seu calendário oficial 

o Dia do Estagiário, a 

ser comemorado anual-

mente em 18 de agosto, 

mesma data do Decreto 

87.497/1982, que regula-

mentou a Lei do Estágio 

nº 6.494/77, sucedida 

pela Lei nº 11.788/08. A 

iniciativa de autoria do 

vereador Carmo Luiz, aprovada pela Câmara e 

sancionada pelo prefeito Jonas Donizete, tem 

o objetivo é valorizar os estudantes que se 

dedicam a ter uma profissão e reconhecimento 

no mercado de trabalho, 

e, ao mesmo tempo, abrir 

novas oportunidades de 

estágio. “Para o profissio-

nal em início de carreira, 

o estágio é uma porta 

aberta para o aprimora-

mento dos conhecimentos 

adquiridos nos cursos 

médios, técnicos e supe-

riores. Para as empresas, 

é uma forma de treinar e experimentar novos 

colaboradores, já que muitas ofertas de estágio 

oferecem possibilidade de contratação”, diz o 

vereador Carmo Luiz.

O CIEE está com inscri-

ções abertas para concurso 

público destinado ao pre-

enchimento de 195 vagas 

de estágio e formação de 

cadastro reserva para o Tri-

bunal Regional Eleitoral do 

Estado de São Paulo (TRE). 

Podem participar estudan-

tes do primeiro e segundo 

semestre do ensino médio. Os selecionados atu-

arão nas Zonas Eleitorais do estado, incluindo 

Campinas, e na Secretaria do TRE na capital, em 

atividades auxiliares, como 

atendimento ao público; 

digitação de documentos; 

manutenção, organização, 

classificação e atualização 

de arquivos, fichários, li-

vros, publicações entre 

outras tarefas específicas 

das unidades. Inscrições 

até às 23h59 (horário de 

Brasília) do dia 26/3, exclusivamente no site  

www.ciee.org.br, no link do TRE/SP, onde 

consta o edital, com informações detalhadas. 

Já estão abertas as inscrições gratuitas e antecipadas 

para a 20ª Feira do Estudante – Expo CIEE 2017. O 

evento, que será realizado entre 26 e 28 de maio, no 

Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na capital 

paulista, deverá atrair 60 mil jovens em busca de estágio 

e de informações sobre inclusão e capacitação profissio-

nal. Lá os jovens poderão se candidatar a 5 mil vagas 

de estágio e aprendizagem e participar dos processos 

de recrutamento e/ou prova para vagas em diversas das 

cerca de 40 organizações expositoras, como Bradesco, 

Santander e Prefeitura de São Paulo, entre outras. Organizações interessadas em marcar pre-

sença na área de exposições ainda contam com alguns espaços vagos.

CAMPINAS GANHA DIA DO ESTAGIÁRIO

Luiz Antônio Mathias (em pé, à esq.), Carlos Eduardo Catalfo e  
d. Odilo Scherer na cerimônia que encerrou os eventos públicos do 

CIEE em 2016.

VAGAS DE ESTÁGIO NO TRE

EXPO CIEE/SP: INSCRIÇÕES GRATUITAS 

Presidente do Conselho de Administração: Luiz Gonzaga Bertelli
Superintendente Geral: Humberto Casagrande Neto

CampinasAno III  nº 55

Rua Tabapuã, 540 - S.Paulo/SP 
PABX (11) 3040-9800

FAX (11) 3040-9955

www.ciee.org.brInformativo Semanal do Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE
(Entidade filantrópica e de 
assistência social)

Estágio em órgãos públicos: ganho de experiência, exercício de 
cidadania e despertar da vocação para a carreira pública.

Inscrições gratuitas para visitantes:  

www.ciee.org.br/expociee

Informações a expositores: e-mail 

atendimento@feiradoestudante.

ciee.com.br ou tel. (11) 3040-6554

20ª FEIRA DO EXPO
CIEE
2017ESTUDANTE

Ana Aarolina Leal/O Liberal

Empresário é libertado
após dois dias no cativeiro
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TRF nega pedido de habeas
corpus para Eike Batista

José Dirceu é condenado pela
segunda vez na Lava Jato

JUSTIÇA ||| SENTENÇA
De São Paulo

O juiz federal Sérgio Moro
condenou ontem o ex-minis-
tro José Dirceu a 11 anos e 3
meses de prisão pelos crimes
de corrupção e lavagem de di-
nheiro no esquema de cor-
rupção na Petrobras. Com is-
so, já é a segunda sentença
de Dirceu na Lava Jato. Ele
foi condenado no ano passa-
do a 20 anos e 10 meses de
cadeia por corrupção passi-
va, participação em organiza-
ção criminosa e lavagem.

Nesta ação, o ex-ministro
foi condenado por ter recebi-
do R$ 2,1 milhão em propi-
nas para favorecer a contrata-
ção da empresa Apolo Tubu-
lars pela Petrobras por meio
da diretoria de Serviços, cota
do PT no esquema de corrup-
ção da estatal, entre 2008 e
2012. Também foi condena-
do o irmão do ex-ministro,
Luiz Eduardo Oliveira e Silva.
Ele foi sentenciado a 6 anos e
8 meses de prisão por corrup-
ção e lavagem.

Ao todo foram sete réus de-
nunciados, dos quais Moro
condenou cinco, incluindo
Dirceu e seu irmão, e absol-
veu dois, Paulo Cesar Peixoto
de Castro Palhares e Carlos
Eduardo de Sá Baptista.

Segundo os investigado-
res, mediante pagamento de
propinas no valor de mais de
R$ 7 milhões, Renato Duque,
então diretor de Serviços da
Petrobras indicado pelo PT, à
qual estava subordinada a Ge-
rência de Materiais, encarre-
gada pelo procedimento lici-
tatório, “possibilitou a contra-
tação da Apolo Tubulars em
contrato de fornecimento de
tubos com valor inicial de R$
255.798.376,40, que foi maxi-
mizado para o valor de R$
450 460.940,84”.

A Procuradoria sustenta
que as vantagens ilícitas fo-
ram transferidas pela Apolo
Tubulars para a empresa Pie-
monte, do lobista Júlio Ca-
margo. Os investigadores afir-
mam que, em seguida, Du-

que solicitou a Júlio Camargo
“que a sua parcela na propi-
na, cabível em decorrência
de suas intervenções, fosse re-
passada ao núcleo político ca-
pitaneado por José Dirceu”.
“Assim, cerca de 30% dos va-
lores recebidos por Júlio Ca-
margo, o que equivale a R$
2.144.227,73, foram transferi-
dos ao ex-ministro da Casa
Civil”, aponta a força-tarefa.

Os procuradores destacam
que “para dissimular os repas-
ses de vantagens indevidas”,
Camargo custeou despesas
decorrentes da utilização de
duas aeronaves por Dirceu.

O lobista também teria
providenciado a transferên-
cia de valores para Dirceu,
“mediante contrato falso cele-
brado entre as empresas Cre-
dencial — controlada por

Eduardo Aparecido de Meira
e Flávio Henrique de Oliveira
Macedo — e Auguri”. Para o
juiz da Lava Jato, o custo da
propina foi repassado à Petro-
bras. A reportagem não con-
seguiu contato com o advoga-
do de José Dirceu.

Lula xMoro
A advogada Rosângela Wolff
Moro, mulher de Sérgio Mo-

ro e defensora do magistrado
na ação movida pela defesa
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva contra ele, disse
que não interessa ao marido
a manutenção do sigilo do
processo.

Advogada tributarista, Ro-
sângela aceitou defender o
marido por um pedido dele,
já que não tem especialidade
no direito criminal. Na ação,

Lula acusa o juiz de abuso de
autoridade. A ação tramita
no TRF da 4ª Região.

A defesa do petista afirma
que o magistrado praticou ex-
cesso na condução coercitiva
ocorrida em março de 2016,
por ele autorizada. (Do Esta-
dão Conteúdo)

LEIA MAIS SOBRE LAVA
JATO NA PÁGINA A15

Sérgio Cabral, que está preso preventivamente emBangu 8, no Rio

Cabral volta a se tornar réu
após nova denúncia do MPF

O ex-ministro José Dirceu: petista já havia sido condenado no ano passado a 20 anos e 10meses de cadeia

Fabio Pozzebom/Abr/Arquivo

O juiz federal Marcelo Bretas
aceitou ontem nova denún-
cia do Ministério Público Fe-
deral (MPF) contra o ex-go-
vernador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral (PMDB). Ele
passa a ser réu em seis pro-
cessos ligados à Operação La-
va Jato. A acusação formal,
apresentada ontem mesmo,
atribui ao ex-governador os
crimes de evasão de divisas,
lavagem de dinheiro e corrup-
ção passiva.

A denúncia é um desdobra-
mento das Operação Eficiên-
cia, que apontou que o esque-
ma do ex-governador teria
movimentado US$ 100 mi-
lhões no Exterior. Segundo a
acusação, o peemedebista co-
brava 5% de propina em gran-
des obras do governo do Rio
durante sua gestão (2007 a
2014) — o dinheiro era “lava-
do” no Exterior.

Cabral é acusado, especifi-
camente, por crimes envol-
vendo a movimentação dos
recursos ilícitos no Exterior,
incluindo a evasão de divisas
do grupo criminoso por meio
de operações dólar-cabo, ex-
pediente usado por operado-
res do mercado negro para re-
meter recursos ao Exterior
sem passar pela fiscalização
de autoridades bancárias.

Atualmente, o ex-governa-
dor está preso preventiva-
mente em Bangu 8, no Rio de
Janeiro.

Operadores. Além de Ca-

bral, foram denunciados ou-
tros seis investigados, incluin-
do o doleiro Vinícius Claret,
conhecido como Juca Bala, e
seu sócio Claudio Souza, am-
bos presos na sexta-feira no
Uruguai.

De acordo com o Ministé-
rio Público Federal, “diante
da grandiosidade do esque-
ma criminoso”, a denúncia
“não esgota todos os crimes
praticados pelo grupo”. “Os
conjuntos de atos de lava-
gem de dinheiro tinham por
objetivo converter os recur-
sos de propina em ativos de
aparência lícita e/ou distan-
ciar ainda mais de sua ori-
gem ilícita o dinheiro deriva-
do de crimes de corrupção
praticados pela organização

criminosa.”

Delações premiadas

O MPF informou que, após a
celebração dos acordos de de-
lação de Renato Chebar e
Marcelo Chebar — aponta-
dos como operadores das
contas de Cabral no Exterior
—, foi possível saber como o
ex-governador e a organiza-
ção criminosa teriam oculta-
do e lavado dinheiro de ori-
gem ilícita.

A reportagem entrou em
contato com o escritório que
defende Cabral, mas o advo-
gado do peemedebista não
respondeu até a conclusão
desta edição. As defesas de Vi-
nícius Claret e Cláudio Souza
não foram localizadas. (EC)

Editor:Marco Antonio Martins marco@rac.com.br

Brasil

Agora, ex-ministro de Lula pegou 11 anos por corrupção e lavagem de dinheiro

De um total de sete
réus denunciados, só
dois foram absolvidos

A
primeira turma do
Tribunal Regional
Federal da 2ª Região

(TRF2) negou em sessão
ontem pedido de habeas
corpus do empresário Eike
Batista, preso em janeiro
pela Operação Eficiência,
desdobramento da Lava Jato
no Rio. A defesa do
empresário informou que
recorrerá ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e
reiterou que não há previsão
de fechar um acordo
de delação. Os
desembargadores Paulo
Espírito Santo e Abel Gomes
votaram contra a soltura do
fundador do Grupo X
durante o julgamento do
mérito, enquanto o
desembargador Ivan Athié
foi favorável. “O País não
suportamais a corrupção.
As pessoas de bem não
conseguemmais ler os
jornais. Precisamos
restaurar a credibilidade do

estado de direito”, afirmou
Espírito Santo, presidente
da turma. O advogado de
Eike, FernandoMartins,
iniciou a sua defesa pedindo
que o empresário seja
tratado como um cidadão
comum, “sem privilégios,
mas também sem
preconceitos”. O advogado
reivindicou ainda um
julgamento “técnico” e
“distante do clamor
público”. “Não se
encontram presentes os
requisitos para prisão
preventiva. Não há provas
de delito, não há indício
suficiente de autoria. Temos
apenas a opinião de dois
doleiros (Marcelo e Renato
Chebar), corréus, sem
nenhuma prova”, afirmou.
A procuradora Andréa
Bayão rebateu o argumento
do advogado ao dizer que
“não se trata de luta de ricos
e pobres, mas de
jurisprudência”. (EC)

Vagner Rosário/Arquivo

Ex-governador é acusado de evasão e mais dois crimes
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Relator intima suposto operador
TSE ||| DECISÃO

De São Paulo

O ministro Herman Benja-
min, relator no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) da ação
que pede a cassação da cha-
pa Dilma Rousseff-Michel Te-
mer, determinou que o ex-
funcionário da Odebrecht Jo-
sé de Carvalho Filho seja ouvi-
do amanhã. José Filho foi cita-
do no depoimento de Clau-
dio Melo Filho, ex-diretor de
Relações Institucionais da em-
preiteira, como responsável
por operacionalizar o supos-
to repasse de R$ 4 milhões ao
ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha. A remessa teria sido
acertada durante jantar no Pa-
lácio do Jaburu, em 2014, do
qual participou o então vice-
presidente Temer.

Citado 34 vezes na delação
de Melo à Lava Jato, José Fi-
lho também seria o responsá-
vel pelo envio de valores ao
ex-assessor especial da Presi-
dência José Yunes por meio
do operador Lucio Funaro.
Em entrevistas, Yunes admi-
tiu ter servido de “mula invo-
luntária” para Padilha ao re-
ceber um pacote que deveria
ser entregue ao ministro.

Segundo pessoas que tive-
ram acesso ao depoimento
de Melo ao TSE, o ex-diretor
de Relações Institucionais da
Odebrecht disse que José Fi-
lho recebeu um telefonema
em tom ríspido do então pre-
sidente da Câmara Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), preso pe-
la Lava Jato, cobrando R$ 1
milhão dos R$ 4 milhões des-
tinados a Padilha.

Claudio Melo disse, no de-
poimento ao TSE, ter infor-
mado Padilha sobre o telefo-
nema e que o ministro afir-
mou que resolveria a questão
pessoalmente com Cunha.

Também amanhã Benja-
min deve comandar uma aca-
reação entre o ex-presidente
da empreiteira Marcelo Ode-
brecht e outros três executi-

vos do Grupo Odebrecht: Hil-
berto Mascarenhas, Benedito
Barbosa da Silva Júnior e
Cláudio Melo Filho.

Os três executivos da cons-
trutora foram ouvidos nas úl-
timas semanas sobre doa-
ções eleitorais da Odebrecht,
em 2014, para a chapa forma-
da por Dilma e Temer.

O objetivo é esclarecer ver-
sões conflitantes sobre o jan-
tar ocorrido no Palácio do Ja-
buru. Marcelo Odebrecht dis-
se ao TSE que Temer deixou
o jantar antes que fosse acer-
tado o repasse de R$ 10 mi-
lhões ao PMDB, por meio de
Padilha.

Já Claudio Melo reafirmou
à Justiça Eleitoral o teor de
sua delação na qual disse
que Temer “solicitou direta e
pessoalmente” ao ex-presi-
dente da empreiteira apoio fi-
nanceiro às campanhas do
PMDB. A reportagem solici-
tou posicionamento à asses-
soria de Eliseu Padilha.

Afago em tucano
O deputado Chico Alencar
(PSOL-RJ) “beijou a mão” do
senador Aécio Neves (PSDB-
MG) ao diferenciá-lo de polí-
ticos envolvidos na Operação
Lava Jato.

Em jantar em comemora-
ção aos 50 anos de carreira
do jornalista Ricardo Noblat,
no restaurante Piantella, em
Brasília, na noite de terça-fei-
ra, Alencar, que faz oposição
ao presidente Michel Temer,
conversava numa roda sobre
diferenciar o tipo de envolvi-
mento na Lava Jato. “Você tu-
do bem, mas Renan (Calhei-
ros/PMDB-AL) e (Romero) Ju-
cá (PMDB-RR), não”, compa-
rou o deputado, afagando o
parlamentar tucano.

Alencar, então, perguntou
sobre como era estar do mes-
mo lado que os dois — o PS-
DB é o principal aliado do
presidente Temer. “É isso
mesmo”, tergiversou Aécio.
Chico Alencar disse que é
“um cara derramado, como
ele (Aécio), aliás. Não é sinal
de submissão”. (Do Estadão
Conteúdo, com agências)

Renan aposta em Gustavo Rocha na Casa Civil

Oministro Eliseu Padilha, que recebeu alta ontem, em Porto Alegre, após procedimento cirúrgico na próstata

Em depoimento à Justiça Elei-
toral na manhã de ontem, Be-
ckenbauer Rivelino de Alen-
car Braga, um dos sócios da
gráfica VTBP, reafirmou ter
prestado efetivamente servi-
ços à campanha pela reelei-
ção da presidente Dilma
Rousseff em 2014 por meio
de duas outras gráficas tercei-
rizadas. A VTPB, que recebeu
R$ 16 milhões da campanha
petista, foi alvo de perícias
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) sob suspeita de ser
uma empresa fantasma.

No depoimento de ontem,
que faz parte da ação movida
pelo PSDB pedindo a cassa-
ção da chapa Dilma Rousseff-
Michel Temer no TSE, Alen-
car Braga disse ter subcontra-
tado as gráficas Ultraprint e
Margraf para fornecer o mate-
rial eleitoral.

Segundo ele, a prática é co-
mum porque as principais
empresas do setor gráfico se
recusam a aceitar encomen-
das de candidatos por medo
de calote.

Outros clientes
Braga, de acordo com pes-
soas que tiveram acesso ao
depoimento, disse também
ter prestado serviços a outros
candidatos, como o senador
tucano Aécio Neves (MG) e
Eduardo Campos (PSB, mor-
to em um desastre de avião
em agosto daquele ano) na
campanha de 2014. Ele disse
que trabalha com campa-
nhas eleitorais há décadas
desde que seu pai prestou
serviços ao governador Ores-
tes Quércia (morto em 2010)
na década de 1990.

Ao TSE, Braga afirmou já
ter comprovado a prestação
dos serviços à campanha pe-
tista à Receita Federal. (EC)

Pedro FrançaAgência Senado

José de Carvalho Filho teria operacionalizado repasse de R$ 4 milhões para Eliseu Padilha

Chico Alencar elogia
Aécio Neves durante
jantar em Brasília

O
líder do PMDB no
Senado Federal,
Renan Calheiros (AL),

pediu que oministro
licenciado da Casa Civil,
Eliseu Padilha, volte
“imediatamente” ao cargo.
Afastado para um
procedimento cirúrgico na
próstata, Padilha recebeu
alta ontem, em Porto Alegre,
e deve voltar ao governo na
segunda-feira. Caso
contrário, Renan afirma que
um aliado do deputado
cassado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), preso em
Curitiba, assumirá o posto.
O peemedebista se referiu
diretamente a Gustavo
Rocha, atual subchefe de

Assuntos Jurídicos da Casa
Civil. Rocha foi advogado de
Cunha e chegou a ser cotado
para assumir oMinistério da
Justiça no lugar de
Alexandre deMoraes, há
cerca de ummês. Segundo
Renan, outros aliados de
Cunha no Congresso estão
emmeio a uma ofensiva
para conquistar cargos no
governo. “Depois de avançar
sobre o governo, o PMDB de
Cunha vai avançar sobre o
partido”, afirmou. Renan
criticou indicações recentes
deMichel Temer para cargos
no governo, citando o
deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR), nomeado como
ministro da Justiça, o

deputado AndréMoura
(PSC-SE) como líder do
Congresso e o deputado
Aguinaldo Silva (PP-PB), que
assumiu a liderança do
governo na Câmara. Todos
são aliados de Cunha. “Você
imaginaria em uma outra
circunstância o Osmar como
ministro da Justiça?”,
questionou. O líder do
PMDB também demonstrou
desconforto com a iniciativa
de Carlos Marun
(PMDB-MS), membro da
tropa de choque de Cunha,
que preparou uma carta
pedindo o afastamento
imediato de investigados na
Lava Jato do comando
nacional do partido. (EC)

Dono de
gráfica
reafirma
contrato
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l Criados antes da
regulamentação dos aplicativos
de transporte, tipo Uber ou
Cabefy, como uma primeira
tentativa de regularizar o serviço,
os táxis pretos deixarão de ter de

pagar uma taxa de R$ 60 mil
para a Prefeitura de São Paulo
para trabalhar. Com avaliação de
que os cerca de 3.400 táxis
dessa categoria, que é de luxo,
não têm condições de continuar
pagando essa taxa, mesmo que
parcelada, a Prefeitura decidiu
suspender por 60 dias a
cobrança da outorga onerosa para
os carros pretos, que poderão
renovar suas licenças mesmo se

estiverem em débito com o poder
público municipal. A medida foi
publicada pela Prefeitura no
Diário Oficial da Cidade. A gestão
João Doria (PSDB) também criou
um grupo de trabalho para propor
mudanças no projeto. O
secretário municipal de
Mobilidade e Transportes, Sergio
Avelleda, afirma que a decisão foi
tomada em conjunto com a
Secretaria da Fazenda.

l Não são só grandes empresas
anunciadas pelo prefeito João
Doria (PSDB) que fazem
doações para a Prefeitura de
São Paulo. A ex-vice-prefeita da
cidade na gestão Fernando

Haddad (PT), Nádia Campeão
(PCdoB), doou uma bicicleta
holandesa, da marca Vanmoof,
para a Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes,
segundo termo publicado no
Diário Oficial. Longe de ser uma
provocação, a ex-vice-prefeita
afirmou que a bicicleta foi um
presente de dirigentes de
Amsterdã que visitaram a
Prefeitura na gestão passada.

USP RECUPERAÇÃO FISCAL

MAIS MÉDICOS

TERCEIRIZAÇÃO

Capital suspende sobretaxa
cobrada dos táxis pretos

Agência Senado

Vice-prefeita de Haddad
doa bicicleta para Doria

A SENADORA Marta Suplicy (PMDB-SP), autora do texto, avaliou
que a iniciativa enfrentará dificuldades na Câmara dos Deputados

PROPOSTA

OTribunal de Contas da União
(TCU) determinou a realização
de uma auditoria independente
para avaliar a regularidade do
pagamento das bolsas para
médicos cubanos, no âmbito do
ProgramaMaisMédicos. O
órgão também quer que a
Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas) apresente um
relatório detalhado sobre as
despesas com o pagamento dos
médicos de Cuba que atuamno
Brasil. O assunto gerou polêmica
na sessão de ontem do Tribunal.
Oministro Augusto Sherman
Cavalcanti apresentou um voto
complementar, sugerindo que o
governo do Brasil exigisse da
Opas que os recursos destinados
à bolsa formação dosmédicos
sejam integralmente pagos aos
médicos cubanos, semnenhuma
retenção ou desvios. Segundo
ele, a forma como os recursos
são repassados hoje
representamumdesvio de
finalidade. (Agência Brasil)

OMinistério Público Federal,
em São Paulo, informou ontem
que a 9ª Vara Criminal da Justiça
Federal de São Paulo
determinou busca e apreensão
demateriais cirúrgicos
reprocessados em salas,
armários e depósitos da Divisão
de Neurocirurgia Funcional do
Hospital das Clínicas da
Faculdade deMedicina da
Universidade de São Paulo
(USP). A ordem é de 15 de
fevereiro. Segundo denúncia
recebida peloMinistério Público
Federal, após a deflagração da
Operação Dopamina, em julho
de 2016, e confirmada em
depoimentos, eletrodos e
estimuladores cerebrais, além
de agulhas e outrosmateriais
cirúrgicos descartáveis, que
eram comumente utilizados
para o tratamento da doença de
Parkinson eram reaproveitados
pelomédico Erich Fonoff e sua
equipe clínica, que integram o
Núcleo de Neurocirurgia
Funcional do HC, chefiado pelo

médicoManoel Jacobsen. Por
ordem do juiz Sílvio César
Arouck Gemaque, atendendo
manifestação da procuradora da
República Karen Louise Jeanette
Kahn, do Núcleo de Combate à
Corrupção e Improbidade
Administrativa (NCC), do
Ministério Público Federal em
São Paulo, foi determinado que
peritos da Polícia Federal
acompanhassem a diligência. A
Procuradoria da República
apreendeu sacos dematerial
localizados no expurgo (a serem
reesterelizados) e na sala
principal da Central deMaterial,
pronto para ser reprocessado.
Além demateriais implantáveis
e outros descartáveis, que se
encontravam reprocessados—
encontrados especialmente nos
armários utilizados pelomédico
Erich Fonoff — oMPF obteve o
espelhamento de nove
computadores que não haviam
sido alcançados pela primeira
fase da Operação Dopamina,
além de prontuários. (EC)

Sem acordo como governo
sobre a aprovação de “garantias”
aos trabalhadores, a oposição na
Câmara decidiu ontem, obstruir
a votação do projeto que
regulamenta a terceirização. A
análise da proposta no plenário
da Casa está prevista para a
próxima semana. Na tarde de
ontem, lideranças da oposição se
reuniram como presidente da
Câmara, RodrigoMaia
(DEM-RJ), e comos líderes do
governo na Casa, deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no
Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), para tentar chegar a
umacordo sobre o assunto.
Atualmente, há dois projetos que
regulamentama terceirização
em tramitação no Congresso
Nacional. Um, de 1998,
considerado pelas centrais
sindicais como “menos rigoroso”
e que está parado na Câmara. O
outro, de 2015, já foi aprovado
pelos deputados no ano
retrasado e está no Senado.
Embusca do apoio da oposição à

proposta,Maia e Jucá
propuseram votar os dois
projetos e negociar com a
oposição futuros vetos
presidenciais. A votação
simultânea possibilitaria aprovar
o texto que o governo prefere no
projeto de 1998 e as garantias
que a oposição pede no de 2015.
O projeto de 1998 não podemais
ser alterado. Isso porque a
proposta já passou uma vez pela
Câmara em 2000 e pelo Senado
em2002. Nessa segunda votação,
deputados só poderão aprovar
integral ou parcialmente o texto
dos senadores ou retomar a
redação aprovada em2000 pela
Câmara. Com isso, a alternativa
mais rápida para aprovar as
salvaguardas aos trabalhadores
seria incluí-las no projeto de
2015, que ainda pode passar por
alterações. A oposição, porém,
não aceitou o acordo. “Eles
(Maia e Jucá) estão querendo
terceirizar o processo legislativo
ao governo”, disse o deputado
Orlando Silva (PCdoB-SP). (EC)

Avaliação é de que os motoristas não

têm condições de continuar pagando

Defesa Civil de Itamarati

Veículo foi um presente recebido

pela Prefeitura na gestão passada

Sartori afirma que Tesouro
ajudará RS a fazer plano
OgovernadordoRioGrandedo
Sul, José Ivo Sartori (PMDB), disse
quenapróxima semanaos
técnicosdoTesouro estadual irão
aBrasília participar de conversas
noministério daFazenda como
objetivode chegar aumacordo
para oplanode recuperação fiscal
doEstado. As reuniões da semana
envolverão apenas técnicos do
estadodoTesouroNacional e
devemocorrer entre quarta e
quinta-feira. Após se reunir como
presidenteMichel Temer, Sartori
disse ter notadouma“boa
vontade”do governo federal em
ajudar oRioGrandedo Sul a sair
da calamidade financeira emque
se encontra.De acordo comele,
porém,não foramdiscutidos
especificamenteos detalhes das
contrapartidas exigidaspela
União.O governador informou
quenesta semana técnicos da
equipe econômica dogoverno
estãonoRioGrande doSul
avaliandoas condições
financeirasnoEstado.De acordo
comSartori, possíveis alterações

noprojeto de recuperação fiscal
que se encontra noCongresso
Nacional dependemda evolução
das conversas comTemer eo
ministroda Fazenda,Henrique
Meirelles. “Nós achamos, e
estamos apresentando emtodas
as ocasiões, queoRioGrandedo
Sul começoua fazer o seupapel
dentrodas contrapartidas.Oque
nosdesejamos é queoquanto
antes isto esteja pronto eque
sejamacatadas as ações que o
estado já realizounos anos de
2015, 2016 e que irá realizar em
2017”, disse. Enviadopelo
governoaoLegislativo nomês
passadoapós o acordo fechado
comoRiode Janeiro, o projeto do
planode recuperação fiscal dos
estadosprevê que as unidades da
federação cumpramumasérie de
obrigações para receber ajudada
União, comopor exemplo a
privatizaçãode companhias de
energia ou saneamento e a
elevaçãoda contribuição
previdenciária dos servidores
estaduais. (AgênciaBrasil)

A Comissão de Constituição e
Justiça aprovou namanhã de
ontem a proposta que libera o
casamento entre homossexuais.
De autoria da senadoraMarta
Suplicy (PMDB-SP), o texto foi
referendado na forma de
substitutivo do senador Roberto
Requião (PMDB-PR). Marta
avaliou que a proposta que
libera o casamento entre gays
enfrentará dificuldades na
Câmara. Apesar disso, a
parlamentar comemorou a
aprovação unânime do projeto,
que classificou como um
“enorme avanço no processo
civilizatório”. Ela defende o
texto no Congresso hámais de
dez anos. Embora já haja
entendimentos favoráveis do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) sobre o casamento
homossexual, Marta considera a
aprovação do projeto de lei no
Legislativo extremamente
importante pela sua
“simbologia”. “Uma coisa é você
ter uma aprovação pelo STF,
outra é ter um projeto de lei que
muda completamente, porque
mexe no Código Civil”, disse. O
texto apresentado porMarta foi

aprovado na forma de
substitutivo do senador Roberto
Requião (PMDB-PR), relator da
proposta na CCJ. O projeto, que
altera o Código Civil e permite o
reconhecimento legal da união
estável entre pessoas domesmo
sexo, será votado em segundo
turno na CCJ na próxima
semana. Caso não haja recurso,
o projeto segue para a Câmara.
“Não vejo em nenhum

problema de não ser aprovado
no Senado. Na Câmara, a
situação é diferente. Lá os
grupos organizadosmais
conservadores tem uma
participaçãomuito forte (...)
Mas hoje é dia de comemorar,
de ficar contente, porque travei
desde 1995 essa batalha e hoje
percebo que estámuitomais
tranquilo. Esse assunto não é
mais um tabu”, afirmou. (EC)

REDE DE CRIMES

CCJ do Senado aprova o
casamento gay em 1º turno

Policiais do Departamento de
Homicídios e de Proteção à
Pessoa (DHPP) prenderam
suspeitos de integrar a máfia
chinesa ontem. O grupo
criminoso atua na região central
de São Paulo e exige
pagamentos em dinheiro de
comerciantes chineses que
trabalham nas ruas 25 demarço
e Santa Ifigênia vendendo
produtos eletrônicos. Os presos
são investigados há cincomeses
por envolvimento em
assassinatos, sequestros e
extorsões. Segundo a diretora
do DHPP, delegada Elisabete
Sato, a investigação começou
depois do assassinato de três
chineses em situações distintas,
em 2015 e 2016. “Com o
decorrer das apurações
descobrimos que os
assassinatos tinham ligações
com crimes de extorsão,
sequestro, jogos de azar, tráfico
de pessoas para trabalho
escravo e prostituição”,
afirmou. Os policiais
descobriram que os integrantes
damáfia chinesa presos são de
Fujian, uma província da China,
e se instalaram em São Paulo
para comandar uma rede de

crimes. “Existem duas facções
criminosas, onde uma não
atrapalha a atividade da outra”,
disse Sato. A investigação
descobriu que os comerciantes
chineses que atuam na 25 de
março, comercializando
produtos eletrônicos em
shoppings populares, são as
principais vítimas. Eles eram
obrigados a pagar uma taxa
mensal que variava de R$ 5mil

a R$ 10mil. Quem se recusava,
sofria represálias. A polícia tem
relatos de vítimas que foram
espancadas, tiveram os
produtos roubados e o box
destruído. Está sob investigação
ainda um esquema de tráfico de
pessoas que traz chineses,
principalmente homens, para
trabalho escravo e também
mulheres para prostituição.
(EC)

TCU cobramaior
fiscalização sobre
pagamento de bolsa

Federal promove buscas
em instituto de psiquiatria

Oposição não aceita acordo
e decide obstruir votação

CHEIA
Divulgação

Divulgação

A DELEGADA Elisabete Sato: investigação começou depois do
assassinato de três chineses em situações distintas, em 2015 e 2016

Presos em SP suspeitos de
integrar a máfia chinesa

l Situação complicada em Itamarati, município brasileiro do interior do Amazonas localizado na calha do Rio Juruá, que,
juntamente com a cidade de Eirunepé, teve decretada situação de emergência por conta de enchente. As localidades passaram
a integrar o cronograma de ajuda humanitária da Defesa Civil do Estado. Ao todo, 5.970 famílias já foram afetadas.

Giro pelo
Brasil
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Chuva faz alimento in natura subir

CLIMA ||| EFEITOS

Adriana Leite
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

aleite@rac.com.br

Os números da inflação nos
últimos meses de inflação
mostram um retrato mais ani-
mador para o bolso do consu-
midor - mas ainda é preciso fi-
car atento na hora de com-

prar alimentos. As chuvas dos
últimos dias têm afetado o
custo de produtos como hor-
taliças e legumes. Na Centrais
de Abastecimento de Campi-
nas (Ceasa), o preço da cesta
dos principais produtos co-
mercializados no entreposto
teve um aumento médio de
6% só na última semana. Na
lista dos alimentos que fica-
ram mais caros estão o toma-
te, com alta de 50%, e a chicó-

ria, com 38,9%.
Análise da Ceasa aponta

que entre as frutas houve
uma alta de 25% no valor do
quilo do mamão formosa e
também do mamão havaia-
no, por causa de uma queda
na produção em Estados co-
mo Bahia e Espírito Santo. No
grupo das hortaliças e folhas,
além da chicória, também su-
biu a alface (25%). Os técni-
cos da Ceasa informaram que
as tempestades e o Sol forte
prejudicam o cultivo das hor-
taliças nesta época do ano.
Com a queda na oferta e a de-
manda em alta no Verão, o

preço dispara.
No conjunto dos legumes,

a abobrinha brasileira teve
um aumento de 60%, e quilo
da vagem macarrão aumen-
tou 14% entre os dias 24 de fe-
vereiro e 3 de março deste
mês. Também nesse grupo, a
queda na oferta é a responsá-
vel pela elevação dos valores
no atacado.

No grupo de raízes, segun-
do a análise da Ceasa, não fo-
ram registradas grandes altas
nos preços - ao contrário, o
quilo da cebola ficou 10%
mais em conta.

Para quem tem que com-

prar alimentos todos os dias,
essas variações pesam bastan-
te na conta do mês. O mi-
croempresário Mário Luiz
Soares, que tem um pequeno
restaurante, precisa planejar
muito bem o cardápio para
conseguir equilibrar as con-
tas.

“Minha sobrinha é nutricio-
nista e me ajuda com o cardá-
pio. Procuro trocar os produ-
tos que estão em alta por ou-
tros do mesmo grupo, mas
com valores mais em conta”,
disse. Ele afirmou que oferece
aos seus consumidores produ-
tos frescos e de época. “Man-
ter um restaurante exige ser
um bom negociador com os

ornecedores. Os alimentos ti-
veram aumentos de preços
muito fortes nos dois últimos
anos. Em 2016, o preço do fei-
jão estava pela hora da morte,
e eu não tinha como substi-
tuir, porque é a base da ali-
mentação dos brasileiros”, co-
mentou.

Substituições

A dona de casa Maria Alberta
Silva afirmou que os consumi-
dores precisam aprender a
substituir os alimentos quan-
do o preço está muito alto.
“Já reduzi muito a quantidade
de tomate porque o preço es-
tava absurdo. No ano passa-
do, deixei de lado o feijão. Pas-

sei a comer outros alimentos.
A gente tem que fazer pressão
para baixar os preços. Não
adianta só reclamar. O dinhei-
ro no bolso está muito curto
para gastar com comida ca-
ra”, disse. Ela até fez uma hor-
ta em casa, e agora está econo-
mizando na compra de produ-
tos como cebolinha, alface e
couve. “E também tenho fru-
tas como banana e limão no
quintal”, contou.

No Mercado Municipal de
Campinas, o quilo do tomate
italiano era vendido ontem
por R$ 4,80. No caso da va-
gem macarrão, o preço era de
R$ 8,50 e o maço de chicória
saía por R$ 3,50.Ele de novo: preço do tomate já disparou 50% por causa das chuvas

Editor:Hélio Paschoal helio@rac.com.br

A PARTIR DE ABRIL

162,3

TÍTULO DE ELEITOR

Economia

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras
vai começar no final de abril a
voar do Aeroporto Internacional
de Viracopos para Jericoacoara,
no Ceará. A companhia terá uma
operação semanal aos sábados.
Os voos serão realizados com o
jato Embraer 195, com 118
assentos. A empresa também vai
voar para o destino com ligações
a partir de Recife, capital
pernambucana. Em nota, o
diretor de Planejamento da Azul,
Daniel Tkacz, afirmou que a
operação, a partir de Campinas
para Jericoacoara, vai
potencializar o destino. “O nosso
voo partindo de Viracopos para

Jericoacoara potencializará
aindamais o novo destino da
Azul e trarámuitas
oportunidades de conexões para
clientes, literalmente, de todas
as regiões do Brasil. Estamos
muito contentes com esta
novidade e esperamos termuito
sucesso neste voo direto de São
Paulo para umdos lugaresmais
belos do País”, disse. Viracopos é
o principal centro de
distribuição de voos da Azul. A
companhia espera o aval da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) para os voos de
Campinas e do Recife para o
destino no Ceará. (AAN)

É amédia de chuva em
Campinas nomês demarço

Quemnão regularizou o
título de eleitor e teve seu
documento cancelado deve
acertar a situação até o dia 2
demaio. O eleitor poderá
procurar o posto de
atendimento da Justiça
Eleitoral mais próximo
levando documento de
identidade com foto, título e
comprovantes de votação, de
justificativa e de
recolhimento demulta ou de
dispensa de recolhimento.
Os eleitores que não votaram
e não justificaram a ausência
às urnas nos três últimos
pleitos devem regularizar a
sua situação, pois estão sob
pena de cancelamento do
título. Amulta é de R$ 3,51,
por turno. Para aplicação
dessa regra, cada turno é
considerado uma eleição.
Caso existam débitos em
nome do eleitor por ausência,
a Guia deMulta (GRU) será
emitida pormeio do site do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) ou diretamente nos
cartórios eleitorais. A guia
poderá ser paga em qualquer
instituição bancária, casas
lotéricas ou agências dos
Correios.
Nos cartórios está afixada

para consulta, uma lista dos
eleitores em situação
irregular, com nome e
número do título eleitoral. A
Justiça Eleitoral não faz
nenhum tipo de notificação
ao eleitor em situação
irregular, devendo elemesmo
se inteirar da situação de sua
inscrição eleitoral.
Sem o título de eleitor é
proibido, por exemplo, tirar
passaporte ou carteira de
identidade e solicitar o
Cadastro de Pessoa Física
(CPF). A irregularidade
tambémpode gerar
dificuldades para participar e
ter a nomeação em concurso
público e renovação de
matrícula em
estabelecimento de ensino
oficial. Os eleitores podem
acessar owww.tse.jus.br e em
caso de dúvida, também pode
consultar a Central de
Atendimento ao Eleitor pelo
telefone 148. O horário de
funcionamento do cartório é
das 12h às 18h.
Para retirar o título é preciso
de documento oficial com
foto dentro do prazo de
validade e comprovante de
residência, ambos em bom
estado de conservação. (AAN)

Temporais de Verão já influenciam nos preços, revertendo a tendência de queda dos últimos meses

Tomate volta a
aparecer como vilão,
com alta de 50%

Carlos Sousa Ramos/AAN

Azul terá voo direto de
Campinas a Jericoacoara

+ mundo l esporteslcaderno C

MILÍMETROS

Regularização deve ser
feita até o dia 2 de maio
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Para calcular o valor do
IPVA:
http://www.ipva.fazenda.sp.

gov.br

Licenciamento: R$ 80,21

Seguro obrigatório: 
R$ 63,69
(carros, exceto picapes)

R$ 180,65
(motos)

Táxi (Bandeirada) R$ 4,85

Km rodado
Bandeira 1 R$ 2,90
Bandeira 2 R$ 3,75
Hora parada R$ 43,00

Zona Azul 
1 hora R$ 4,00

Transporte coletivo 

Ônibus R$ 4,50

Rendimento Alíquota Deduzir

Até R$ 1.903,98 - Isento

De R$ 1.903,99

a R$ 2.826,65 7,5% 142,80

De R$ 2.826,66

a R$ 3.751,05 15% 354,80

De R$ 3.751,06

a R$ 4.664,68 22,5% 636,13

Acima de

R$ 4.664,68 27,5% 869,36

Salário-base Alíquota a pagar

Autônomo (plano simplificado):

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.659,38 8%

De 1.659,39 até 2.765,66 9%

De 2.765,67 até 5.531,31 11%

Empregador 8%

Valor mínimo:

R$ 937,00 ..................................................... 20%

Valor Máximo:

R$ 5.531,31 .................................... 20%

Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até

o dia 15 do mês subsequente ao do
período de competência.

- 1,56%

Ufir (out 2010) .... R$ 1,0641

Ufesp (2017) ....... R$ 25,07

UPC (jan a mar) .... R$ 23,40

FGTS (fev) ............. 0,4170%

Ufic (2017) ......... R$ 3,3297

Selic (jan) ................ 1,09%
Selic (anual) ........... 12,25%

Salário mínimo
federal ................ R$ 937,00

Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I - R$ 1.000,00
Faixa II - R$ 1.017,00

dez

JAN

20.855,73 PONTOS
NOVA YORK

BM&F À VISTA
(+ 1,32%)

IPCA 0,30 0,38 0,38 5,35

INPC 0,14 0,42 0,42 5,44

IGP-M 0,54 0,64 0,64 6,65

IGP-DI 0,83 0,43 0,43 6,02

IPC 0,72 0,32 0,32 5,44

ICV 0,12 1,04 1,04 5,37

CUB -0,03 0,06 0,06 4,91

(*) Os valores variam de acordo com as
ocupações, que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

Dow Jones

- 0,33%
122,40

no ano

APÓS 34 MESES DE QUEDA

SUBIU 1,56% PRESIDENTE DA CÂMARA

O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), defendeu
fortemente ontem amudança da
legislação trabalhista nesta
quarta-feira, 8, e, ao reclamar do
excesso de regras para a relação
entre patrão e empregado,
sugeriu que a Justiça do Trabalho
“não deveria nem existir”.
Contrariado com a proposta de
reforma considerada “tímida”
produzida pelo governo, Maia
disse que a Câmara deve dar um
passo além,mesmo
desagradando ao presidente
Michel Temer. “Apesar de o
governo tentar nos convencer
que devemos votar o texto que
veio, eu acho que não. Acho que
há temas em que precisamos
avançar, como o trabalho
intermitente e outras questões”,

disseMaia. “Acho que há um
consenso da sociedade que esse
processo de proteção do
trabalhador na verdade gerou
desemprego, insegurança e
dificuldades para os empregos
brasileiros. E nós precisamos ter
a coragem de dizer isso”. O
presidente da Câmara afirmou
que “o excesso de regras no
mercado de trabalho gerou
empregos de investidores
brasileiros no Exterior e não
gerou nada no Brasil. Gerou 14
milhões de desempregados”,
resumiu. Maia tambémdisparou
contra a Justiça trabalhista.
“Tivemos que aprovar até uma
regulamentação da gorjeta. A
Justiça do Trabalho não deveria
nem existir”, afirmou. (Agência
Estado)

FEV

8 de março de 2017

Dólar compra venda

Comercial 3,167 3,1675

Paralelo 3,24 3,34

Turismo 3,087 3,31

Euro Tur. 3,267 3,497

O dólar encerrou a sessão da
quarta-feira em alta frente ao real,

com variação de + 1,56%

64.718,01 PONTOS
8,4 BILHÕES

jan

A produção industrial do Brasil
em janeiro registrou alta em
relação aomesmomês do ano
passado, interrompendo uma
série de 34meses consecutivos
de queda. Os dados foram
divulgados ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e mostram
que a produção cresceu 1,4% em
janeiro de 2017 em relação a
janeiro de 2016, embora tenha
permanecido praticamente
estável (com pequena queda de
0,1%) em relação a dezembro.
Em 12meses, a produção
industrial ainda acumula uma
retração de 5,4% - uma variação
negativa que, no entanto, vem
perdendo intensidade desde
junho de 2016, quando chegou a
-9,7%. Nos últimos doismeses
de 2016, a produção havia
acumulado alta de 2,9%. O
resultado fez com que amédia
móvel trimestral de outubro,
novembro e dezembro de 2016
apontasse expansão de 0,5% da
produção. Com os dados

divulgados ontem, amédia dos
resultados de novembro e
dezembro de 2016 e janeiro de
2017 subiu para 0,9%. Dos 24
ramos industriais pesquisados
pelo IBGE,metade aumentou a
produção, emetade diminuiu. A
indústria de veículos
automotores, reboques e
carrocerias interrompeu dois
meses seguidos de alta e caiu

10,7% em janeiro, na
comparação com dezembro de
2016. Também haviam crescido
em dezembro e caíram em
janeiro os equipamentos de
informática, produtos
eletrônicos e ópticos, com recuo
de 12,5%, emáquinas e
equipamentos, com uma
produção 4,9%menor.
Por outro lado, o IBGE

considera que houve altas
importantes para a taxa global
na indústria de coque, produtos
derivados do petróleo e
biocombustíveis, com expansão
de 4%, e nos produtos
farmoquímicos e farmacêuticos
(21,6%). Os dois setores
anotaram quedas nosmeses
anteriores. Os produtos
alimentícios tiveram alta de
1,2%, as bebidas subiram 5,5% e
a indústria extrativa, 1,1%.
A análise da produção por
categoria econômicamostra que
os bens de capital usados na
produção voltaram a cair após
dois meses de alta. Em relação a
dezembro de 2016, houve recuo
de 4,1%. Os bens de consumo
duráveis intensificaram a queda
de 3,8% veridicada em
dezembro e caíram 7,3% em
janeiro. E os bens de consumo
semi e não duráveis avançaram
3,1% em janeiro, enquanto os
intermediários cresceram 0,7%.
Ambos já acumulavam
expansões há pelomenos dois
meses. (Agência Brasil)

O dólar fechou em alta firme
ante o real ontem, impulsionado
pelo relatório sobre omercado
de trabalho no setor privado dos
EUA e pela forte queda do
petróleo. Paralelamente, o
rumor de que o governo poderia
elevar o IOF sobre operações
cambiais - que foi rapidamente
desmentido - causou turbulência
nomercado. O dólar terminou
no nível mais alto desde 26 de

janeiro, com valorização de
1,56%, a R$ 3,1675. A divisa
norte-americana avançou de
forma generalizada nos
principaismercadosmundiais,
graças ao aumento da percepção
de que a alta dos juros nos EUA
possa ser anunciada na próxima
semana com base no número de
vagas criadas em fevereiro, bem
acima das previsões. (Estadão
Conteúdo)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

O DOUTOR HAROLDO NADER, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 6ª VARA DA JUSTIÇA 
FEDERAL EM CAMPINAS/SP, 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA, NA FORMA DA LEI,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e 
interessar possa, especialmente a LUVAS INDUSTRIAIS SUPERLUVA LTDA e 
NÚBIA DE FREITAS CRISSIUMA que por este Juízo se processam os autos da 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO nº 0007833-14.2013.403.6105, promovida pelo 
Município de Campinas, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– INFRAERO e União Federal em face de Núbia de Freitas Crissiuma e Outros,
objetivando a desapropriação e imissão provisória na posse da área necessária para 
a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, inserida na área 
indicada no Decreto Municipal Expropriatório 16.302 de 18/07/08 a seguir descrita: 
“Lote 05, Quadra C, 1.000m², Transcrição nº 26.499, pelo valor de R$ 38.280,00 
(Trinta e Oito mil, duzentos e oitenta reais), e Lote 09, Quadra C, 1.000m², 
Transcrição nº 26.499, pelo valor de R$ 38.280,00 (Trinta e Oito mil, duzentos e 
oitenta reais).

CITADO(S)

prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão por eles aceitos os valores propostos 
da indenização, bem como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos 
termos do artigo 344 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e do seguinte despacho de 

Ressalte-se que em caso de revelia, será nomeado curador especial, nos termos em 
que determinado no art. 257, do CPC/2015.
E para que chegue ao conhecimento de todos, de terceiros interessados e ninguém 
possa alegar ignorância ou erro, expediu-se o presente edital que será publicado uma 
vez no Diário de Justiça Eletrônico e uma vez em jornal local de grande circulação.
Dado e passado nesta cidade de Campinas/SP, 16 de fevereiro de 2017. 

Eu,_________ Juliana Cristina Alves Vaz, Técnica Judiciária – RF7459, digitei e 
conferi,                e Eu,________ Dimas Teixeira Andrade, Diretor de Secretaria 
– RF 1711, reconferi e subscrevi.

HAROLDO NADER
Juiz Federal

IGP-M - Fator 1,0717 1,0665

IGP-DI - Fator 1,0718 1,0602

IPCA (IBGE) - Fator 1,0629 1,0535

INPC- Fator 1,0658 1,0544

3,1675

Bovespa

12 m

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 3/4
Finais de 2 e 7 4/4
Finais de 3 e 8 5/4
Finais de 4 e 9 6/4
Finais de 5 e 0 7/4

Exterior faz dólar subir em
alta firme frente ao real

Maia diz que Justiça do
Trabalho ‘não devia existir’

LÍDER COMERCIAL E AGRÍCOLA S.A.
CNPJ – 45.990.728/0001-46

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará, em primeira
convocação, no dia 18 de abril de 2017, às 10,00 horas, na sede social, na Rua Proença n.º 950, na cidade de Campinas-
SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; b)
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos; c) eleição do Conselho Fiscal para o exercício de
2017 e fixação de seus honorários; e, d) outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere à Lei nº 6.404/76, art. 133, com as
alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.Campinas, 07 de
março de 2017. Renata Germer Salin Omati - Presidente

IPX PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 10.562.011/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM: 31/12/2016 31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.466.709,79 4.225.227,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.438.014,47 9.344.251,04
TOTAL DO ATIVO 13.904.724,26 13.569.478,97
PASSIVO CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 378.567,32 851.820,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.118.981,97 1.118.981,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.407.174,97 11.598.676,81
TOTAL DO PASSIVO 13.904.724,26 13.569.478,97

Caixa e Bancos 222.630,70 197.454,78
Valores a Receber 0,00 124.109,50
Adiantamento de Fornecedores 110.298,79 0,00
Tributos a Recuperar 13.070,71 10.548,66
Créditos com Empresas Ligadas 2.107.709,59 3.681.920,77
Empréstimos 13.000,00 211.194,22

Créditos com Empresas/Pessoas Ligadas
Investimentos 7.708.699,63 4.346.542,80
Antecipações 2.159.401,14 3.607.770,59
Imobilizado 1.550.026,43 1.362.460,50
Intangível 19.887,27 27.477,15

Fornecedores 18.168,41 28.580,25
Obrigações Sociais e Pró Labore a pagar 982,80 2.425,20
Obrigações Fiscais 50.617,75 44.601,32
Outras Contas a Pagar 308.798,36 776.213,42

Débitos com Empresas Ligadas 1.118.981,97 1.118.981,97

Capital 2.210.000,00 2.210.000,00
Ações em Tesouraria (677.501,08) (677.501,08)
Reservas Legal e de Capital 2.813.333,82 2.592.518,98
Reserva de Lucros 8.061.342,23 7.473.658,91

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXAEM: 31/12/2016 31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS

LucroAjustado 2.494.581,30 2.932.319,82
VARIAÇÕES NAS CONTASATIVO
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(1.996.152,51) 8.358.870,64
VARIAÇÕES NAS CONTAS PASSIVO
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(473.252,87) (11.163.754,07)
CAIXALÍQUIDO GERADO NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS 25.175,92 127.436,39

VARIAÇÃO LÍQUIDADO CAIXA

SALDO DO DISPONÍVEL 25.175,92 127.436,39

Resultado Líquido do Exercício 4.416.296,85 1.288.315,18
Depreciação eAmortização 234.701,90 229.094,33
Dividendos pagos no ano (2.159.429,24) (3.607.770,59)
Custo na Baixa de ações em tesouraria 0,00
Dividendos revertidos para reserva 5.022.680,90
Perda na Baixa do Imobilizado 3.011,79 0,00
Equivalência Patrimonial 0,00

(Aumento) diminuição das contas receber 124.109,50 105.403,23
(Aumento) diminuição de adiantamento fornecedores (110.298,79) 4.785,71
(Aumento) diminuição de imposto a recuperar (2.522,05) 7.694,04
(Aumento) diminuição dos créditos com
empresas ligadas/empréstimos 1.772.405,40 (211.194,22)
(Aumento) diminuição do ativo não circulante (3.779.846,57) 8.452.181,88

Aumento (diminuição) de fornecedores (10.411,84) (103.070,45)
Aumento (diminuição) Obrigações sociais e pró labore (1.442,40) 153,60
Aumento (diminuição) de Obrigações fiscais 6.016,43 1.028,58
Aumento (diminuição) de outras contas a pagar (467.415,06) (11.061.865,80)
Aumento (diminuição) de Débitos com empresas ligadas 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO 417.689,74 107.076,49

Caixa mais Equivalentes de caixa iniciais 197.454,78 70.018,39
Caixa mais Equivalentes de caixa finais 222.630,70 197.454,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2016 e 31/12/2015
Descrição Capital Ações em Reserva Resultado Totais

Saldos em 31/12/2014 10.000,00 (1.081.892,82) 2.000,00 2.207.814,06 4.149.759,49 0,00 5.287.680,73

Saldos em 31/12/2015 2.210.000,00 (677.501,08) 66.415,76 2.526.103,22 7.473.658,91 - 11.598.676,81

Saldos em 31/12/2016 2.210.000,00 (677.501,08) 287.230,60 2.526.103,22 8.061.342,23 - 12.407.174,97

Reserva Reserva
Social Tesouraria Legal de Capital de Lucros do Exercício

Resultado do Exercício 1.288.315,18 1.288.315,18
Transferência pra Reserva Legal 64.415,76 (64.415,76) -
Constituição de Reserva de Capital 2.922.680,90 2.922.680,90
(-) custo na baixa de ações em tesouraria 404.391,74 (404.391,74) -
Aumento de Capital 2.200.000,00 (2.200.000,00) -
Dividendos revertidos p/ reserva 2.100.000,00 2.100.000,00
Transferência para Reserva de Lucros 1.223.899,42 (1.223.899,42) -

Resultado do Exercício 4.416.296,85 4.416.296,85
Transferência para Reserva Legal 220.814,84 (220.814,84) -
Distribuição de Lucros (3.607.798,69) (3.607.798,69)
Transferência para Reserva de Lucros 4.195.482,01 (4.195.482,01) -

DEMOSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM: 31/12/2016 31/12/2015
RECEITA BRUTA OPERACIONAL:
Receita de Locações de Bens próprios
Total da Receita Bruta Operacional 1.489.314,00 1.489.314,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Total das Deduções da Receita Bruta (54.360,00) (54.360,00)
Receita Líquida Operacional 1.434.954,00 1.434.954,00
DESPESAS OPERACIONAIS:

1.171.156,47 1.152.390,98
RESULTADOS FINANCEIROS:

1.207.927,06 1.155.567,40

RESULTADO OPERACIONAL: 4.567.072,10 1.411.676,59
Outras Receitas e Despesas

Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL 4.567.072,10 1.436.043,51

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 4.416.296,85 1.288.315,18
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO 441,63 128,83

1.489.314,00 1.489.314,00

Impostos Incidentes Sobre Serviços (54.360,00) (54.360,00)

Despesas com Pessoal 25.344,00 22.694,40
Despesas com Infraestrutura 238.453,53 259.868,62

Receitas Financeiras 37.465,35 4.127,98
(-) Despesas Financeiras 694,76 951,56

Outras Receitas eventuais 0,00 0,00
Receitas com Dividendos
Resultado de Equivalência Patrimonial 3.362.156,83 256.109,19
Perda Alienação Imobilizado (3.011,79) 0,00

Receitas Eventuais 0,00 24.366,92

Provisão para Imposto de Renda 104.511,22 102.268,85
Provisão para Contribuição Social s/Lucro 46.264,03 45.459,48

PrezadosAcionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, as Demonstrações
das Mutações do Patrimônio Líquido, o Demonstrativo do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2.016 e 2.015. ADiretoria.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.016

1.Informações Gerais: A IPX Participações S/A é uma sociedade Anônima, de capital
fechado, sediada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. A sociedade tem por

objetivo a participação em outras empresas.
As demonstrações contábeis

foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e
incorporam as alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.

: Nas demonstrações financeiras, os investimentos
nas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, de acordo
com a legislação brasileira vigente. De acordo com esse método, o investimento é
inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pelo
reconhecimento da participação atribuída à empresa nas alterações dos ativos e
passivos líquidos da investida. : As receitas e
despesas são reconhecidas pelo regime de competência. -A
moeda funcional da IPX S/A é o real, mesma moeda de preparação e apresentação
das demonstrações contábeis. : Os ativos e
passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou
consumí-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e
passivos não circulante são assim classificados quando sua realização ocorrer após
12 meses do período de divulgação. : Os ativos classificados no
imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição deduzida da depreciação
acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados mediante taxas que
levam em conta o tempo de vida útil dos bens conforme legislação brasileira,
eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na
demonstração de resultado do exercício em que o ativo for baixado. O valor residual
e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de
cada exercício. : A companhia
mantém ações em tesouraria, destinadas ao que a assembleia deliberar.

: A reserva legal é constituída na forma da lei.
No exercício foi adicionado valor de R$ 220.814,84 (Duzentos e Vinte Mil,
Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta e Quatro Centavos) referente a
Transferência pela Reserva Legal.
Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando a importância de
R$ 13.904.724,26 (Treze Milhões, Novecentos e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e
Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos).

Campinas, SP, 06 de Março de 2.017

2.Principais Políticas Contábeis -
2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

2.2 –
Demonstrações Financeiras

2.3 - Apuração de Resultado
2.4- Moeda Funcional

2.5 – Circulante e Não Circulante

2.6 Imobilizado

3. Patrimônio Líquido: 3.1 – Ações em Tesouraria
3.2 –

Reserva Legal e Reserva de Lucros

William Barbosa de Oliveira
Presidente

Marta Maria da Silva
CRC – 1MG054912/T-8

Produção industrial volta a crescer
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Campinas, quinta-feira, 9 de março de 2017

ECONOMIA



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Perfil

Plascar S.A.
A Plascar Participações Industriais S.A. (Bovespa: PLAS3), é líder no mercado brasileiro de partes e peças relacionadas ao acabamento interno e externo de veículos 
automotores, atuando nos mercados originais e de reposição para montadoras da América Latina e Mercosul, com exportações para Argentina, México, EUA, Austrália e 
Europa. Em 12 de abril de 2006 o controle acionário da Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., controladora da Plascar, foi adquirido pela joint venture fundada em 2005 
entre WL Ross & Co. LLC e Franklin Mutual Advisers LLC, com sede em Delaware, Estados Unidos.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A desaceleração na produção de veículos em 2016 em relação a 2015 foi em torno de 11,2%, conforme dados da ANFAVEA, a receita líquida da Companhia no exercício de 
2016 apresentou uma redução de 26,9% quando comparado com o ano anterior.
A Companhia mostrou também uma queda na margem bruta, em função da retração na produção de veículos, passando de 7,1% positivo em 2015 para 10,1% negativo em 
2016.

Cenário Automotivo
FONTE: ANFÁVEA - BRASIL

2015 2016 VAR. %

PRODUÇÃO DE VEÍCULOS 2.429 2.157 -11,2%

VENDAS DE VEÍCULOS 2.569 2.050 -20,2%

Apresentamos a evolução dos nossos resultados financeiros:

Receita Bruta  (em R$ mil) Lucro (Prejuízo) Bruto  (em R$ mil) 

2015

630.630

20162015

630.630

453.344

2016

453.344

2016/2015
-28,1% 2016/2015

-204,0%

2016
(35.499)(35 499)

-10,1%

2015

34.14034.140

7,1%

EBITDA (em R$ mil e %)

(71.160)(71 160)

-20,3%

2016

5.4595.459
1,1%

2015

2016/2015
-1.403,5%

Prejuízo (em R$ mil e %)

2015

(198.348)

2016
(251.836)

2016/2015
-27,0%

INVESTIMENTOS

A Companhia vem mantendo os investimentos necessários para atender os novos contratos, buscando a melhoria da produtividade e redução de custos, totalizando “CAPEX”, 
em 2016, de R$ 4 milhões (R$ 14 milhões em 2015). 

RECURSOS HUMANOS

A despeito das adversidades econômicas no País, a Companhia continuou investindo no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, com aproximadamente 74,1 
horas de ensino e treinamento por colaborador (nos últimos 12 meses), focados em aprendizagem do Senai, estágios, supletivo, além do treinamento, desenvolvimento técnico 
e operacional.
Quadro de colaboradores em 2016 encerrou com 2.021 (2.922 em 2015).

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDENTES

Os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil foram realizados pela PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes. 
Informamos que no exercício de 2016, a Companhia não contratou, junto aos seus auditores, serviços não relacionados à auditoria externa.
A política da Companhia e sua controlada na contração de serviços não relacionados à auditoria externa com os auditores independentes se fundamenta nos princípios que 
preservam a independência do auditor independente, que são: auditor não deve auditar seu próprio trabalho; o auditor não deve exercer função de gerência em seu cliente e 
o auditor não deve advogar para seu cliente. 
Os Diretores qualificados declaram que:

a) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes.
b) Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras.

AGRADECIMENTOS

Uma vez mais agradecemos a todos aqueles que estiveram presentes e nos apoiaram durante o transcorrer do exercício de 2016, dentre os quais, os nossos Colaboradores, 
Clientes, Fornecedores, Acionistas, Instituições financeiras, Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia.
O EBITDA e as informações não financeiras incluídas neste relatório, assim como os percentuais derivados, não foram auditados pelos nossos auditores 
independentes.

Campinas, 07 de março de 2017.
A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ............................................. 8 3 459 315
 Contas a receber de clientes (Nota 6)................................. - - 25.545 37.465
 Estoques (Nota 7) ............................................................... - - 52.094 56.388
 Tributos a recuperar (Nota 8) .............................................. - - 1.859 4.211
 Partes relacionadas (Nota 10.b).......................................... - - - 277
 Outros ativos ....................................................................... 17 - 4.735 3.329

25 3 84.692 101.985

Não circulante
 Outros ativos ....................................................................... - - 3.834 3.758
 Tributos a recuperar (Nota 8) .............................................. - - 2.826 3.707
 Depósitos judiciais............................................................... - - 4.160 4.177
 Ativo atuarial a realizar ........................................................ - - - 421
 Investimentos (Nota 11) ...................................................... - 73.118 - -
 Imobilizado (Nota 12) .......................................................... 7 7 476.774 515.538
 Outros ativos não circulantes .............................................. - - 9.132 9.177

7 73.125 496.726 536.778

Total do ativo ......................................................................... 32 73.128 581.418 638.763

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Passivo e Patrimônio Líquido (passivo a descoberto)
Circulante
 Empréstimos e financiamentos (Nota 13) ............................ - - 333.886 323.285
 Fornecedores ....................................................................... - - 38.686 49.640
 Impostos e contribuições a recolher (Nota 23)..................... 21 21 133.279 66.304
 Salários, férias e encargos sociais a pagar (Notas 14 e 23) - - 76.932 38.079
 Adiantamentos de clientes (Nota 15) ................................... - - 84.803 35.088
 Partes relacionadas (Nota 10b)............................................ - - 2.380 2.240
 Provisão para Passivo a Descoberto ................................... 177.534 - - -
 Outros passivos .................................................................... - - 45.931 10.899

177.555 21 715.897 525.535
Não circulante
 Provisões (Nota 16.b) ........................................................... - - 12.799 11.132
 Partes relacionadas (Nota 10.b)........................................... 7.581 6.375 - -
 Salários, férias e encargos sociais a pagar (Notas 14 e 23) - - 4.024 -
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.a) - - 7.462 -
 Impostos e contribuições a recolher (Nota 23)..................... - - 26.430 34.325
 Outros passivos .................................................................... - - 105 958

7.581 6.375 50.820 46.415
Total do passivo ...................................................................... 185.136 6.396 766.717 571.950
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) (Nota 17)
 Capital social ........................................................................ 481.972 481.972 481.972 481.972
 Reserva de capital ............................................................... 22.269 22.269 22.269 22.269
 Ajustes de avaliação patrimonial .......................................... 8.345 9.725 8.345 9.725
 Prejuízos acumulados .......................................................... (697.690) (447.234) (697.690) (447.234)

(185.104) 66.732 (185.104) 66.732
Participação de não controladores ......................................... - - (195) 81
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) ................ (185.104) 66.732 (185.299) 66.813
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 32 73.128 581.418 638.763

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Reserva de capital
Capital 
social

Opções e ações 
outorgadas reconhecidas

Ajustes de avaliação 
patrimonial

Prejuízos 
acumulados Total

Participação de 
não controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 ............................................................................. 481.972 22.269 7.051 (251.370) 259.922 292 260.214
 Realização do custo atribuído ao ativo imobilizado .................................................... - - (3.764) 3.764 - - -
 Impostos diferidos sobre realização do custo atribuído ao ativo imobilizado .............. - - 1.280 (1.280) - - -
 Resultado plano de pensão (CPC 33) - benefício definido (Nota 19) ......................... - - 5.158 - 5.158 6 5.164
 Prejuízo do exercício ................................................................................................... - - - (198.348) (198.348) (217) (198.565)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ............................................................................. 481.972 22.269 9.725 (447.234) 66.732 81 66.813
 Realização do custo atribuído ao ativo imobilizado .................................................... - - (2.091) 2.091 - - -
 Impostos diferidos sobre realização do custo atribuído ao ativo imobilizado .............. - - 711 (711) - - -
 Prejuízo do exercício ................................................................................................... - - - (251.836) (251.836) (276) (252.112)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ............................................................................. 481.972 22.269 8.345 (697.690) (185.104) (195) (185.299)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Operações continuadas
 Receita operacional líquida (Nota 20) .................................... - - 351.385 480.774
 Custos dos produtos vendidos (Nota 21) ............................... - - (386.884) (446.634)
 Lucro (prejuízo) bruto ............................................................. - - (35.499) 34.140
 Receitas (despesas) operacionais ......................................... - - - -
 Despesas com vendas (Nota 21) ........................................... - - (26.939) (23.230)
 Despesas gerais e administrativas (Nota 21) ......................... (1.170) (1.227) (52.671) (54.505)
 Resultado da equivalência patrimonial (Nota 11)................... (250.652) (197.117) - -
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 24) - - 1.602 (7.584)

(251.822) (198.344) (78.008) (85.319)
Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras ................ (251.822) (198.344) (113.507) (51.179)
Resultado financeiro
 Despesas financeiras (Nota 22) ............................................. (14) (4) (133.151) (91.388)
 Receitas financeiras (Nota 22) ............................................... - - 2.008 7.359

(14) (4) (131.143) (84.029)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social ....... (251.836) (198.348) (244.650) (135.208)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 9.b) .... - - (7.462) (63.357)

- - (7.462) (63.357)
Prejuízo do exercício ................................................................ (251.836) (198.348) (252.112) (198.565)
Prejuízo atribuível a:
 Acionistas não controladores ................................................. - - (276) (217)
 Acionistas controladores ........................................................ (251.836) (198.348) (251.836) (198.348)

(251.836) (198.348) (252.112) (198.565)
Prejuízo por ação de operações continuadas
 e descontinuadas atribuíveis aos acionistas do Grupo
  durante o exercício (expresso em R$ por lote de mil ações)
Prejuízo básico e diluído por ação
 De operações continuadas..................................................... (50,67) (39,91)
 De operações descontinuadas ...............................................   

(50,67) (39,91)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Prejuízo do exercício ............................................................... (251.836) (198.348) (252.112) (198.565)
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
 Ganho atuarial com plano de pensão (Nota 19) ................... - 5.158 - 5.164
Outros resultados abrangentes ............................................... - 5.158 - 5.164
Total dos resultados abrangentes do exercício ....................... (251.836) (193.190) (252.112) (193.401)
Prejuízo atribuível a:
 Acionistas não controladores ................................................ - - (276) (217)
 Acionistas controladores ....................................................... (251.836) (193.190) (251.836) (193.184)

(251.836) (193.190) (252.112) (193.401)
Total dos resultados abrangentes dos exercícios de 2015 e 2016 estão apresentados líquidos dos efeitos tributários.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício antes dos impostos ............................ (251.836) (198.348) (244.650) (135.208)
 Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa gerado
  pelas (usado nas) atividades operacionais:
  Depreciação e amortização (Nota 21) ............................... - - 42.204 43.954
  Perda na alienação de bens do ativo imobilizado .............. - - 99 5.020
  Perda atuarial (Nota 19) ..................................................... - - - 11.671
  Juros e variação monetária, líquidos ................................. - - 131.831 87.836
  Constituição de provisão para demandas judiciais
   (Nota 16.b) ....................................................................... - - 5.617 9.054
  Resultado da equivalência patrimonial (Nota 11) .............. 250.652 197.117 - -
  Constituição (reversão de provisão para ajuste dos
   estoques a valor de mercado e obsolescência
   (Notas 7 e 21)) ................................................................. - - 1.099 2.837
  Constituição (reversão de provisão para créditos
   duvidosos (Notas 6 e 21)) ................................................ - - 7.544 -
  Outros ................................................................................ - - (1.439) 5.361

(1.184) (1.231) (57.695) 30.525
 (Acréscimo) decréscimo nas contas de ativo:
  Contas a receber de clientes ............................................. - - 4.376 46.617
  Estoques ............................................................................ - - 3.195 9.536
  Tributos a recuperar ........................................................... - - 3.233 2.676
  Outras contas do ativo, líquidas ......................................... - - (722) (395)
 Acréscimo (decréscimo) nas contas de passivo:
  Fornecedores ..................................................................... - - (13.806) (7.823)
  Salários, férias e encargos sociais a pagar ....................... - - 44.316 8.190
  Adiantamentos de clientes ................................................. - - 44.179 9.102
  Impostos e contribuições sociais a recolher ...................... (16) (7) 22.115 57.296
  Provisão para demandas judiciais (pagamentos)
   (Nota 16.b) ....................................................................... - - (3.950) (8.896)
  Outras contas do passivo, líquidas .................................... - - 14.987 3.612
 Caixa líquido (usado nas) gerado pelas
  atividades operacionais ..................................................... (1.200) (1.238) 60.228 150.440
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado ...................................................... - - (3.894) (10.376)
 Recebimento por vendas de bens do ativo imobilizado ....... - - 354 -
 Aumento líquido em mútuos a receber
  de partes relacionadas....................................................... 1.205 1.240 140 77
 Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades
  de investimento .................................................................. 1.205 1.240 (3.400) (10.299)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos ......................... - - - 1.624
 Pagamento de empréstimos e financiamentos
  (principal e juros) ............................................................... - - (48.541) (117.004)
 Amortização de parcelamento de tributos ............................ - - (8.143) (25.290)
 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento ......... - - (56.684) (140.670)
Decréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa ............ 5 2 144 (529)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ............. 3 1 315 844
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ............... 8 3 459 315

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receitas
 Receita operacional bruta, deduzida 
  de devoluções e abatimentos - - 448.515 616.674
 Outras receitas ..................................................................... - - 354 219
 Provisão para créditos duvidosos (Nota 6) .......................... - - (7.544) -

- - 441.325 616.893
Insumos adquiridos de terceiros
 Matérias-primas consumidas ............................................... - - (176.728) (215.235)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ................ - - (70.932) (152.437)
 Provisão para ajuste a valor de mercado 
  e obsolescência (Nota 7) ................................................... - - (1.099) (2.837)

- - (248.759) (370.509)
Valor adicionado bruto ............................................................ - - 192.566 246.384
Depreciação e amortização (Nota 21) .................................... - - (42.204) (43.954)
Valor adicionado líquido produzido pelo Grupo ...................... - - 150.362 202.430
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado de equivalência patrimonial (Nota 11) ................. (250.652) (197.117) - -
 Receitas financeiras ............................................................. - - 2.008 7.359

(250.652) (197.117) 2.008 7.359
Valor adicionado total a distribuir ............................................ (250.652) (197.117) 152.370 209.789
Distribuição do valor adicionado
 Pessoal
  Salários e remunerações ................................................... (311) (387) (103.115) (110.531)
  Encargos sociais ................................................................ (114) (120) (65.926) (70.667)
 Impostos, taxas e contribuições
  Federais ............................................................................. - - (53.252) (66.245)
  Estaduais ........................................................................... - - (26.206) (50.478)
  Municipais .......................................................................... (177) (161) (2.220) (1.934)
 Remuneração de capitais de terceiros
  Despesas financeiras ......................................................... (15) - (131.728) (88.108)
  Aluguéis, arrendamentos e outros ..................................... (567) (563) (22.035) (20.391)
 Remuneração de capital próprio
  Distribuição de dividendos ................................................. - - - -
  Prejuízo do exercício .......................................................... 251.836 198.348 251.836 198.348
  Prejuízo atribuível a acionistas não controladores ............. - - 276 217
Total do valor distribuído ......................................................... 250.652 197.117 (152.370) (209.789)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Plascar Participações Industriais S.A. (“Plascar S.A.” ou “Companhia”), com sede na cidade de Campinas, no 
Estado de São Paulo, é uma sociedade anônima de capital aberto, tendo suas ações negociadas na BM&FBOVESPA 
(PLAS3). A atividade da Companhia está representada pela participação como sócia majoritária da controlada 
Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. (“Plascar Ltda.” e conjuntamente denominada “Grupo”), que atua 
no setor automotivo e tem como atividade operacional a industrialização e comercialização de peças e partes 
relacionadas com o acabamento interno e externo de veículos automotores.
A Plascar Ltda. possui plantas industriais, localizadas nas cidades de Jundiaí/SP, Varginha/MG e Betim/MG.
As plantas atuam principalmente no setor automotivo, com foco no atendimento a montadoras de veículos, 
fornecendo para-choques, painéis de instrumentos, difusores de ar, porta copos, laterais de porta, porta pacotes e 
outros componentes menores. A produção de produtos não automotivos, com foco na injeção e montagem de 
carrinhos de supermercado, caixas multiuso, pallets e móveis ecológicos, representa menos de 10% do total de 
ativos, receita líquida e lucro líquido consolidados no Grupo.
O controle acionário da Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., que atualmente detém 46,09% do capital 
social da Companhia, pertence a joint venture fundada em 2005 entre WL Ross & Co. LLC (75,7%) e Franklin 
Mutual Advisers LLC (24,3%), com sede em Delaware, Estados Unidos.
Situação Financeira
A desaceleração na produção de veículos em 2016 foi em torno de 11,2% (conforme dados da ANFAVEA) em 
relação a 2015. A receita líquida do Grupo no exercício de 2016 apresentou uma queda de 27% quando comparado 
com o ano anterior.
O Grupo foi nomeado em novos projetos para fabricação de peças injetadas para veículos junto a seus atuais 
clientes, bem como naquelas montadoras que estão se estabelecendo no Brasil, além de novos negócios não 
ligados ao setor automotivo, dos quais alguns ainda se encontram em fase de desenvolvimento, e outros já tiveram 
sua produção iniciada.
O Grupo continua tomando medidas para reduzir seus custos internos operacionais e melhorar a margem, 
promovendo, também, negociações constantes de preços junto aos clientes para repasses dos aumentos de custos 
(mão-de obra, matéria-prima etc), tudo de acordo com o processo de reestruturação do Grupo, que também 
culminou com o fechamento das unidades industriais de Pindamonhangaba/SP e Campinas/SP e alienação das 
operações na Argentina, corte de benefícios e redução no número de colaboradores (cerca de mil colaboradores 
entre 2015 e 2016).
Em 31 de dezembro de 2016, o Grupo apresenta excesso de passivos circulantes sobre os ativos circulantes no 
montante de R$ 631.205 mil. Essa situação, entre outras descritas abaixo, indicam a existência de incerteza 
relevante que pode levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional.
O Grupo possui tecnicamente contratos bancários vencidos e, em 2016, possui saldo de empréstimos com 
vencimentos originais de longo prazo apresentados no curto prazo no montante de R$ 135.456 (nota 4.1c), em 
razão do não cumprimento de cláusulas restritivas (“covenants”). Para esses contratos vencidos, o Grupo vem 
negociando diretamente com cada um dos bancos, buscando a melhor forma de equacionar os valores em aberto, 
no que vem tendo êxito.
Diante das negociações em andamento e do claro esforço do Grupo para renegociar cada um desses contratos até 
o momento nenhum banco executou a dívida vencida. Não há, por parte do Grupo, expectativa de que ocorra 
qualquer execução, o que levaria o Grupo a enfrentar dificuldade relevante para continuidade normal de seus 
negócios.
O Grupo vem conduzindo os trabalhos relacionados à busca de um novo investidor privado, com posterior aumento 
de capital. O Grupo estuda ainda outras alternativas para continuar o processo de saneamento da posição 
financeira e aumento das fontes de caixa como o contínuo aumento de suas operações em indústrias que 
apresentam maiores margens.
Apesar da forte desaceleração na produção de veículos em 2016 em torno de 11%, a administração do Grupo 
revisou as projeções considerando os novos projetos para fabricação de peças injetadas e estima uma recuperação 
no volume de vendas em torno de 26% em 2017 se comparado com 2016.
Segundo dados oficiais da ANFAVEA, a produção de veículos em 2017 aponta para um aumento de 11,9%.
Adicionalmente, o Grupo estuda formas de viabilizar o parcelamento de seus débitos tributários vencidos (Nota 23).
O Grupo celebrou contratos de empréstimos com a Fiat, a título de adiantamento em função da forte retração do 
mercado atual e escassez de crédito. Em 31 de dezembro de 2016 o saldo destes adiantamentos é de R$ 56.933 
(Nota 15).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho Fiscal, em 14 de fevereiro de 2017.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLITICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em 
contrário.
2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas 
para refletir o custo atribuído de terrenos e edificações na data de transição para IFRS/CPC.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação das políticas contábeis do 
Grupo.
(a) Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do 
IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a aplicação do método 
de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas, elas também estão em conformidade 
com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB)) . Essas demonstrações individuais são divulgadas em 
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
(b) Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)).
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação 
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não 
requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está 
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.
2.2. Consolidação
O Grupo consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos 
a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da 
investida.
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas.
(a) Controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o controle. 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. 
A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de 
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da 
aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela 
parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração 
da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição 
são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem as demonstrações financeiras da Plascar 
Participações Industriais S.A. a qual possui participação de 99,89% em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos 
não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do 
ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a 
consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
(b) Transações com participações de não controladores
O Grupo trata as transações com participações de não controladores como transações com proprietários de ativos 
do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação 
paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. 
Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores também são registrados 
diretamente no patrimônio líquido, na conta “ Participação de não controladores “.
(c) Perda de controle em controladas
Quando o Grupo deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é remensurada ao seu valor justo, 
sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. Os valores reconhecidos previamente em outros 
resultados abrangentes são reclassificados para o resultado.
2.3. Apresentação de informações por segmentos
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno 
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, 
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a 
Diretoria-Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas do Grupo. O Grupo concluiu que 
tem somente um segmento passível de reporte.
2.4. Conversão de moeda estrangeira
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando 
a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional do Grupo e, 
também, a moeda de apresentação do Grupo.
b) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados 
na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são 
apresentados na demonstração do resultado como “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”.
2.5. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. As contas 
garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos e financiamentos”, no passivo circulante.
2.6. Ativos financeiros
2.6.1. Classificação
O Grupo classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a categoria: empréstimos e recebíveis. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
12 meses após a data do balanço.
2.6.2. Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos 
os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros são 
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último 
caso, desde que o Grupo tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e 
deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa 
ou da contraparte.
2.6.4. Impairment de ativos financeiros
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment 
são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável.
O montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor 
do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o 
vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa 
efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, o Grupo pode mensurar o 
impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação 
de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do 
resultado.
2.7. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
O Grupo não faz uso de instrumentos financeiros derivativos.
2.8. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso normal 
das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, e subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa (“PDD” ou impairment).
2.9. Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação 
dos estoques é a média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados, dos produtos em elaboração e 
ferramentais compreende os custos do projeto, matérias-primas, mão-de-obra direta, outros custos diretos e as 
respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de 
empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os 
custos estimados de conclusão e os custos necessários para efetuar a venda.
2.10. Imobilizado
O imobilizado considera como base de valor e foi ajustado para refletir o custo atribuído de terrenos e edificações 
na data de transição para IFRS e CPC. Os demais itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e também 
inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses 
custos que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. 
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida do exercício, quando incorridos.
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Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada utilizando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:

Anos
Edificações ........................................................................................................................................ 25 a 50
Máquinas ........................................................................................................................................... 8 a 25
Moldes ............................................................................................................................................... 11 a 15
Móveis e utensílios ............................................................................................................................ 10 a 15
Veículos ............................................................................................................................................. 5 a 6
Equipamentos de informática ............................................................................................................ 5 a 6
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é 
maior que seu valor recuperável estimado (Nota 2.11).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil 
e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
2.11.  Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment 
é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre 
o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação de impairment, 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto ágio, que tenham sido ajustados por 
impairment são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do 
balanço.
2.12. Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 
um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa efetiva de juros.
2.13. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos e financiamentos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construções ou produção 
de um ativo qualificável, que é ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 
pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que 
eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa no período em que 
são incorridos.
2.14. Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem uma 
obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com 
segurança. As provisões para reestruturação compreendem multas por rescisão de contratos de aluguel e 
pagamentos por rescisão de vínculo empregatício. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro 
no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo 
é reconhecido como despesa financeira.
2.15. Imposto de renda e contribuição
social corrente e diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. 
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. 
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades do Grupo 
atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no 
passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o 
total devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as 
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores 
contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são 
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável 
(prejuízo fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade 
de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos 
em controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pelo Grupo, e 
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço e limitado a 30% do 
saldo do passivo quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos 
correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos 
diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em 
separado, e não pelo líquido.
2.16. Benefícios a empregados
(a) Obrigações de aposentadoria
Nos termos da Resolução CMPC nº 11, de 13 de maio de 2013, o Grupo solicitou o encerramento do Patrocínio do 
Plano de Aposentadoria PlascarPrev em 23 de dezembro de 2014, sendo que esta solicitação foi aprovada pela 
PREVIC - Superintendência de Previdência Complementar em 22 de junho de 2015. A efetiva liquidação do Plano 
deu-se em 1º de outubro de 2015.
(b) Participação nos lucros
O Grupo reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em metodologia, que leva 
em conta o lucro atribuído aos acionistas do Grupo após certos ajustes. O Grupo reconhece uma provisão quando 
estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não 
formalizada (contructive obligation).
2.17. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no 
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.18. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no 
curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida, dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas do Grupo.
O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que 
benefícios econômicos fluirão para o Grupo e suas controladas e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir.
(a) Venda de produtos
O Grupo fabrica e vende peças e partes relacionadas com o acabamento interno e externo de veículos automotores. 
As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma empresa do Grupo efetua a entrega dos produtos para 
o comprador. O Grupo e suas controladas avaliam as transações de receita de acordo com os critérios específicos 
para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em 
todos os seus contratos de receita.
(b) Venda de ferramentais
O Grupo desenvolve e vende ferramental para injeção de peças plásticas de acordo com especificação técnica do 
pedido e modelo do veículo conforme projeto da montadora e no decorrer do desenvolvimento, ocorrem 
adiantamentos por parte das montadoras para suportar os recursos dispendidos. Usualmente o desenvolvimento e 
venda de ferramental está atrelada ao fornecimento de peças. As vendas dos ferramentais são reconhecidas no 
momento em que o projeto esteja em produção e aprovado pela montadora. A montadora por sua vez, emite um 
contrato de comodato autorizando a utilização do ferramental, uma vez que trata-se de um bem de sua propriedade.
(c) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência usando o método da 
taxa efetiva de juros.
2.19. Arrendamentos
O Grupo arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais o Grupo detém, 
substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos financeiros. 
Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor 
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento.
Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa 
forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas 
dos encargos financeiros, são incluídas no passivo. Os juros das despesas financeiras são reconhecidos na 
demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de 
juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos 
financeiros é depreciado durante a vida útil do ativo.
Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do 
arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do 
arrendamento.
2.20. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se 
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e 
determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 
contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas 
análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, o Grupo concluiu que o ajuste a valor presente de 
ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste.
2.21. Resultado por ação
O Grupo efetua os cálculos do lucro por Lote de mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações 
ordinárias totais em circulação durante o período correspondente ao resultado, conforme pronunciamento técnico 
CPC 41 (IAS 33).
Em AGE realizada em 15 de setembro de 2015 foi aprovado grupamento de ações na proporção de 50 ações 
para 1.
2.22. Normas novas que ainda não estão em vigor
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2016. A adoção 
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento 
Contábeis (CPC).
                   

para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 
e substitui a IAS 11 - “Contratos de Construção”, IAS 18 - “Receitas” e correspondentes interpretações. 
A administração está avaliando os impactos de sua adoção, porém acredita não haver impactos significativos.
                

passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1o de janeiro 
de 2018. Ele substitui a orientação no IAS 39, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos 
financeiros. O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e estabelece três principais 
categorias de mensuração para ativos financeiros: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e valor justo por meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo de perdas de crédito esperadas, em 
substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O IFRS 9 abranda as exigências de efetividade do hedge, bem 
como exige um relacionamento econômico entre o item protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hedge 
seja o mesmo que aquele que a administração de fato usa para fins de gestão do risco. A administração está 
avaliando o impacto total de sua adoção, porém acreditamos não ser aplicável para o Grupo uma vez que não 
possui instrumentos de hedge.
                  

reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os 
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma 
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração 
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendamentos ficam substancialmente mantidos. O IFRS 
16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17 - “Operações de 
Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. A administração está avaliando os impactos de sua 
adoção e conforme mencionado na nota 16a, o Grupo possui contratos de arrendamento mercantil operacional 
(transação Sale & Leaseback) firmados em 2011 com suas unidades industriais.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto 
significativo sobre o Grupo.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam 
um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
(a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos
O Grupo está sujeito ao imposto sobre a renda em todos os países em que opera. É necessário um julgamento 
significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda nesses países.
Em muitas operações, a determinação final do imposto é incerta. O Grupo também reconhece provisões por conta 
de situações em que é provável que valores adicionais de impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas 
questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos 
fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado.
(b) Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment 
é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre 
o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação de impairment, 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente 
(Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)) como demostrado na Nota 12.
4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda e risco 
de valor justo associado com a taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco 
global do Grupo concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos 
adversos no desempenho financeiro do Grupo.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria central do Grupo, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de 
Administração. A Tesouraria do Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra eventuais riscos financeiros em 
cooperação com as unidades operacionais do Grupo.
(a) Risco de mercado
(i) Risco cambial
O Grupo atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, 
basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos. O risco cambial decorre de operações comerciais, ativos e 
passivos.

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Grupo apresenta ativos e passivos em moeda estrangeira decorrentes de 
operações de importação, exportação e mútuo com partes relacionadas, nos montantes demonstrados abaixo:

Consolidado
2016 2015

Contas a receber (Nota 6) .................................................................................... 5.375 10.881
Contas a receber - partes relacionadas (Nota 10) ............................................... - 277
Fornecedores ....................................................................................................... (2.766) (980)
Exposição líquida ................................................................................................. 2.609 10.178
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Grupo não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos 
para gerenciar o risco de taxa de câmbio.
(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros
O Grupo não tem ativos significativos em que incidam juros.
O risco de taxa de juros do Grupo decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos às taxas variáveis 
expõem o Grupo ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos às taxas fixas expõem o Grupo ao 
risco de valor justo associado à taxa de juros.
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a uma possível mudança nas taxas de juros, mantendo-se todas as 
outras variáveis constantes, no lucro do Grupo antes da tributação (é afetado pelo impacto dos empréstimos a 
pagar sujeitos a taxas variáveis).

Impacto no resultado do período (1)
Passivo financeiro Cenário I Provável Cenário II +25% Cenário III +50%
CDI .................................................. 11,59% 14,49% 17,39%
Empréstimos e financiamentos ....... (26.079) (29.440) (32.729)
(1) Refere-se ao cenário hipotético de juros a incorrer para os próximos 12 meses ou até a data do vencimento dos 
contratos, o que for menor.
Na análise de sensibilidade, a taxa de juros é baseada nas taxas atualmente praticadas no ambiente de mercado.
As análises de sensibilidade foram preparadas com base no valor da dívida líquida e o índice de taxas de juros fixas 
em relação a taxas de juros variáveis da dívida em 31 de dezembro de 2016.
(b) Risco de crédito
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes de 
equipamentos originais (“OEM”) e reposição/concessionárias (“DSH”), incluindo contas a receber em aberto e 
operações compromissadas. Para bancos e outras instituições financeiras, são aceitos somente títulos de 
entidades de primeira linha. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas 
ou externas de acordo com os limites determinados pelo Conselho de Administração. A utilização de limites de 
crédito é monitorada regularmente.
A possibilidade de o Grupo e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de problemas financeiros com 
seus clientes OEM é reduzida em função do perfil desses clientes (montadoras de veículos e outras empresas de 
atuação mundial). Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o Grupo não possui saldos significativos a receber de 
clientes da categoria DSH.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera nenhuma perda 
decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já provisionado.
(c) Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais do Grupo e agregada pelo departamento de 
Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os 
planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do 
quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, 
restrições de moeda.
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, quando houver, além do saldo exigido para administração 
do capital circulante, é transferido para a Tesouraria do Grupo. A Tesouraria investe o excesso de caixa em contas 
bancárias com incidência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Na data do balanço, o Grupo mantinha fundos de curto 
prazo de R$ 87 (2015 - R$ 11) que se espera gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de 
liquidez.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período 
remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na 
tabela são os fluxos de caixa descontados contratados e representa os fluxos esperados de desembolso efetivo, 
desconsiderando eventuais exigências dos bancos pelos vencimentos antecipados. Como descrito na Nota 1, a 
Companhia apresenta em 31 de dezembro de 2016, Capital Circulante Líquido Negativo no montante de R$ 631.205. 
As medidas para o equacionamento da sua situação financeira atual também estão descritas nessa nota.

Consolidado
Até três 

meses
De quatro 

a 12 meses
Entre um e 
cinco anos

Acima de 
cinco anos Total

Em 31 de dezembro de 2016
 Empréstimos e financiamentos ........................ 49.624 148.806 112.712 22.744 333.886
 Fornecedores ................................................... 33.172 2.691 2.823 - 38.686
 Passivos com partes relacionadas ................... 2.380 - - - 2.380
 Outros passivos ................................................ 39.770 1.261 4.820 185 46.036

124.946 152.758 120.355 22.929 420.988
Até três 

meses
De quatro 

a 12 meses
Entre um e 
cinco anos

Acima de 
cinco anos Total

Em 31 de dezembro de 2015
 Empréstimos e financiamentos ........................ 21.725 65.173 208.924 27.463 323.285
 Fornecedores ................................................... 49.630 10 - - 49.640
 Passivos com partes relacionadas ................... 2.240 - - - 2.240
 Outros passivos ................................................ 9.424 1.475 958 - 11.857

83.019 66.658 209.882 27.463 387.022
4.2. Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal para reduzir esse custo.

Consolidado
2016 2015

Total dos empréstimos (Nota 13) .......................................................................... 333.886 323.285
Menos: caixa e equivalentes de caixa .................................................................. (459) (315)
Dívida líquida ........................................................................................................ 333.427 322.970
Total do patrimônio líquido.................................................................................... (185.299) 66.813
Total do capital ...................................................................................................... 148.128 389.783
Índice de alavancagem financeira - % .................................................................. 225 83
O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível consolidado.
4.3. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor 
contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. 
Presentemente o Grupo não possui passivos registrados a valor justo. Entretanto, abaixo estão os comparativos 
dos ativos financeiros registrados ao custo amortizado e seu respectivo valor justo:

2016 2015
Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo

Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
 Capital de giro - moeda nacional........... 232.637 228.329 216.591 218.003
 “Leasing” ............................................... 22 22 110 107
 Finame .................................................. 101.227 101.227 106.584 106.583

333.886 329.578 323.285 324.693
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA
No quadro a seguir realizamos a classificação dos instrumentos financeiros consolidados do Grupo por categoria 
em cada uma das datas apresentadas:
(a) Empréstimos e recebíveis

2016 2015
Ativos, conforme o balanço patrimonial
 Caixa e equivalentes de caixa ........................................................................... 459 315
 Contas a receber de clientes............................................................................. 25.545 37.465
 Contas a receber da venda de imóveis ............................................................. 3.834 3.758
 Partes relacionadas........................................................................................... - 277
 Depósitos judiciais............................................................................................. 4.160 4.177
 Outros ativos ..................................................................................................... 4.735 3.329

38.733 49.321
(b) Outros passivos financeiros

2016 2015
Passivo, conforme o balanço patrimonial
 Fornecedores ...................................................................................................... 38.686 49.640
 Empréstimos ....................................................................................................... 333.886 323.285
 Partes relacionadas............................................................................................. 2.380 2.240
 Outros passivos ................................................................................................... 46.036 11.857

420.988 387.022
Controladora
O caixa e equivalentes de caixa são classificados como “Empréstimos e recebíveis”; as contas a pagar para partes 
relacionadas são classificadas como “Outros passivos financeiros”.
6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Consolidado
2016 2015

Terceiros no País .................................................................................................. 24.405 29.565
Terceiros no exterior (Nota 4.1) ............................................................................ 5.375 10.881
Contas a receber de ferramental no País ............................................................. 6.782 492
Provisão para impairment - créditos duvidosos .................................................... (11.017) (3.473)

25.545 37.465
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a movimentação da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa foi como segue:

2016 2015
Saldo inicial .......................................................................................................... (3.473) (3.473)
(Aumento) diminuição da provisão (Nota 21) ....................................................... (7.544) -
Saldo final ............................................................................................................. (11.017) (3.473)
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a abertura das contas a receber por idade de vencimento, era como segue:

2016 2015
A vencer ............................................................................................................... 15.920 25.812
Vencidas:
 De 1 a 30 dias .................................................................................................... 4.301 5.362
 De 31 a 60 dias .................................................................................................. 615 380
 De 61 a 90 dias .................................................................................................. 4.539 100
 Há mais de 90 dias............................................................................................. 11.187 9.284

20.642 15.126
Total ...................................................................................................................... 36.562 40.938
A política do Grupo para provisão para créditos duvidosos contempla o saldo vencido há mais de 90 dias.
7. ESTOQUES

2016 2015
Produtos acabados ............................................................................................... 5.589 6.012
Produtos em elaboração ...................................................................................... 9.811 12.449
Matérias-primas .................................................................................................... 15.327 20.674
Importação em andamento .................................................................................. 4.074 3.515
Materiais de manutenção e auxiliares .................................................................. 2.026 1.976
Ferramentas e moldes em desenvolvimento destinados à venda ........................ 18.213 17.139
Adiantamentos a fornecedores ............................................................................. 4.417 887
Provisão para ajuste a valor de mercado e obsolescência .................................. (7.363) (6.264)

52.094 56.388
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a movimentação da provisão para ajuste a valor 
de mercado e obsolescência foi como segue:

2016 2015
Saldo inicial .......................................................................................................... (6.264) (3.427)
Reversão da provisão ........................................................................................... 3.502 1.920
Aumento da provisão ............................................................................................ (4.601) (4.757)
(Aumento) Redução líquida (Nota 21) .................................................................. (1.099) (2.837)
Saldo final ............................................................................................................. (7.363) (6.264)
8. TRIBUTOS A RECUPERAR

2016 2015
ICMS sobre ativo imobilizado - CIAP ................................................................... 1.480 3.577
Processo FUNRURAL .......................................................................................... 2.237 2.237
Outros ................................................................................................................... 968 2.104

4.685 7.918
Circulante ............................................................................................................. (1.859) (4.211)
Não circulante ....................................................................................................... 2.826 3.707
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, 
a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses 
impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja 
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias/prejuízos fiscais, com base em projeções 
de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações.
a) Composição do imposto de renda e da contribuição social diferidos

Consolidado
2016 2015

Ativo:
 Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social (1) .................................. 3.198 7.354
 Provisão para demandas judiciais e outras diferenças temporárias .................. - -

3.198 7.354
Passivo:
 Imobilizado - custo atribuído (2) ......................................................................... (1.132) (1.843)
 Depreciação - revisão da vida útil - econômica (3) ............................................ (9.528) (5.511)

(10.660) (7.354)
Líquido .................................................................................................................. (7.462) -
(1) A Plascar S.A., controladora da Plascar Ltda., possui saldos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição 
social de R$ 52.177 e R$ 63.179, respectivamente (R$ 50.992 e R$ 61.994 em 31 de dezembro de 2015, 
respectivamente), sobre os quais não foram constituídos tributos diferidos ativos por não haver perspectiva de 
realização através de lucros tributáveis futuros.
A Plascar Ltda., possui saldos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social de R$ 599.747 e R$ 595.245, 
respectivamente (R$ 359.216 e 354.732 em 31 de dezembro de 2015, respectivamente) sobre os quais não foram 
constituídos tributos diferidos ativos na sua totalidade, conforme determina a Instrução CVM 371.
Os tributos diferidos ativos no valor de R$ 3.198 registrado em 2016 refere-se ao percentual de 30% sobre o 
montante de R$ 10.660 que corresponde aos tributos diferidos calculados sobre custo atribuído do ativo imobilizado 
e diferença de depreciação - revisão da vida útil - econômica.
(2) Refere-se aos tributos diferidos calculados sobre o custo atribuído ao ativo imobilizado decorrente da 
contabilização do seu valor justo na adoção inicial do CPC 27 (IAS 16).
(3) Refere-se aos tributos diferidos calculados sobre a diferença de depreciação do ativo imobilizado gerado após 
revisão da vida útil - econômica dos bens. Até 31 de dezembro de 2010, o Grupo, conforme permitido pela 
legislação tributária, considerou também para fins fiscais a depreciação calculada com base nas novas vidas útil-
econômicas dos bens. A partir de setembro de 2011, o Grupo passou a utilizar para fins fiscais a depreciação 
calculada com base na vida útil permitida pela legislação fiscal e, consequentemente, reconheceu os 
correspondentes efeitos tributários diferidos.

b) Conciliação da receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social
Consolidado

2016 2015
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social .............................. (244.650) (135.208)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes (34%) ................... 83.181 45.971
Ajustes para demonstração de taxa efetiva:
 Efeito tributário sobre prejuízo fiscal e base negativa do exercício
  não reconhecido (1) ......................................................................................... (90.643) (121.730)
 Outras diferenças permanentes ......................................................................... - 12.402
Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos ............................. (7.462) (63.357)
(1) Efeito tributário sobre prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social da Plascar S.A., o qual não é 
registrado em função de não haver expectativa de lucros tributáveis futuros e os prejuízos fiscais e base negativa 
de contribuição social, não registrados no período.
c) Movimentação do ativo e passivo fiscal diferidos

Consolidado
Ativo Passivo Líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2015 .............................................................. 7.354 (7.354) -
Tributos diferidos sobre a realização do custo atribuído ao ativo imobilizado
 decorrente da depreciação e baixa desses ativos ...................................... - 711 711
Reversão tributos diferidos sobre prejuízo fiscal e base negativa
 contribuição social pela falta de expectativa de realização. ........................ (4.156) - (4.156)
Tributos diferidos sobre diferença de depreciação ........................................ - (4.017) (4.017)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 .............................................................. 3.198 (10.660) (7.462)
10. PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração aos Administradores
A remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é composta de remuneração fixa aprovada em 
Assembleia Geral, paga mensalmente.
A remuneração dos principais executivos e administradores do Grupo e de suas controladas são compostos de 
remuneração fixa, variável com base em metas estabelecidas e benefícios complementares.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o total de remuneração dos Administradores foi como 
segue:

2016 2015
Remuneração fixa anual (1) ................................................................................. (7.641) (7.394)
Remuneração variável (2) .................................................................................... (1.663) (3.023)
Honorários da administração (Nota 21) ................................................................ (9.304) (10.417)
(1) Refere-se a salários e honorários da administração, férias, 13º salário, previdência privada e encargos sociais 
(contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS e outros).
(2)  Refere-se à participação nos resultados e bônus.
b) Empresas ligadas
O Grupo realiza operações mercantis e transações de mútuo com suas controladas e outras partes relacionadas, 
de acordo com os critérios definidos abaixo:
As transações mercantis realizadas entre o Grupo e suas controladas referem-se à compra e venda de insumos e 
peças, para complemento dos produtos vendidos a montadoras por partes relacionadas do Grupo. Tais operações 
mercantis ocorrem mediante regular tomada de preços, sendo que as cotações, condições e prazos de pagamento 
são semelhantes aos praticados com terceiros em prazo não superior a 90 dias, sem atribuição de juros ou 
encargos.
Historicamente, os saldos (contas a receber) de referidas operações mercantis têm sido pontualmente liquidados 
de acordo com as datas fixadas nas respectivas ordens de compra, mediante fechamento de contratos de câmbio. 
Consequentemente, não foi contabilizada, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, qualquer perda por redução ao 
valor recuperável das contas a receber relacionada com os valores devidos por partes relacionadas.
O Grupo e suas controladas celebram contratos de mútuo com partes relacionadas, a fim de que necessidades de 
caixa sejam supridas imediatamente, com a dispensa de processos de aprovação exigidos por instituições 
financeiras. Tais contratações estão condicionadas à disponibilidade de recursos e ao não comprometimento do 
fluxo de caixa da mutuante. Referidos contratos de mútuo são firmados de acordo com taxas acordadas entre as 
partes.
Seguem os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as transações 
que influenciaram o resultado dos exercícios:

Consolidado
2016 2015

Ativo circulante
 Contas a receber:
  IAC Madsnvil - USA .................................... - 277

- 277
Controladora

2016 2015
Passivo circulante
 Contrato de mútuo:
  Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - - 2.380 2.240
  Plascar Ltda. ............................................... 7.581 6.375 - -

7.581 6.375 2.380 2.240

Consolidado
2016 2015

Resultado
 Receita de vendas
  IAC Madsnvil - USA ......................................................................................... - 366

- 366
As contas a receber referem-se às vendas de produtos, denominados em moedas estrangeiras, sobre as quais não 
incidem remuneração.
O contrato de mútuo entre o Grupo (mutuante) e a Plascar Ltda. (mutuaria) não está sujeito, excepcionalmente, a 
encargos financeiros, em função de o Grupo ser detentor direto de 99,89% do capital social da Plascar Ltda. Trata-
se do único contrato de mútuo em que a mutuante é sociedade não operacional e detentora de participação direta 
de aproximadamente 100% do capital social da mutuaria, circunstância que justificava a não incidência de juros. 
Esse contrato foi firmado, em 31 de maio de 2000, para adequação do fluxo de caixa da Plascar Ltda, com 
vencimento indeterminado.
O contrato de mútuo entre a Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. (mutuante) e a Plascar Ltda. (mutuaria) 
está sujeito à incidência de juros mensais de 1,0% e tem vencimento indeterminado. Referido contrato foi celebrado 
em 31 de março de 2009 para adequação do fluxo de caixa da Plascar Ltda.
11. INVESTIMENTOS

2016 2015
Em controlada:
 Plascar Ltda........................................................................................................ - 73.118

- 73.118
A movimentação dos investimentos está demonstrada abaixo:

2016 2015
Em 31 de dezembro ............................................................................................. 73.118 265.077
 Participação nos prejuízos de controladas ......................................................... (250.652) (197.117)
 Resultado plano de pensão (CPC 33)................................................................ - 5.158
Em 31 de dezembro de 2016 (Passivo a descoberto).......................................... (177.534) 73.118
As informações relevantes referentes à Plascar Ltda., estão apresentadas a seguir:

2016 2015
Capital social ........................................................................................................ 389.082 389.082
Quotas totais ........................................................................................................ 389.082.159 389.082.159
Quotas possuídas ................................................................................................. 388.654.169 388.654.169
Participação .......................................................................................................... 99,89% 99,89%
Patrimônio líquido da controlada (Passivo a descoberto) .................................... (177.729) 73.199
Investimento registrado na Plascar S.A. ............................................................... (177.534) 73.118
Prejuízo do exercício ............................................................................................ (250.928) (197.335)
Resultado da equivalência patrimonial ................................................................. (250.652) (197.117)
12. IMOBILIZADO
a) Composição

Consolidado
2016 2015

Taxa anual de 
depreciação % Custo Depreciação Líquido Líquido

Edificações ................................... 2 a 4 8.630 (925) 7.705 8.215
Máquinas e equipamentos ........... 4 a 13,79 (1) 829.835 (421.207) 408.628 441.226
Moldes .......................................... 6 a 9 49.350 (42.225) 7.125 11.297
Móveis e utensílios ....................... 6 a 10 13.259 (10.356) 2.903 3.525
Veículos ........................................ 18,57 a 20 4.604 (3.606) 998 1.337
Equipamentos de computação ..... 15 a 16,81 6.263 (5.864) 399 487
Terrenos ........................................ - - - -
Peças e materiais de reposição.... 3.968 - 3.968 3.736
Obras em andamento ................... - - - -
Adiantamentos a fornecedores ..... 45.048 - 45.048 45.715

960.957 (484.183) 476.774 515.538
(1) Taxa média ponderada de 5,82%.
Os adiantamentos a fornecedores referem-se, substancialmente à aquisição de máquinas e equipamentos para 
ampliação das unidades fabris do Grupo. Do montante registrado em 31 de dezembro de 2016, R$ 35.453 (2015 - 
R$ 35.714) refere-se à compra de equipamentos, ainda em construção, financiadas pelo programa FINAME 
(vide Nota 13).
O montante de R$ 41.416 (2015 - R$ 42.944) referente à despesa de depreciação foi reconhecido no resultado em 
“Custo das vendas”, R$ 399 (2015 - R$ 588) em “Despesas com vendas” e R$ 389 (2015 - R$ 422) em “Despesas 
administrativas”.
b) Movimentação do custo

Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

Saldo inicial Adições Baixas Transferências Saldo final
Edificações ...................................... 8.573 57 - - 8.630
Máquinas e equipamentos .............. 827.224 3.792 (1.181) - 829.835
Moldes ............................................. 49.015 335 - - 49.350
Móveis e utensílios .......................... 13.348 1 (90) - 13.259
Veículos ........................................... 4.860 94 (350) - 4.604
Equipamentos de computação ........ 6.294 50 (81) - 6.263
Terrenos ........................................... - - - - -
Peças e materiais de reposição....... 3.736 232 - - 3.968
Obras em andamento ...................... - - - - -
Adiantamentos a fornecedores ........ 45.715 - (667) - 45.048

958.765 4.561 (2.369) - 960.957

Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

Saldo inicial Adições Baixas Transferências Saldo final
Edificações ...................................... 8.474 220 (44) (77) 8.573
Máquinas e equipamentos .............. 808.875 10.701 (8.823) 16.471 827.224
Moldes ............................................. 44.636 2.309 2.070 49.015
Móveis e utensílios .......................... 17.212 55 (3.937) 18 13.348
Veículos ........................................... 5.888 266 (1.292) (2) 4.860
Equipamentos de computação ........ 6.474 125 (352) 47 6.294
Terrenos ........................................... - - - - -
Peças e materiais de reposição....... 3.688 - - 48 3.736
Obras em andamento ...................... 14.117 - - (14.117) -
Adiantamentos a fornecedores ........ 50.173 - - (4.458) 45.715

959.537 13.676 (14.448) - 958.765
c) Movimentação da depreciação

Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

Saldo inicial Adições Baixas Transferências Saldo final
Edificações ..................................... (358) (257) - (310) (925)
Máquinas e equipamentos ............. (385.998) (36.349) 913 227 (421.207)
Moldes ............................................ (37.718) (4.507) - - (42.225)
Móveis e utensílios ......................... (9.823) (620) 87 - (10.356)
Veículos .......................................... (3.523) (333) 167 83 (3.606)
Equipamentos de computação ....... (5.807) (138) 81 - (5.864)

(443.227) (42.204) 1.248 - (484.183)

Consolidado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

Saldo inicial Adições Baixas Transferências Saldo final
Edificações ..................................... (430) (256) 5 323 (358)
Máquinas e equipamentos ............. (352.941) (37.736) 4.162 517 (385.998)
Moldes ............................................ (32.230) (4.604) (884) (37.718)
Móveis e utensílios ......................... (13.033) (654) 3.869 (5) (9.823)
Veículos .......................................... (4.091) (498) 1.040 26 (3.523)
Equipamentos de computação ....... (5.976) (206) 352 23 (5.807)

(408.701) (43.954) 9.428 - (443.227)
d) Custo de empréstimos capitalizados
O valor dos custos capitalizados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 1.661 (R$ 3.300 
em 31 de dezembro de 2015).
e) Arrendamentos mercantis financeiros (Leasing)
Em 31 de dezembro de 2016, a Plascar Ltda. possui 2 contratos de arrendamento mercantil financeiro de máquinas, 
equipamentos, prédio e veículos.
O valor contábil do imobilizado mantido sob compromissos de arrendamento mercantil financeiro em 31 de 
dezembro de 2016 foi de R$ 635 (R$ 740 em 31 de dezembro de 2015). Os itens sob compromissos de 
arrendamento mercantil financeiro são garantidos pelos próprios objetos dos contratos.
f) Teste para verificação de impairment de ativo não financeiro.
O Grupo avalia no mínimo por ocasião da elaboração das demonstrações contábeis anuais, se há alguma indicação 
de que seus ativos ou conjunto de ativos porventura perderam representatividade econômica, considerada 
relevante. Os testes de impairment preparados pelo Grupo são baseados nos resultados projetados, utilizando-se 
uma taxa de desconto para trazer esses fluxos de caixa a valor presente. Os períodos projetados levam em conta 
a vida útil média dos ativos para cada uma das unidades geradoras de caixa. O Grupo avalia seus ativos pelo preço 
líquido de venda e compara com o valor contábil desses ativos.
O Grupo decidiu contratar uma avaliação independente para levantar o valor de mercado dos principais ativos para 
cada UGC. O escopo do trabalho compreendeu a Avaliação Patrimonial dos ativos localizados nas unidades de 
Jundiaí, Betim e Varginha.

2016
Valor contábil 

dos ativos
Valor líquido 

de venda
Jundiaí ...................................................................................................... 215.335 225.208
Betim ........................................................................................................ 153.674 155.858
Varginha ................................................................................................... 107.486 107.615
Corporativo ............................................................................................... 279 (*)
Total .......................................................................................................... 476.774 488.681
(*) valor não avaliado
O valor recuperável é o valor justo líquido de despesas de alienação sendo sua mensuração classificado no nível 2 
sendo a descrição da técnica descrita abaixo:
                   

produto entre o valor de reposição e o coeficiente de depreciação, levando-se em consideração a vida útil, idade, 
vida útil remanescente, valor residual e depreciação, resultando no valor líquido de venda superior ao valor residual 
contábil dos mesmos, não indicando desta forma, necessidade de impairment.
Como resultado do teste aplicado, nenhum ajuste de impairment se fez necessário.
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continuação

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Modalidade/finalidade Encargos financeiros 2016 2015
Capital de giro - moeda nacional .......... CDI + juros de 0,32% a 0,90% a.m. 232.637 216.591
“Leasing” ............................................... Juros de 1,02% a 1,25% a.m. 22 110
FINAME ................................................ Juros de 0,21% a.m. a 0,73% a.m. 101.227 106.584
Total ...................................................... 333.886 323.285
A Plascar Ltda. possui contratos bancários vencidos e, vem negociando diretamente com cada um dos bancos, 
buscando a melhor forma de equacionar os valores em aberto, no que vem tendo êxito.
Diante das negociações em andamento e do claro esforço do Grupo para renegociar cada um desses contratos até 
o momento nenhum banco executou a dívida vencida. Não há, por parte do Grupo, expectativa de que ocorra 
qualquer execução.
O Grupo possui tecnicamente contratos bancários vencidos e, em 2016, possui saldo de empréstimos com 
vencimentos originais de longo prazo apresentados no curto prazo no montante de R$ 135.456 (nota 4.1c), em 
razão do não cumprimento de cláusulas restritivas (“covenants”).
Dos empréstimos para capital de giro contratados pela Plascar Ltda., R$ 93.161 (2015 - R$ 87.191) são garantidos 
por máquinas e equipamentos (CAPEX) e os saldos restantes garantidos por recebíveis e avais.
Os financiamentos FINAME são garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados. Do montante total 
registrado em 31 de dezembro de 2016, R$ 35.453 (2015 - R$ 35.714) refere-se a contratos para aquisição de 
injetoras, ainda em construção pelos fornecedores, registrado em contrapartida de adiantamentos a fornecedores, 
no ativo imobilizado.
Os contratos de “leasing” são garantidos pelos próprios bens objeto dos financiamentos.
14. SALÁRIOS, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Consolidado
2016 2015

Encargos sociais (Nota 23) .................................................................................. 52.681 12.877
Indenizações trabalhistas ..................................................................................... 5.537 -
Provisão férias ...................................................................................................... 11.466 11.202
Plano de participação nos resultados - provisão .................................................. 11.173 12.829
Outros ................................................................................................................... 99 1.171

80.956 38.079
Circulante ............................................................................................................. (76.932) (38.079)
Não circulante ....................................................................................................... 4.024 -
15. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Consolidado
2016 2015

Fiat Automóveis .................................................................................................... 58.644 20.829
MAN ...................................................................................................................... 10.931 12.602
Scania do Brasil .................................................................................................... 6.759 231
Volkswagem do Brasil ........................................................................................... 3.484 94
Calsonic Kansei .................................................................................................... 3.903 -
Mercedes Benz ..................................................................................................... 624 545
Outros ................................................................................................................... 458 787

84.803 35.088
O montante de R$ 56.933 (R$ 18.841 em 31 de dezembro de 2015) trata-se de contratos de empréstimos a título 
de adiantamentos celebrados com a Fiat (nota 1), sendo que os demais adiantamentos referem-se 
a desenvolvimento de ferramentais.
16. COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS
a) Arrendamento mercantil operacional (transação de Sale & Leaseback)
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a Plascar Ltda. realizou transações de Sale & Leaseback 
dos prédios e terrenos das unidades industriais de Varginha, Jundiaí e Betim. Os contratos de locação dos imóveis 
são válidos pelo período de 10 anos, podendo ser renovados por um período adicional de 10 anos após 
manifestação expressa da Plascar Ltda., não existindo opção de compra dos imóveis ao final dos contratos.
b) Processos judiciais
O Grupo é parte envolvido em processos trabalhistas e cíveis, em andamento, e está discutindo essas questões 
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. 
As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela 
administração, amparada por seus assessores legais externos.
A Administração do Grupo, com base em informações de seus assessores jurídicos internos e externos e na 
análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as 
perdas com as ações em curso, como segue:

Consolidado
2016 2015

Trabalhistas .......................................................................................................... 12.799 11.132
12.799 11.132

A movimentação da provisão para demandas judiciais nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foi 
como segue:

Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Saldo inicial Adição Pagamentos Saldo final

Trabalhistas .............................. 11.132 5.617 (3.950) 12.799
11.132 5.617 (3.950) 12.799

Exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Saldo inicial Adição Pagamentos Saldo Final

Trabalhistas .............................. 10.974 9.054 (8.896) 11.132
10.974 9.054 (8.896) 11.132

Trabalhistas

A provisão para ações trabalhistas consiste, principalmente, de reclamações de empregados vinculadas a verbas 
decorrentes da relação de emprego e foi constituída considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para 
os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável.
Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
O Grupo tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela 
administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão 
constituída, conforme composição e estimativa a seguir:

Consolidado
2016 2015

Tributárias ............................................................................................................. 6.487 9.561
Trabalhistas .......................................................................................................... 53.838 49.217

60.325 58.778
Tributárias

Em 31 de dezembro de 2016, a Plascar Ltda. possui 3 processos tributários, avaliados pelos assessores jurídicos 
como risco de perda possível, no montante de R$ 6.487 (R$ 9.561 em 31 de dezembro de 2015), para os quais 
nenhuma provisão foi constituída.
Ativos contingentes
Atualmente, a Plascar Ltda. figura como parte ativa em dois processos considerados relevantes contra FUNRURAL 
e ELETROBRÁS, cujos montantes envolvidos são de R$ 8.585 e R$ 19.249, respectivamente.
(i) O processo contra ELETROBRÁS, cuja sentença também foi favorável ao Grupo,  se encontra em avançado 
estágio processual, sendo que o Grupo já deu início ao processo de execução provisória da sentença, requerendo 
o pagamento do valor devido. O caso, atualmente, aguarda manifestação judicial quanto ao início da referida 
execução pleiteada pelo Grupo.
(ii) O processo contra o FUNRURAL foi tramitado e julgado na data de 04 de setembro de 2001, sendo o valor 
liberado no montante de R$ 2.237, valor este questionado pelo Grupo no que se refere a sua atualização para 
posterior emissão de ordem de liquidação e recebimento. Este saldo está contabilizado na rubrica de tributos a 
recuperar (nota 8).

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
a) Capital social
O capital autorizado é de 1.000.000.000 de ações, e dentro desse limite, o Conselho de Administração é o órgão 
competente para deliberar sobre a emissão, seu valor e quantidade de novas ações, bem como fixar as condições 
de subscrição e integralização das mesmas. Ainda, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano 
aprovado pela Assembleia Geral, poderá ser outorgada opção de compra de ações aos conselheiros e diretores do 
Grupo ou de Sociedade sob seu controle.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de setembro de 2015 foi aprovado grupamento de ações na 
proporção de 50 ações para 1.
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o capital subscrito e integralizado está composto por 4.970.167 ações 
ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal.
b) Reservas
(i) Reserva de capital - Opções e Ações outorgadas reconhecidas
Constituída pelo registro contábil do plano de pagamento baseado em ações.
c) Remuneração aos acionistas
De acordo com o Estatuto do Grupo, aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de dividendo mínimo 
anual de 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma dos artigos 189 e 202 da Lei nº 6.404/76.
18. RESULTADO POR AÇÃO
O cálculo básico de lucro ou prejuízo por ação é feito através da divisão do lucro ou prejuízo líquido do exercício, 
atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade média ponderada de ações 
ordinárias disponíveis durante o exercício.
O lucro ou prejuízo diluído por ação é calculado através da divisão do lucro ou prejuízo líquido atribuído aos 
detentores de ações ordinárias da controladora pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis 
durante o exercício, mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de 
todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias.
O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros ou prejuízos básico e 
diluído por ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em milhares, exceto valores por 
ação):

2016 2015
Numerador:
 Prejuízo líquido do exercício de operações continuadas ................................... (251.836) (198.348)
Denominados:
 Média ponderada do número de ações .............................................................. 4.970.167 4.970.167
Prejuízo líquido básico e diluído por ação - R$ .................................................... (50,67) (39,91)
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não ocorreram transações envolvendo ações ordinárias 
ou potenciais ações ordinárias, assim como não ocorreram transações que gerassem efeito de diluição do lucro por 
ação. Não houve outras transações envolvendo ações ordinárias ou potenciais ações ordinárias entre a data do 
balanço patrimonial e a data de conclusão destas demonstrações financeiras.
Em AGE realizada em 15 de setembro de 2015 foi aprovado grupamento de ações na proporção de 50 ações 
para 1.
19. PLANO DE PENSÃO
Salientamos que, nos termos da Resolução CMPC nº 11, de 13 de maio de 2013, a Plascar solicitou o encerramento 
do Patrocínio do Plano de Aposentadoria PlascarPrev em 23 de dezembro de 2014, sendo que esta solicitação foi 
aprovada pela PREVIC - Superintendência de Previdência Complementar em 22 de junho de 2015. A efetiva 
liquidação do Plano deu-se em 1º. de outubro de 2015.
O saldo atuarial atualizado e apurado pelo Grupo junto com seus especialistas, antes do encerramento do plano, 
apresenta um ativo líquido de R$ 12.092 em 31 de dezembro de 2015 em função da perspectiva de realização do 
saldo com contribuições futuras do plano. Decorrente dessa atualização, no exercício findo 31 de dezembro de 
2015, foi contabilizada um ganho atuarial de R$ 5.164, a qual foi registrada em contrapartida outros resultados 
abrangentes.
A conclusão do Processo de Retirada ocorreu no quarto trimestre de 2015, e resultou na baixa de R$ 11.671, a qual 
foi registrada em contrapartida Outras despesas operacionais no resultado do exercício.
20. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Consolidado
2016 2015

Receita bruta de vendas ....................................................................................... 453.344 630.630
Impostos incidentes sobre vendas ....................................................................... (97.130) (135.900)
Devoluções e abatimentos sobre vendas ............................................................. (4.829) (13.956)

351.385 480.774
Impostos incidentes sobre vendas consistem principalmente de Imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços - ICMS (alíquotas de 7%, 12% e 18%), Imposto sobre produtos industrializados - IPI (alíquotas de 5% e 
15%), Programa de integração social - PIS (alíquotas de 1,65% e 2,30%), Contribuição para financiamento 
seguridade social - COFINS (alíquotas de 7,60% e 10,80%) e Contribuição previdenciária sobre faturamento 
(alíquota de 1%).
21. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo optou por apresentar a demonstração do resultado por função e apresenta, a seguir, o detalhamento por 
natureza:

Consolidado
2016 2015

Matéria-prima, insumos e materiais de uso e consumo ....................................... (157.793) (192.174)
Gastos com pessoal (Nota 25) ............................................................................. (150.892) (181.198)
Despesas com demissões (1) .............................................................................. (14.287) -
Fretes sobre vendas ............................................................................................. (8.652) (12.065)
Depreciação e amortização .................................................................................. (42.204) (43.954)
Energia elétrica, água e telefone .......................................................................... (24.728) (27.850)
Serviços de terceiros ............................................................................................ (11.843) (13.663)
Honorários da Administração (Nota 10) ............................................................... (9.304) (10.417)
Comissões sobre vendas ..................................................................................... (248) (376)
Aluguéis de imóveis .............................................................................................. (21.611) (19.953)
Provisão para créditos duvidosos (Nota 6) ........................................................... (7.544) -
Provisão para ajuste a valor de mercado e obsolescência nos estoques (Nota 7)
.............................................................................................................................. (1.099) (2.837)
Outros ................................................................................................................... (16.289) (19.882)

(466.494) (524.369)
Classificados como
 Custos dos produtos vendidos ........................................................................... (386.884) (446.634)
 Despesas com vendas ....................................................................................... (26.939) (23.230)
 Despesas administrativas e gerais ..................................................................... (52.671) (54.505)

(466.494) (524.369)
(1) No ano de 2016 a Plascar desligou aproximadamente 1.000 colaboradores como parte das medidas para 
redução de custos internos operacionais em função da desaceleração na produção de veículos no período.
22. RESULTADO FINANCEIRO

Consolidado
2016 2015

Despesas financeiras
 Juros ................................................................................................................... (81.075) (63.869)
 Encargos sobre impostos vencidos/parcelados * ............................................... (45.109) (21.243)
 Variações cambiais passivas ............................................................................. (4.194) (2.231)
 IOF ..................................................................................................................... (1.423) (3.280)
 Outros................................................................................................................. (1.350) (765)

(133.151) (91.388)
Receitas financeiras
 Juros ................................................................................................................... 169 55
 Variações monetárias ativas .............................................................................. 571 521
 Variações cambiais ativas .................................................................................. 1.213 6.746
 Outros................................................................................................................. 55 37

2.008 7.359
Resultado financeiro ............................................................................................. (131.143) (84.029)
*Encargos sobre impostos vencidos e parcelados de PIS/COFINS e ICMS.

23. OBRIGAÇÕES FISCAIS E ENCARGOS SOCIAIS
O saldo em aberto de impostos em 31 de dezembro de 2016 é de R$ 159.709 e R$ 52.681 de encargos de folha 
de pagamento, destes, R$ 151.172 referem-se à vencidos e R$ 52.984 parcelados.

2016
Parcelados

Em Aberto A Vencer Vencidos Circulante Não Circulante
PIS ................................................ 16.276 229 14.551 1.496 -
COFINS ........................................ 76.712 1.041 68.137 7.534 -
ICMS ............................................. 63.802 756 25.124 11.492 26.430
IPI ................................................. 2.514 291 1.668 555 -
Outros (ISS IPTU) ........................ 405 405 - - -

159.709 2.722 109.480 21.077 26.430
IRRF (Empregados) ..................... 7.712 1.972 5.740 - -
Desoneração Folha ...................... 16.583 735 15.848 - -
INSS (Empresa) ........................... 12.600 1.542 11.058 - -
INSS (Empregados) ..................... 10.309 1.263 9.046 - -
INSS parcelado (Empresa) ........... 3.012 - - 799 2.213
INSS parcelado (Empregados) ..... 2.465 - - 654 1.811
(Nota 14) ....................................... 52.681 5.512 41.692 1.453 4.024
Soma (Empresa) ......................... 191.904 4.999 136.386 21.876 28.643
Soma (Empregados) ................... 20.486 3.235 14.786 654 1.811
Total ............................................. 212.390 8.234 151.172 22.530 30.454

O saldo em aberto de impostos em 31 de dezembro de 2015 é de R$ 100.629 e R$ 12.877 de encargos de folha 
de pagamento, destes, R$ 53.221 referem-se à vencidos e R$ 53.352 parcelados

2015
Parcelados

Em Aberto A Vencer Vencidos Circulante Não Circulante
PIS ................................................ 9.662 196 7.570 570 1.326
COFINS ........................................ 45.327 885 31.553 5.912 6.977
ICMS ............................................. 44.258 1.319 4.875 12.041 26.023
IPI ................................................. 1.022 261 258 503 -
Outros (ISS IPTU) ........................ 360 360 - - -

100.629 3.021 44.256 19.026 34.326
IRRF (Empregados) ..................... 2.619 1.396 1.223 - -
Desoneração Folha ...................... 3.177 895 2.282 - -
INSS (Empresa) ........................... 3.895 892 3.003 - -
INSS (Empregados) ..................... 3.186 729 2.457 - -
INSS parcelado (Empresa) ........... - - - - -
INSS parcelado (Empregados) ..... - - - - -

12.877 3.912 8.965 - -
Soma (Empresa) ......................... 107.701 4.808 49.541 19.026 34.326
Soma (Empregados) ................... 5.805 2.125 3.680 - -
Total ............................................. 113.506 6.933 53.221 19.026 34.326

Sobre os valores vencidos o Grupo registra multa de 20% além de correção pelos índices previstos pela legislação.
Programa de Regularização Tributária (PRT) MP 766/17 de 04 de janeiro de 2017.

A administração está avaliando junto aos seus consultores jurídicos externos sua adesão para o ano de 2017, 
sendo assim parte do saldo deverá ser liquidado por meio desse programa do Governo. O prazo para o requerimento 
de adesão ao PRT se dará até o dia 31 de maio de 2017.
24. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

Consolidado
2016 2015

Resultado plano de pensão - encerramento do plano (nota 19) .......................... - (11.671)
Crédito energia elétrica Mercado Livre................................................................. 291 4.238
Outros ................................................................................................................... 1.311 (151)

1.602 (7.584)
25. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
As despesas com salários, benefícios e encargos sociais estão demonstradas a seguir:

Consolidado
2016 2015

Salários e encargos sociais .................................................................................. 124.204 136.088
Plano de participação nos resultados .................................................................. 8.167 14.664
Benefícios previstos em Lei .................................................................................. 18.494 30.396
Benefícios adicionais ............................................................................................ 27 50

150.892 181.198
Benefícios adicionais

Além dos benefícios usuais previstos pela legislação trabalhista, o Grupo e suas controladas têm como prática 
conceder a seus empregados benefícios adicionais contratados de terceiros, tais como: assistência média, seguro 
de vida, transporte coletivo e alimentação, reembolso escolar, auxílio creche e reembolso de treinamentos.
Plano de participação nos resultados

O Grupo e suas controladas possuem planos complementares de remuneração variável que considera o 
atendimento das metas estabelecidas:
(i) Plano de participação nos resultados (PPR): o Grupo remunera seus colaboradores mediante participação nos 
resultados conforme acordo coletivo estabelecido entre o Grupo, comissão de empregados e o sindicato da 
categoria, que estabelece metas que são mensalmente aferidas e divulgadas. Este plano visa estimular o 
desenvolvimento e a produtividade, fornecendo oportunidades de ganhos financeiros e condições de efetiva 
participação nos resultados do Grupo.
(ii) Plano de bônus adicional de participação nos resultados (PPR curto prazo): o Grupo bonifica ainda com 
quantidade de salários diferenciada os gestores e diretores do Grupo. A participação nos resultados devida aos 
colaboradores ocupantes destas funções é baseada em desempenhos (individual e do Grupo), de acordo com 
metas pré-estabelecidas.
26. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidado
2016 2015

Pagamentos durante os exercícios
 Juros .................................................................................................................... 29.765 56.491
Transações que não envolvem desembolsos de caixa
 Adições ao imobilizado com capitalização de juros ............................................ 1.661 3.300
O Grupo classifica os juros pagos como fluxo de caixa da atividade de financiamento.
27. Seguros (não auditado)
O Grupo e suas controladas mantêm apólices de seguro de naturezas diversas, contratados com uma das 
principais seguradoras do país. Essas apólices foram definidas conforme o programa do grupo e levaram em 
consideração a natureza e o grau de risco envolvido.
Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros contra riscos operacionais combinado com lucros cessantes, 
era R$ 517.685 (R$ 601.715 em 31 de dezembro de 2015), e R$ 2.170 (R$ 2.170 em 31 de dezembro de 2015) 
para responsabilidade civil.
O Grupo não está prevendo ter quaisquer dificuldades para renovar nenhuma das apólices de seguro e acredita 
que a cobertura seja razoável em termos de valor e compatível com os padrões do setor no Brasil.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Administradores e Acionistas
Plascar Participações Industriais S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Plascar Participações Industriais S.A. (“Companhia”) que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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, 
assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Plascar Participações Industriais S.A. e suas 
controladas (“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2016 e 
as respectivas demonstrações consolidadas 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 práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Plascar Participações Industriais S.A. e da Plascar 
Participações Industriais S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB).
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 a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional
Chamamos atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, que descreve que a Companhia tem apurado prejuízos repetitivos em 
suas operações e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes no 
encerramento do exercício no montante de R$ 631.205 mil. Essa situação, entre 
outras descritas na Nota 1, indicam a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do 
assunto descrito na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade 
operacional”, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais 
assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Avaliação do valor recuperável do ativo imobilizado 
(Notas 2.11 e 12(f))
A situação verificada em 2016 de desaceleração na 
produção de veículos afetou diretamente as atividades 
da Companhia, que atua no setor de peças 
automotivas, levando-a a apresentar prejuízo bruto e 
operacional de R$35.499 mil e R$ 113.507 mil, 
respectivamente.
A mensuração do valor recuperável das contas 
“Máquinas e Equipamentos” e “instalações” do ativo 
imobilizado se deu por meio do valor justo, líquido das 
despesas de vendas. Esse cálculo foi efetuado por 
avaliadores externos contratados pela Companhia, e 
demonstrou que o valor justo é superior ao valor 
contábil do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 
2016 e, por esse motivo, nenhuma perda por redução 
ao valor recuperável foi registrada nesse ano.
Focamos nossos trabalhos nessa área, pois a 
avaliação realizada pela administração da Companhia 
sobre o valor recuperável do ativo imobilizado é 
sensível às imprecisões inerentes ao processo e aos 
julgamentos efetuados e premissas utilizadas, 
principalmente as relacionadas ao valor de reposição, 
coeficientes de depreciação e vidas úteis que, se 
alterados, poderão resultar em valores relevantemente 
diferentes dos apurados pela Companhia.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre 
outros, a avaliação da competência, habilidade e 
objetividade dos avaliadores externos contratados pela 
Companhia, para a avaliação dos bens do ativo 
imobilizado das três principais UGCs da Companhia: 
Jundiaí, Varginha e Betim.
Testamos a integridade e totalidade dos dados dos bens 
do ativo imobilizado fornecidos pela administração aos 
avaliadores externos e, com o apoio de nossos 
especialistas internos, checamos se as metodologias e 
premissas definidas pela administração da Companhia 
para as avaliações dos ativos por UGCs, foram 
apropriadamente aplicadas pelos avaliadores externos 
contratados quando do cálculo do valor justo dos bens do 
ativo imobilizado.
Em base amostral, confrontamos a lista de bens avaliados 
contendo seus respectivos valores novos de reposição, 
vidas úteis, vidas úteis remanescentes, valores de 
mercado, as fontes utilizadas para atribuição das vidas 
úteis, com as respectivas cotações externas de preço.
Consideramos que as premissas utilizadas pela 
administração para a apuração do valor justo menos as 
despesas de venda são razoáveis e consistentes com 
dados e informações observáveis externos, quando 
aplicável.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Reconhecimento dos juros, multas e demais 

penalidades pelo atraso no pagamento das dívidas 

em aberto (Notas 13 e 23)

A Companhia tem apresentado dificuldades 

financeiras e, como resultado, não vem cumprindo 

com os pagamentos das suas obrigações com as 

insituições financeiras, fornecedores, encargos sociais 

e tributos. Assim, vem postergando os pagamentos e/

ou renegociando os termos das dívidas com as 

instituições financeiras.

Além disso, existem obrigações a cumprir no caso de 

parcelamento de tributos para que a Companhia se 

mantenha elegível ao benefício do parcelamento.

Focamos nossos trabalhos nessa área por ser tema 

sensível em função da situação financeira e 

operacional da Companhia e da necessidade de 

divulgações em notas explicativas.

Dentre outros procedimentos de auditoria, testamos a 
consistência das informações dos relatórios auxiliares 
com as informações contábeis relacionadas aos saldos 
de fornecedores, tributos e encargos sociais vencidos.
Adicionalmente, em base amostral, testamos o cálculo 
dos juros provisionados de fornecedores e de 
empréstimos e financiamentos conforme informações dos 
documentos suportes de cada transação selecionada, 
bem como realizamos o recálculo das atualizações 
monetárias, multas e juros dos valores a pagar de 
empréstimos e financiamentos, tributos e encargos 
sociais, quando aplicável.
Para os empréstimos e financiamentos, obtivemos 
confirmação dos saldos em aberto em 31 de dezembro de 
2016.
Para os parcelamentos de tributos confrontamos os 
saldos contábeis com as informações obtidas junto à 
Receita Federal.
Na aplicação dos procedimentos, não identificamos 
inconsistências relevantes, no contexto das 
Demonstrações Financeiras, entre as informações por 
nós checadas e as obrigações a pagar no balanço e nas 
divulgações correspondentes.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em 
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado 
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o 
relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é 
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 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.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
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 detectam 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:
             
consolidadas, 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.

             
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia e suas controladas.

              
respectivas divulgações feitas pela administração.

                
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 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 atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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.

              
consolidadas, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

              
negócio da Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria.

              
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que 
foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 07 de março de 2017

PricewaterhouseCoopers Maurício Colombari
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5 “F” CRC 1SP195838/O-3

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

STEPHEN JAMES TOY
Presidente do Conselho de Administração

ANDRÉ CAMBAUVA DO NASCIMENTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração

ANDREW CATUNDA DE ARAÚJO
Conselheiro

PEDRO JOSÉ DA SILVA MATTOS
Conselheiro

EDSON FIGUEIREDO MENEZES
Conselheiro

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

JOSÉ DONIZETI DA SILVA
Diretor

ANDRÉ CAMBAUVA DO NASCIMENTO
Diretor Presidente

GORDIANO PESSOA FILHO
Diretor Financeiro e DRI

DIRETORIA (NÃO ESTATUTÁRIA)

JOSÉ ORLANDO LIMA DANIEL PAULO FOSSA RONALDO PRADO SERENINI
Diretor da Unidade de Negócios Betim - MG Diretor da Unidade de Negócios Jundiaí - SP Diretor da Unidade de Negócios Varginha - MG

MARCOS D’AFLITA RITA APARECIDA DE SOUZA ANA LÚCIA DE AGUIAR ZACARIOTTO
Diretor de Ferramentaria Diretora Comercial Diretora de Recursos Humanos

CONSELHO FISCAL

JOSÉ ANTONIO VERTOAN MAURO CESAR LESCHZINER CHARLES DIMETRIUS POPOFF
Conselheiro Conselheiro Conselheiro

CLAUDIO BATISTA
Gerente de Contabilidade

Contador CRC 1SP170282/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A., em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2017, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou, relativamente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o relatório anual da administração e as demonstrações contábeis da Companhia, compreendendo 
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Jundiaí, 14 de fevereiro de 2017.

MAURO CESAR LESCHZINER - Secretário JOSÉ ANTONIO VERTOAN CHARLES DIMETRIUS POPOFF
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l O roqueiro, de
73 anos, anunciou ontem à
noite que tem câncer, mas disse
que sua vida “não está em
perigo”, em mensagem no
Twitter. “Encontraram há alguns

meses células cancerígenas
pelas quais estou sendo
tratado”, tuitou. “Minha vida não
está em perigo”, acrescentou.
“Me sinto bem e estou em bom
estado físico”, afirmou. Johnny
Hallyday fez o anúncio à revista
Closer, que afirma em sua
última edição que o cantor se
encontra “em um estado
preocupante”.

l Uma menina de 14 anos
morreu ontem em decorrência
das queimaduras depois de ir
para o hospital, elevando para
20 o número de mortos por um
incêndio em um abrigo de

vítimas de maus-tratos
familiares, informou uma fonte
oficial. “A pessoa morreu por
causa das queimaduras que
apresentava no corpo. Não foi
identificada e tinha 14 anos”,
disse uma fonte da assessoria de
imprensa do hospital San Juan
Díos, na capital. Dezessete
feridos do abrigo deram entrada
no hospital, dos quais 11
estavam em estado grave.

JOHNNY
HALLYDAY

ESTADO ISLÂMICO

Incêndio deixa 20 mortos
em abrigo na Guatemala

O CHANCELER chinês Wang Yi: proposta é anunciada após o
lançamento de quatro mísseis na segunda pela Coreia do Norte

Cantor

francês

SÍRIA

Mundo

Wang Zhao/AFP

Menina de 14 anos aumenta

número de vítimas fatais

TENSÃO

AChina,única aliadado regime
dePyongyang, propôsontemum
compromissoparaevitar “um
choque frontal” entre asduas
Coreias, ao sugerir aoNorteque
suspendasuas atividades
nucleares, emtrocadadetenção
dasmanobrasmilitaresdos
EstadosUnidosnaCoreiadoSul.
Aproposta chinesa, rejeitada
ontempelosamericanos, foi
apresentadadepois queo
ConselhodeSegurançada
OrganizaçãodasNaçõesUnidas
(ONU)condenouna terça-feira à
noiteosmais recentes
lançamentosdemísseis
norte-coreanos, que chamoude
“grave violação”das resoluçõesdo
organismo, antesmesmode
celebrarumareuniãoemcaráter
deurgênciaontem.Oregime
norte-coreano“rejeitou
categoricamente”a condenação
daONUealegouqueasmanobras
militares conjuntasdaCoreiado
Sul edosEstadosUnidos
estimulamopaísa adotar
“medidasmais duras”.
OcomportamentodosEUAna
ONUéode “ummalfeitor que
grita ‘ladrão’”, afirmouum
porta-vozdoministério
norte-coreanodasRelações
Exteriores.Apropostado
chanceler chinêsWangYi foi
anunciadaapósvários eventos
recentesqueelevarama tensãona
região, incluindoo lançamentode
quatromísseisna segunda-feira
pelaCoreiadoNorte—trêsdeles
caíramperigosamentepertoda
Costado Japão. AChina está
especialmentepreocupadacomo
sistemaamericanodedefesa
antimísseisTHAAD,que está
sendo instaladonaCoreiadoSul
comoescudodeproteção contra a
crescenteameaçadosmísseisdo
Norte.Wangadvertiu sobre a
“crise iminente”provocadapelos

testesnucleares edemísseis da
CoreiadoNorte, assimcomo
pelosexercíciosmilitaresanuais
dosEstadosUnidos edaCoreiado
Sul. “Asduaspartes são comodois
trensqueaceleramàmedidaque
seaproximamumdooutro e
nenhumdosdois estádisposto a
cederpassagem”, afirmouWang.
Parao chanceler chinês, “a
questãoé:Aspartes estão
realmentedispostas aumchoque
frontal?Nossaprioridadehoje é
parara luz vermelha e frearos
dois trens”. AChinapropõe como
primeiropassoqueaCoreiado
Norte suspenda suas atividades
nucleares edemísseis em trocada

paralisaçãodasmanobras
conjuntas emgrande escalade
EstadosUnidos eCoreiadoSul.
Na segunda-feira,Pyongyang
lançouaomenosquatromísseis
emdireçãoaoMardo Japãoe três
deles caíramdentrodas 200
milhasnáuticasda zona
econômicaexclusiva japonesa.
Seul eWashingtonhaviam
iniciadoalgumashoras antes os
exercíciosmilitares conjuntos
anuais que sempreenfurecem
Pyongyang.Ogovernoamericano
anunciouaindao inícioda
instalaçãodeumsistemade
proteçãocontraosmísseisda
CoreiadoNorte. (AFP)

O governo e os grupos opositores
sírios foram convidados a
retomar as negociações de paz
no dia 23, informou ontem o
enviado especial da Organização
das Nações Unidas (ONU),
Staffan deMistura.Mistura
divulgou a nova data após
relatar ao Conselho de
Segurança das Nações Unidas o
resultado da última rodada de
conversações sobre a guerra na
Síria, deflagrada há seis anos.
“Minha intenção é reunir os
convidados de novo emGenebra
para fazer a quinta rodada (de
negociações) em 23 demarço”,
explicou à imprensa. Essa nova
rodada abordará temas como o
sistema de governo e o processo
constitucional, eleições,
antiterrorismo e reconstrução
do país, afirmouMistura.
AUnião Europeia e os Estados

Unidos acolherão em 5 de abril
uma conferência emBruxelas
sobre a reconstrução da Síria,
embora tenha sido determinado
que a ajuda só começará a
chegar quando a transição
política estiver sendo
implementada. A embaixadora
americanaONU, Nikki Haley,
disse à imprensa após a reunião
do conselho que o governo de
Donald Trump apoia o processo
de paz sírio e quer que as
negociações emGenebra
continuem. “A Síria não pode
continuar sendo um refúgio
seguro para terroristas”,
declarou. Rússia e Irã apoiam
militarmente as forças do
presidente sírio, Bashar al Assad,
contra os rebeldes opositores,
que recebemajuda da Turquia,
dos EUA e dos países do Golfo.
(AFP)

WIKILEAKS

A Agência Central de
Inteligência acusou ontem o site
WikiLeaks de colocar em risco
funcionários americanos ao
ajudar adversários dos Estados
Unidos e solapar a luta de
Washington contra a ameaça
terrorista com a publicação de
métodos de espionagem da CIA.
A porta-voz da CIA Heather
Horniak não confirmou a
autenticidade dos documentos
publicados na terça-feira pelo
WikiLeaks, que supostamente
revelammétodos de
espionagem da agência. “Tais
publicações não apenas
colocam em risco o pessoal
americano e as operações, mas
tambémdão a nossos
adversários ferramentas e
informação para prejudicar os
Estados Unidos”, disse a
porta-voz. “A sociedade
americana deve preocupar-se
profundamente por qualquer
revelação doWikiLeaks
planejada para prejudicar a
capacidade dos serviços de
inteligência para proteger os
Estados Unidos de qualquer
terrorista ou adversário”,
acrescentou. Horniak defendeu
as operações da CIA, que
segundo a organização fundada
por Julian Assange interfere nos
dispositivos eletrônicos por
malwares. “O trabalho da CIA é
ser inovadora, avançada e estar
na primeira linha de defesa para
proteger este país de inimigos
estrangeiros”, assegurou
Horniak. OWikiLeaks publicou
na terça cerca de 9mil
documentos sobre a CIA, na
maior divulgação sobre
informação sigilosa de
inteligência. Segundo o site, a
CIA desenvolveu programas
para transformar smart TVs em
dispositivos de escuta,
contornar aplicativos populares
de criptografia e, possivelmente,
controlar automóveis. (AFP)

Aomenos 38 pessoas morreram
ontem em um ataque contra o
principal hospital militar do
Afeganistão, em Cabul, cenário
de uma ação de seis horas de
extremistas do grupo Estado
Islâmico (EI), que usavam
uniformes de médicos. “O
ataque no bairro central de
Wazir Akbar Khan, na capital,
matou 38 pessoas e feriu mais
de 70”, informou o hospital em
um comunicado, acrescentando
que ummenino de 7 anos
estava entre os gravemente
feridos. O EI reivindicou o
ataque pormeio do aplicativo
demensagens Telegram.
“Infiltrados do Estado Islâmico
atacaram o hospital militar de
Cabul”, afirmou o grupo, ao

mesmo tempo em que os
talibãs afegãos negaram no
Twitter qualquer envolvimento
com o atentado. Mas fontes das
forças de segurança
expressaram à Agência France
Press ceticismo, tanto com o
desmentido quanto com a
reivindicação do EI. O hospital,
com capacidade para 400
pacientes, foi atacado por
quatro homens armados
vestidos comomédicos, todos
abatidos pelas forças de
segurança.  A primeira explosão
aconteceu às 9h locais, quando
um homem-bomba detonou a
carga explosiva na porta dos
fundos do hospital, o que abriu
o caminho para a entrada do
comando extremista. (AFP)

China propõe acordo para
evitar choque entre Coreias

Negociações de paz terão
nova rodada no dia 23

CIA: revelações
colocam em risco
pessoal dos EUA

Ataque aomaior hospital
militar de Cabul mata 38

Giro pelo
Mundo

Edição:Marco Antonio Martinsmarco@rac.com.br
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Empate fora de casa é, sim,
um resultado maiúsculo mes-
mo em um primeiro jogo da
fase de grupos da Copa Liber-
tadores. Ainda mais para
quem fez ontem a estreia, te-
ve de atuar durante 70 minu-
tos com um a menos e conse-
guiu segurar o 1 a 1. Por isso,
o Palmeiras sai fortalecido da
Argentina, onde mostrou con-
centração para superar difi-
culdades diante do Atlético
Tucumán.

O time brasileiro com 17
participações na competição
controlou com sabedoria o
ímpeto e a pouca técnica do
adversário calouro em com-
petições continentais. A parti-
da teve indícios de tragédia
pela expulsão de Vitor Hugo
no primeiro tempo, porém,
terminou com um resultado
justo.

O jogo inaugural forçou o
Palmeiras a vivenciar de uma
vez só quase todas as adversi-
dades de uma Libertadores.
Como em uma espécie de ba-
tismo, foi preciso maturidade
para superar expulsão conter
a ira com o árbitro e adminis-
trar a pressão de um estádio
lotado. O atual campeão bra-
sileiro só não teve dessa vez
a temida altitude.

A aguardada estreia do Pal-
meiras teve ciclos de otimis-
mo, revolta, desespero e alí-
vio. Tudo isso apenas no pri-
meiro tempo. Em condições
normais, como as vividas nos
20 primeiros minutos, o Pal-
meiras seria o favorito, por
ter muito mais técnica e exibi-

do paciência crescente para
tocar a bola e ameaçar um ad-
versário dedicado em impor
velocidade e muita briga pa-
ra chegar ao gol.

Mas quase nunca a Liber-
tadores envolve condições
normais. Por isso, o otimis-
mo palmeirense desmoro-
nou aos 21’, quando Vitor Hu-

go foi expulso. O zagueiro le-
vou dois cartões amarelos
em sequência ao cometer fal-
tas no campo de ataque. A re-
volta do time com o árbitro
durou pouco, porque logo de-
pois o Tucumán saiu na fren-
te, com um gol de Zampedri,
aos 24’.

Naquele instante, o Pal-

meiras trocou a raiva pelo
abatimento. Tinha um a me-
nos, perdia o jogo e, pela lógi-
ca, teria menos chances de
igualar, pois o técnico optou
por tirar Michel Bastos para
reforçar a defesa com Antô-
nio Carlos. O time levou mi-
nutos para se acalmar, até re-
cuperar a tranquilidade em

uma falta na área. Keno com-
pletou para empatar, aos 39’.

O segundo tempo se apre-
sentou como um desafio
completo ao Palmeiras. Era
um teste prematuro da tradu-
ção do que pode se esperar
de uma Libertadores, pois
era necessário domar o ímpe-
to do Tucumán, eufórico es-

treante em competições inter-
nacionais, e, ao mesmo tem-
po, ser inteligente para, com
um jogador a menos, conse-
guir levar perigo.

Para o bem do Palmeiras,
o tempo avançou na etapa fi-
nal sem grandes sustos. O Tu-
cumán era limitado demais
para ameaçar, enquanto o ti-
me paulista foi seguro para
conter o adversário e compe-
tente para conseguir boas in-
vestidas.

Uma pena foi ter Borja em
noite ruim. O colombiano te-
ve três boas chances durante
o jogo e não aproveitou. Ain-
da assim, não é motivo para
reclamar. A atuação palmei-
rense é digna de deixar a tor-
cida otimista.

Pela Libertadores, o time
volta a campo na quarta-fei-
ra, quando recebe o Jorge
Wilstermann. Antes disso, no
sábado, o Verdão faz o clássi-
co com o São Paulo pelo Pau-
lista. (Estadão Conteúdo)

O Santos terá pela primeira
vez no ano o trio formado
por Renato, Lucas Lima e Ri-
cardo Oliveira, os três princi-
pais jogadores do time. Com
isso, espera ter uma estreia
positiva na Libertadores,
competição que definiu co-
mo a principal da tempora-
da. As possibilidades de vitó-
ria são boas, até porque o
Sporting Cristal, adversário
da partida que começa às
21h45, no Estádio Nacional
de Lima, pelo Grupo 2, vem
fazendo campanha irregular
no Campeonato Peruano —
embora seja o campeão.

A volta do trio foi bastante
comemorada pelo pressiona-
do técnico Dorival Junior. Ele
acredita que com Renato, Lu-
cas Lima e Ricardo Oliveira o
Santos voltará a ser um time
equilibrado, e também mais
ofensivo. Com os três de vol-
ta, o time espera espantar a

má fase que vive, após per-
der três dos últimos cinco jo-
gos que disputou, sendo que
no período conquistou ape-
nas uma vitória.

Com os reforços, Dorival
poderá mandar a campo sua
formação mais próxima do
ideal. Apenas o goleiro Van-
derlei, que ainda está se recu-

perando de fratura em um
dos dedos da mão, continua
fora da equipe.

Da mesma forma, os joga-
dores acreditam em um ren-
dimento bem superior ao
apresentado até agora no Es-
tadual. "Eles nos passam tran-
quilidade, somam bastante
em campo", definiu o zaguei-

ro Cléber, recém-chegado à
Vila Belmiro.

O atacante colombiano Co-
pete confia que o Santos será
forte não somente hoje à noi-
te, mas durante toda a com-
petição sul-americana. "O
Santos é um grande time,
com uma torcida forte. Toda
vez que entra na Libertado-
res quer vencer. Vamos jogar
todas as partidas como sen-
do uma final", disse Copete,
que renovou contrato com o
clube até junho de 2021, em
acordo oficializado ontem pe-
lo clube.

O jogo também será a pri-
meira experiência de boa par-
te do elenco na competição.
Dos 30 jogadores inscritos,
22 nunca disputaram o tor-
neio continental. Entre eles,
o lateral Zeca. “Conversamos
bastante com o professor Do-
rival sobre isso. Espero aju-
dar.” (Estadão Conteúdo)

Palmeiras estreia com empate

ATLÉTICO TUCUMÁN

LIBERTADORES ||| NA ARGENTINA

Gols:Zampedri, aos 24’, e Keno, aos 39’ do
1º tempo. Público e renda:Nãodivulgados.
Local:SanMiguel de Tucumán, na Argentina.
Juiz:MarioDiaz de Vivar (Paraguai).Cartões
amarelos:Bianchi (ATL); Thiago Santos e
FernandoPrass (PAL).Cartão vermelho:Vitor
Hugo.

Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo,
Cléber e Zeca; ThiagoMaia, Renato, Lucas
Lima e Vitor Bueno; Copete eRicardo
Oliveira. Técnico:Dorival Junior.

FernandoPrass; Jean, EduDracena, Vitor
Hugo e ZéRoberto; Thiago Santos e Felipe
Melo;Michel Bastos (Antônio Carlos), Dudu e
Keno (Róger Guedes); Borja (Willian).
Técnico:EduardoBaptista.

LIBERTADORES ||| ÀS 21H45

PALMEIRAS

Luchetti; Di Placido, Bianchi, Canuto e
Evangelista; Leyes, Acosta (JoséMéndez) e
Aliendro;Menéndez, LeandroGonzález
(JavierMendoza) e Zampedri. Técnico:Pablo
Lavallén.

Ricardo Oliveira durante o embarque do Santos para o Peru: estreia

SPORTING CRISTAL

Local:EstádioNacional, em Lima.Horário:
21h45 (Fox). Juiz: Jose Argote (VEN).

Verdão perde Vitor Hugo expulso aos 21’ do 1º tempo e não sai do 1 a 1 com o Atlético Tucumán

Reforçado, Santos vai a campo confiante em Lima
Pela 1ª vez no ano Peixe terá o trio formado por Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, os principais jogadores do time

Esportes

Atacante Dudu tenta escapar da fortemarcação: Palmeiras volta a jogar pela Libertadores contra o JorgeWilstermann, quarta-feira, em casa

1

Marcello Zambrana/EC

Viana; Cazulo, Garcés, Revoredo eChávez;
Ballón, Lobatón, Costa, Sánchez e Sandoval;
Diego Ifrán. Técnico:Guillermo del Solar.

LIBERTADORES

Coordenação: Carlo Carcani Filho. carlo@rac.com.br. Editor: Silvio Begatti

Walter Monteros/France Press

No sábado, time faz o
clássico pelo Paulista
diante do São Paulo

1

SANTOS

Terça-feira
Atlético-PR 2 x 2 Universidad

Zulia 1 x 2 Chapecoense

Ontem
Godoy Cruz 1 x 1 Atlético-MG

Flamengo 4 x 0 San Lorenzo

Atlético Tucumán 1 x 1 Palmeiras

Hoje
Sporting Cristal x Santos

Zamora x Grêmio

CORREIO POPULAR A23
Campinas, quinta-feira, 9 de março de 2017

A23



GRUPO A PG J
1º) Corinthians 18 7
2º) Botafogo 10 7
3º) São Bernardo 9 7
4º) Ituano 8 7

GRUPO B PG J
1º) São Paulo 14 7
2º) Linense 10 7
3º) Red Bull Brasil 5 7
4º) Ferroviária 5 7

GRUPO C PG J
1º) Palmeiras 15 7
2º) São Bento 7 7
3º) Novorizontino 7 7
4º) Santo André 6 7

GRUPO D PG J
1º) Ponte Preta 14 7
2º) Mirassol 13 7
3º) Santos 10 7
4º) Audax 7 7

SÉRIE A2PAULISTÃO

Time PG J
1º) São Caetano 19 9
2º) Rio Claro 19 9
3º) Água Santa 18 9
4º) Penapolense 16 9
5º) Batatais 16 9
6º) Taubaté 15 9
7º) Sertãozinho 14 9
8º) Bragantino 14 9
9º) Guarani 12 9
10º) Barretos 11 9
11º) Rio Preto 11 9
12º) XV de Piracicaba 11 9
13º) Votuporanguense 10 9
14º) Portuguesa 10 9
15º) Juventus 10 9
16º) Oeste 9 9
17º) Capivariano 9 9
18º) Velo Clube 8 9
19º) Mogi Mirim 7 9
20º) União Barbarense 4 9

Sofrimento contra o Brusque serve
de lição para o Corinthians hoje

O São Paulo fez mais uma víti-
ma na temporada e chegou a
nove partidas de invencibilida-
de. Desta vez, o Tricolor apli-
cou 3 a 1 no ABC, pela Copa
do Brasil, e agora decidirá a va-
ga na próxima fase quarta-fei-
ra, no Frasqueirão, em Natal,
onde pode perder por um gol
de diferença. Mais uma vez, o
ataque correspondeu: já são
29 gols em dez confrontos no
ano.

Desde o início, a proposta
dos visitantes era amarrar o jo-
go, com faltas duras, cera e
dez jogadores na defesa. Só
que o time do São Paulo é di-
nâmico e pressiona. Foi assim
que construiu a vitória, com
paciência, mas sem perder a
concentração na defesa, que
vem sendo criticada pelo ex-
cesso de gols sofridos.

Ciente das dificuldades
dentro da área, o centroavan-
te Lucas Pratto se aproximou
mais dos companheiros, cha-
mou o jogo e participou das
melhores chances.

Em uma delas, logo aos 6’,
ele deu um belo passe e dei-

xou Thiago Mendes na cara
do gol. O volante chutou, o go-
leiro Edson defendeu, e, no re-
bote, Cueva tentou marcar,
mas Levy salvou em cima da
linha.

Principal articulador das jo-
gadas de ataque do São Paulo,
Cueva estava sendo vigiado

de perto e foi caçado por Jar-
del. Sofreu uma entrada dura,
que culminou no amarelo. E
antes que o jogador fosse ex-
pulso, o técnico Geninho ti-
rou seu comandado.

Mas as patadas não ame-
drontaram os são-paulinos,
pelo contrário. A pressão era

grande e o ABC não conse-
guia trocar cinco passes que
logo era desarmado. E se Cue-
va estava sendo marcado de
perto, foi Luiz Araújo que co-
meçou a desequilibrar.

Em uma cobrança de es-
canteio, o jogador mandou a
bola na trave. Em outra joga-

da, chutou novamente no pos-
te. Só que na terceira boa
chance, não teve jeito. Aos
27’, Cicero lançou Cueva, que
dominou livre na área. Luiz
Araújo tomou a bola do com-
panheiro e mandou para o
gol, abrindo o placar.

E antes do intervalo, Luiz

Araújo mostrou os motivos
que fizeram o técnico Rogério
Ceni pedir sua permanência
no clube. Ele roubou a bola
nomeio de campo e foi enfilei-
rando seus marcadores com
dribles em velocidade. Che-
gou na entrada da área e chu-
tou, mas o goleiro Edson de-
fendeu.

Só que logo no início da
etapa final, Luiz Araújo rece-
beu um ótimo lançamento,
limpou o goleiro da jogada e
mandou para o gol vazio. A
torcida tricolor ainda come-
morava o segundo gol quan-
do o ABC diminuiu. Na co-
brança de escanteio, Márcio
Passos ganhou de Breno no al-
to e marcou de cabeça. Só
que o São Paulo não sentiu o
golpe, manteve o ímpeto ofen-
sivo e logo fez o terceiro, com
Pratto, marcando de cabeça
após cruzamento de Thiago
Mendes

A partir daí, o técnico Rogé-
rio Ceni preservou Luiz Araú-
jo e Cueva — o peruano saiu
de campo sentindo a coxa es-
querda— e o time passou a to-
car a bola com inteligência pa-
ra evitar sustos desnecessá-
rios e garantir um bom resulta-
do para o jogo de volta no Rio
Grande do Norte na próxima
semana. (Estadão Conteúdo)

Contratar um treinador para
substituir Felipe Moreira se
transformou em uma mis-
são complicada para a Pon-
te Preta. A novela poderia
ter terminado na terça-feira,

quando o clube esteve mui-
to perto de fechar com Adíl-
son Batista.

A contratação, porém,
não foi concluída. Como o
nome escolhido não era una-

nimidade, alguém vazou a
informação para a imprensa
e a reação da torcida nas re-
des sociais foi de extrema in-
satisfação, como esperado.
Afinal, quem ficaria entusias-
mado com a contratação de
um treinador que não traba-
lha desde que deixou o Join-
ville em julho de 2015?

O vazamento criou um
mal-estar na diretoria da
Ponte Preta. Uma ala consi-
dera Adílson um bom nome,
por já ter trabalhado em
grandes clubes como Grê-
mio (2003), Cruzeiro (2008),
Corinthians (2010), Santos
(2010), São Paulo (2011) e
Vasco da Gama (2013). Essa
turma está bem insatisfeita

com quem, de certa forma,
se mexeu nos bastidores pa-
ra impedir a contratação.

É ruim que o ambiente na
diretoria fique assim, mas
quem vazou a informação o
fez pelo bem da Ponte Preta.
E o bem da Ponte Preta deve
ser a meta número um de to-
dos seus dirigentes.

Pode ser que Adílson faça
um enorme sucesso no seu
próximo clube. Talvez o me-
lhor trabalho de sua carreira
esteja por vir em 2017. Mas,
no momento, não há nada
que indique nessa direção.

Em 2015, Adílson coman-
dou o Joinville em dez parti-
das. Ganhou duas, empatou
duas e perdeu seis. Caiu

com um aproveitamento de
26,7% e não foi contratado
por mais nenhum clube.

Só um treinador (Hélio
dos Anjos) trabalhou em
mais clubes que foram rebai-
xados da Série A para a Série
B do que Adílson Batista.

Nos seis grandes que co-
mandou, Batista ganhou
apenas dois estaduais (foi bi-
campeão mineiro pelo Cru-
zeiro, em 2008 e 2009). Fo-
ram seus últimos títulos. An-
tes, também foi campeão po-
tiguar (2002) e catarinense
(2006). E só.

Claramente, o retrospec-
to de Adílson Batista não re-
comenda a sua contratação.
A Macaca vai disputar o Bra-

sileirão, um campeonato difi-
cílimo. Para repetir sua boa
campanha de 2016, na qual
terminou em 8º lugar, a Ma-
caca terá que ser muito efi-
ciente de maio a dezembro.
É um desafio e tanto e as
chances de sucesso serão
maiores se o clube conse-
guir contratar o melhor trei-
nador possível, dentro de
seu orçamento.

Adílson não é o mais indi-
cado para esse desafio e,
quem quer que seja que te-
nha se mobilizado para im-
pedir sua contratação, fez
um bem à Ponte Preta.

COPA DO BRASIL ||| 21H30

Concurso: 1483 08/03/2017

03 04 05 06 07

06 09 15 22 39 48

São Paulo amplia a série invicta

SÃO PAULO

5160

10ª RODADA
Sábado

Água Santa x Penapolense (15h)
Bragantino x Portuguesa (16h)
Mogi Mirim x Capivariano (16h)

Rio Preto x Barretos (19h)
Batatais x Sertãozinho (20h)

Domingo
Votuporanguense x Guarani (10h)
Taubaté x Barbarense (10h)
São Caetano x Juventus (16h)

Rio Claro x XV de Piracicaba (16h)
Oeste x Velo Clube (16h)

COPA DO BRASIL ||| TERCEIRA FASE

Após quase ser eliminado nos pênaltis, Timão promete maior
concentração diante do Luverdense na Arena Pantanal

Público: 15.101. Renda: R$ 363.740,00.

8ª RODADA
Amanhã

São Bento x Linense (19h)
Novorizontino x Ferroviária (21h05)

Sábado
Santo André x Botafogo (15h)

Audax x Red Bull (16h)
Palmeiras x São Paulo (16h)

Domingo
Ponte Preta x Corinthians (16h)
São Bernardo x Santos (18h30)

Segunda-feira, 13/3
Mirassol x Ituano (20h)

Sena: (1) (R$ 59.741.202,88)
Quina: (219) (R$ 19.333,81)
Quadra:(10816) (R$ 559,23)

O susto diante do Brusque ain-
da está vivo na memória dos
corintianos. Por pouco, o time
não caiu precocemente na Co-
pa do Brasil e a dificuldade en-
carada diante dos catarinen-
ses servirá como aprendizado
para evitar a zebra contra o Lu-
verdense. O jogo de ida da ter-
ceira fase é hoje, às 21h30, na
Arena Pantanal.

O Luverdense é uma equi-
pe novata — fundada em 2004
— que já está na Série B do
Brasileiro e aparece, ao lado
do Goiás e Vila Nova, como a
maior força do futebol do Cen-
tro-Oeste. Em oito partidas na
temporada, o time de Lucas
do Rio Verde, no Mato Grosso,
ganhou seis vezes e empatou
duas.

O clube tem uma folha sala-
rial bem modesta, cerca de R$
250 mil, número 40 vezes me-

nor do que o valor que o Corin-
thians paga aos seus atletas —
R$ 10 milhões. Apesar da dis-
crepância financeira, os joga-
dores da equipe alvinegra es-
tão longe de dar como favas
contadas.

"Aquele jogo com o Brus-
que mostrou que precisamos
estar concentrados sempre. Ví-
nhamos de duas boas vitórias,
sobre Palmeiras e Mirassol, e
acabamos entrando um pou-
co desconcentrados, achando
que iríamos resolver a situa-
ção a qualquer momento. Ser-
viu para vermos que precisa-

mos respeitar todos os adversá-
rios", disse o atacante Jô, lem-
brando que o Timão empatou
por 0 a 0 no tempo normal e
por pouco não foi eliminado
nos pênaltis.

O Corinthians tem tido um
desempenho melhor quando
enfrenta grandes equipes. Já
contra osmenores, o sofrimen-
to é grande. Para tentar ameni-
zar a dificuldade, o técnico Fá-
bio Carille manteve a forma-
ção que derrotou o Santos.
Cássio e Romero, que eram dú-
vidas, estão confirmados. (Es-
tadão Conteúdo)

Márcio Passos (7/2º).

4328

08/03/2017

17 20 21 22 23

ABC

Extração:

Concurso: 08/03/2017

09 11 13 14 15

Quina: (Não houve acertador)
Quadra:(48) (R$ 8.627,26)
Terno: (4267) (R$ 145,93)
Duque: (123989) (R$ 2,76)

Luiz Araújo (27/1º e 5/2º). Pratto (10/2º).

A FRASE

O atacante Romero, que era dúvida, teve a escalação confirmada

15 acertos: (2) (R$ 783.149,76)
14 acertos: (431) (R$ 1.597,40)
13 acertos: (16004) (R$ 20,00)
12 acertos: (205330) (R$ 8,00)
11 acertos: (999270) (R$ 4,00)

TV

Tricolor chega a nove jogos de invencibilidade no ano ao derrotar o ABC por 3 a 1 no Morumbi

Atacante do São Paulo

08/03/2017

LOTERIA

16 18 26 69 78

Cícero vê a bola na rede do ABC: Tricolor agora pode perder por um gol de diferença no Frasqueirão

3

LUIZARAÚJO

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

3ª FASE

Alguém fez um
bem à Ponte Preta

carlo
carcani

Concurso: 1910

1º) (19653) (R$ 350.000,00)
2º) (26305) (R$ 19.000,00)
3º) (71760) (R$ 16.000,00)
4º) (14147) (R$ 14.000,00)
5º) (07875) (R$ 12.012,00)

15h: Rostov x Manchester United -
ESPN Brasil
15h: Koebenhavn x Ajax - Fox
15h: Apoel x Anderlecht - Fox 2
16h: Indian Wells - SporTV 3
17h: Lyon x Roma - EI e Fox Sports
17h: Schalke 04 x M’gladbach -
ESPN Brasil
17h: Olympiacos x Besiktas - ESPN
17h: Celta x Krasnodar - Fox 2

19h15: Vasco x Vitória - Fox Sports
19h15: Criciúma x Fluminense -
SporTV
19h30: Zamora x Grêmio - Fox 2
21h: Lanús x Nacional - SporTV 2
21h30: Luverdense x Corinthians -
SporTV
21:30: NHL - ESPN +
21h45: Sporting Cristal x Santos -
Fox

Ale Vianna/EC

Luiz Araújo marca
dois belos gols e é
o destaque do jogo

1

“Estou numa fase
maravilhosa. Quero
agradecer aoRogério
pela confiança.”

Ontem
São Paulo 3 x 1 ABC
Goiás 4 x 0 Cuiabá
Joinville 3 x 1 Gurupi

S. Corrêa 1 x 4 Internacional
Boavista 0 x 3 Sport
Murici 0 x 2 Cruzeiro

Hoje
Criciúma x Fluminense

Vasco x Vitória
Luverdense x Corinthians

n n Carlo Carcani é coordenador de
esportes do Grupo RAC
E-mail: carlo@rac.com.br

Para maior segurança, o apostador também
deve conferir o resultado das loterias no
site da Caixa (www.caixa.gov.br/loterias) ou
nas lotéricas.
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GUARANI ||| MAURÍCIO BARBIERI INTERINO ||| INDEFINIÇÃO

Incômodo jejum
já bate à porta

Brigatti segue à
frente do time
Ex-goleiro comanda a Ponte contra o CorinthiansInício de trabalho pode ser o pior em 6 anos

Paulo Santana
Da Agência Anhanguera

santana@rac.com.br

João Brigatti, que vibrou mui-
to na vitória sobre o Ituano,
por 1 a 0, e fez a torcida revi-
ver os tempos em que a pai-
xão começava no gramado e
contagiava a arquibancada, es-
tará em ação novamente do-
mingo, às 16h, na partida com
oCorinthians, pela oitava roda-
da do Campeonato Paulista. Is-
so porque, depois da enorme
rejeição nas redes sociais em
torno de Adilson Batista, que
seria o substituto de FelipeMo-
reira, a diretoria decidiu bus-
car um novo treinador com
mais cautela e confirmou a
permanência do interino por
mais um jogo.

Ontem, o ex-goleiro e ex-
treinador de goleiros da Maca-
ca comandou o time reserva
em um jogo-treino no CT do
Jardim Eulina, diante do SEV
Hortolândia. O time campinei-
ro entrou em campo com João
Carlos; Emerson, Fábio Ferrei-
ra, Kadu e Reynaldo; Fábio Bra-
ga, Jadson e Elton; Matheus
Cassini, Erick Salles e Ramon,
e venceu por 2 a 0, com gols
deMatheus Cassini e Ramon.

No trabalho de ontem, as
novidades ficaram por conta
dos volantes Fernando Bob,
que se recuperou de uma leve
contratura muscular na coxa e
pode reaparecer entre os titula-
res, e Wendel, que fez trabalho
de transição e não deve estar
em campo. O lateral Artur tam-
bém está fora por contusão
muscular.

O meia-atacante Lucca, um
dos artilheiros da equipe na
temporada com cinco gols, ga-
rante estar motivado para en-
carar o seu time de origem. "O
Corinthians está em uma fase
crescente, é uma equipe forte

e que está criando um padrão
de jogo interessante. Mas a
gente tem que mostrar o nos-
so valor. Paramim, será um jo-
go como qualquer outro por-
que não tenho que provar na-
da para ninguém do Corin-
tians", disse.

Enquanto a comissão técni-
ca interina e os jogadores ga-
nharam um pouco de paz pa-
ra seguir trabalhando, a direto-
ria segue realizando reuniões
diárias e constantes para a es-
colha do novo técnico. Por en-
quanto, não há consenso.

Jorginho, vice-campeão da
Sul-Americana em 2013, tem
aprovação da torcida e surge

como nome forte. O presi-
dente Vanderlei Pereira acre-
dita que Enderson Moreira
seria um bom nome, mas o
vice Giovanni Dimarzio de-
fende Vadão e acha que se-
ria bom também dar uma
oportunidade para Ney
Franco.

Em contrapartida, o dire-
tor de futebol Hélio Kazuo e
o gerente de futebol Gusta-
vo Bueno gostam do traba-
lho de campo feito por Dori-
va, que não tem aprovação
dos torcedores. O presiden-
te de honra Sergio Carnielli,
por sua vez, só não quer sa-
ber do retorno de Jorginho.

Carlos Rodrigues
Da Agência Anhanguera

carlos.rodrigues@rac.com.br

O início de trabalho do técni-
coMaurício Barbieri no Guara-
ni é desafiador. Ele assumiu o
Bugre à beira do G4 da Série
A2 do Campeonato Paulista,
mas uma série de três jogos
sem vitória deixou o time
mais perto da zona de rebaixa-
mento do que do grupo de
classificação. E se o primeiro
resultado positivo não vier no
jogo de domingo, contra o Vo-
tuporanguense, fora de casa, o
comandante bugrino chegará
a um jejum incômodo pelo
qual o clube não passa há seis
anos.

O último treinador que fi-
cou sem vencer suas primei-
ras quatro partidas dirigindo o
clube foi Giba, hoje falecido.
Ele assumiu a equipe durante
a Série B do Brasileiro de 2011
e acumulou quatro derrotas
consecutivas: para Náutico (2
a 0), ABC (2 a 1), Ponte Preta
(2 a 0) e ASA (3 a 2). Na se-
quência do trabalho, no entan-
to, o time conseguiu reagir e,
mesmo sob ameaça de greve,
quatro meses de salários atra-
sados e destituição de presi-
dente, o treinador conseguiu
salvar o Bugre do rebaixamen-
to à terceira divisão.

Depois de Giba, outros 14
técnicos passaram pelo Guara-
ni - sem contar os que atua-
ram de maneira interina. Des-
te total, apenas dois — Zé Teo-
doro, em 2013, e Vágner Bena-
zzi, em 2014 — não chegaram
a completar quatro partidas
no comando do clube. Entre
os que conseguiram, os maio-
res aproveitamentos em início
de trabalho foram de Pintado,
em 2015, e Marcelo Chamus-
ca, no ano passado, com
83,3%. O pior foi de Branco,

que em seus primeiros quatro
jogos na temporada 2013, con-
seguiu uma vitória, mas per-
deu os outros três, tendo apro-
veitamento de 25%.

Após empates contra Juven-
tus e Rio Claro na condição de
visitante e derrota para o Capi-
variano, no Brinco, Maurício
Barbieri tem aproveitamento
de 22% dos pontos disputados
e sabe que precisará melhorar
os números se quiser atenuar
a pressão e manter o Guarani
com chances reais de alcançar
a classificação às semifinais.

Contra esses indícios de cri-
se, o grupo vislumbra a reação
imediata e acredita que a pri-

meira vitória com o treina-
dor pode desencadear uma
sequência positiva. "Todo
mundo esperava muito da
gente e sabemos que pode-
mos fazer mais. As coisas
não caminharam como a
gente queria e os resultados
não vieram,mas isso faz par-
te do futebol. Precisamos
ter perseverança, fazer nos-
somelhor e também nos co-
brar", admite o lateral-direi-
to Lenon. "O importante é
conseguir as vitórias, a co-
meçar por domingo. É uma
grande oportunidade e, pen-
sando passo a passo, vamos
conseguir nosso objetivo."

Giba foi o último a
começar com 4 jogos
sem vitória em 2011

Leandro Ferreira/24fev2017/AAN

Com Maurício Barbieri, Guarani tem dois empates e uma derrota

Manoel Messias/EC

João Brigatti no jogo contra o Ituano, vencido pela Ponte por 1 a 0

Diretoria decide
buscar novo técnico
commais cautela
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A cada 132 minutos sofre em

média o PSG no Francês. Ontem,

sofreu 1 gol a cada 15 minutos.

Na história da Liga dos Campeões

que um time reverte uma

desvantagem de quatro gols.

1

1ª

GOL

VEZ

Neymar faz o Camp Nou chorar
LIGA DOS CAMPEÕES ||| VIRADA ÉPICA

Era preciso ummilagre, que fi-
cou ainda mais improvável
com o gol de Cavani no 2º tem-
po. A vitória por 3 a 1 aos 42’
do 2º tempo obrigava o Barce-
lona a fazer mais três gols para
ir às quartas de final da Liga

dos Campeões. E foi isso que a
equipe fez. Em jogo histórico,
superou o que parecia impossí-
vel e, liderado por uma atua-
ção espetacular de Neymar
nos minutos finais, goleou o
Paris Saint-Germain por um
inacreditável 6 a 1 que lhe deu
a classificação, para delírio de
umCampNou que foi às lágri-
mas ao apito final.

A histórica classificação do
Barcelona só foi possível pela
aparição de Neymar no mo-

mento mais difícil. Precisando
de três gols em poucos minu-
tos, o time catalão viu o brasi-
leiro marcar dois e dar a assis-
tência para Sergi Roberto selar
o resultadomemorável.

O Barcelona não poderia pe-
dir um iníciomelhor. Desespe-
rado por gols, marcou o pri-
meiro logo aos 2’. Rafinha cru-
zou da direita e a defesa do
PSG afastou mal. Depois, ain-
da cochilou e permitiu que
Suárez se antecipasse para des-
viar de cabeça sobre Trapp e
marcar o primeiro: 1 a 0.

Apesar do gol, a vantagem
francesa seguia imensa e, por
isso, a postura nãomudou. Fe-
chados, os visitantes impe-
diam a entrada do Barcelona
na área, e o que restou aos
mandantes foi arriscar de fora.
A posse de bola era toda do
Barça, mas sem objetividade.

Mas aos 39’ Iniesta recebeu
de Suárez e, próximo à linha
de fundo, tocou de calcanhar
para o meio da área. Kurzawa,
na ânsia de afastar, finalizou
contra o próprio gol.

Mesmo longe de ser brilhan-

te, o Barcelona foi para o inter-
valo com um grande resultado
e aplaudido pela torcida. Para
melhorar, a receita da etapa
inicial se repetiu logo no início
do 2º tempo: aos 2’, Iniesta to-
cou para Neymar nas costas
deMeunier, que caiu na frente
do brasileiro e o derrubou. O
árbitro, inicialmente, assina-
lou tiro demeta,mas após con-
sultar o assistente marcou o
pênalti. Messi bateu no canto
direito e fez 3 a 0.

Um belo gol de Cavani, ba-
tendo de primeira aos 17’, caiu

como um balde de água fria
no Barça. Como estádio em si-
lêncio, o PSG tomou o coman-
do do jogo e quase marcou o
segundo dois minutos depois.

O desânimo catalão ficou
evidente, e quem criou as me-
lhores chances até o fim da
partida foi o adversário. Para o
PSG, foi só voltar a se fechar.
Só que de uma hora para a ou-
tra, o milagre pareceu possível
novamente. Aos 42, Neymar
fez um golaço de falta. Aos 45,
o árbitro viu pênalti deMarqui-
nhos em Suárez e o brasileiro

fez 5 a 1.
A incrível pressão do Barce-

lona finalmente se transfor-
mou em explosão da torcida
aos 49. Neymar recebeu na in-
termediária, teve calma para
cortar o defensor e colocar a
bola na área. Sergi Roberto
chegou por trás da zaga emar-
cou o gol histórico.

No outro jogo de ontem, o
Borussia goleou o Benfica por
4 a 0 em Dortmund e também
avançou às quartas. Auba-
meyang (3) e Pulisic fizeram
os gols. (Estadão Conteúdo)

CORRIDA DA LUA

O ritmo de cada participante
determina a ordem de largada
Uma largada organizada e de
acordo com o ritmo dos
participantes promove uma
prova com fluidez, conforto e
segurança. E justamente pela
aprovação dos corredores desde
2014, a 21ª Corrida da Lua
manteve o sistema de largada
baseado no ritmo de cada um.
Desta forma, os mais rápidos se
posicionarão à frente e assim
sucessivamente até os
caminhantes, que largarão no
último grupo. "É uma evolução
que visa conforto, segurança e
respeito ao próximo. Com os

inscritos informando e
obedecendo o posicionamento
correto, a largada ocorre de
forma confortável e tranquila,
com a segurança exigida neste
momento", diz o coordenador
técnico da prova Paulo Rosa.
A disputa, que faz parte das
comemorações de 90 anos do
Correio Popular, tem largada
sábado, às 20h, na praça
Arautos da Paz, e o percurso
será realizado no entorno da
Lagoa do Taquaral. Os inscritos
vão cumprir distâncias de 6km e
10km na corrida, e 6km na

caminhada.
Quem se inscreveu no Pelotão
Star tem o privilégio de largar à
frente dos demais. Inclusive,
com vantagem sobre os atletas
que no ato da inscrição
informaram tempos mais
rápidos. A largada terá a
seguinte ordem: Pelotão Star
identificados pela letra A,
pelotão mais rápido B (laranja),
pelotão C (amarelo), pelotão D
(marrom), pelotão E (azul) e
pelotão S caminhada (branco).
A 21ª Corrida da Lua é
patrocinada pela Oficina do
Estudante, PUC-Campinas,
Renata Superiore, Unimed
Campinas e Sanasa e tem
realização do Correio Popular e
Proworld. (Da Agência
Anhanguera)

SUPERLIGANBA

NÚMEROS

OBrasil Kirin não teve um bom
começo, mas foi buscar mais
uma vitória na Superliga
Masculina de Vôlei. Na noite de
ontem, em meio a festa pela
comemoração ao Dia
Internacional daMulher nas
arquibancadas do Ginásio do
Taquaral, o time campineiro
derrotou o São Bernardo, por 3
a 1, de virada, com parciais de
14/25; 25/23; 25/19 e 25/21. O
jogo foi válido pela 10ª rodada
do returno.

Durante a partida, o Brasil Kirin
realizou diversas ações em
homenagem aoDia daMulher
com distribuição de brindes,
interação entre torcedoras e os
jogadores, entrega de rosas e
umamensagem lida pelo
campeão olímpico André Heller
ao final do primeiro set.
Com 43 pontos e o quarto lugar
garantido, o time encerra a 1ª

fase contra Sada/Cruzeiro,
sábado (11), às 21h30, em
Contagem.

A noite de terça-feira foi histórica
para Dirk Nowitzki. O astro
alemão entrou para o seletíssimo
grupo dos jogadores commais
de 30mil pontos anotados na
NBA ao fazer 25 na vitória do
Dallas Mavericks por 122 a 111,
em casa, sobre o LA Lakers.
Em pouco mais de um período,
Nowitzki conseguiu os 20 pontos
que precisava para chegar aos
emblemáticos 30 mil pontos na
sua 19ª temporada na NBA. E
durante toda a campanha atual,

o alemão só havia chegado aos
20 pontos em cinco partidas.
"Acertei o primeiro arremesso,
logo o segundo e o terceiro e
pensei: 'por que não'?", relatou
Nowitzki, que converteu os seis
primeiros disparos e capturou 11
rebotes em24minutos. "Lancei
outro e entrou. Os três seguintes
chegaramde imediato, e só tratei
de aproveitar essa sequência".
O alemão, de 2,13metros, se
tornou o sexto jogador a atingir a
cifra de 30mil pontos, sendo o

primeiro estrangeiro. Além dele,
o grupo conta com Kareem
Abdul-Jabbar, Karl Malone,
Michael Jordan, Wilt

Chamberlain e Kobe Bryant.
Aos 38 anos, Nowitzki igualou a
melhor atuação que teve durante
umprimeiro quarto em suas 19
temporadas aomarcar 18 pontos
nesse período. Depois, quando
faltavam10m58 para a
conclusão do segundo quarto,
atingiu a marca histórica ao fazer
mais uma cesta.
O astro do Mavericks ainda teve
tempo para acertar um
arremesso de três, chegando aos
23 pontos anotados nos
primeiros 14 minutos da partida.
Logo depois, o jogo foi
interrompido, com os
companheiros de Nowitzki o
rodeando para felicitá-lo pelo
feito histórico. (EC)

Com dois gols e uma assistência nos minutos finais, craque ajuda o Barça a fazer 6 a 1 no PSG
Pau Barrena/EC

Messi e Neymar vibram após a sensacional goleada do Barcelona sobre o PSG: vaga nas quartas de final parecia perdida, mas o brasileiro foi decisivo nos minutos finais da partida

Borussia goleia o
Benfica por 4 a 0 e
também se classifica

No Taquaral, Brasil Kirin
derrota o São Bernardo

Ronald Martinez/AFP

Nowitzki fez história na terça-feira

Nowitzki é o 6º jogador da
história a ter 30 mil pontos
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Delma Medeiros
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

delma@rac.com.br

A paixão pela obra e pelo can-
tor e compositor baiano Raul
Seixas (1945-1989) foi o ponto
de união dos músicos Agnal-
do Araújo e Sylvio Passos, que
os levou a criar em 2010, a Pu-
tos Brothers Band, um grupo

para interpretar canções do
ídolo e que culminou num tra-
balho autoral, reunido agora
no CD Tá Todo Mundo Puto
Brother!, nome também da
primeira faixa do álbum.

Araújo se especializou em
cantar as músicas do “Maluco
Beleza” em bares de Campi-
nas — e sem necessidade da

plateia soltar o chavão “toca
Raul”. Passos foi amigo ínti-
mo do músico, é fundador e
presidente do Raul Rock
Club, primeiro fã clube do ro-
queiro criado no Brasil, e de-
tentor de parte do acervo do
compositor baiano.

Araújo conta que ambos se
conheciam há algum tempo
quando ele descobriu a parte

musical de Passos, que é gai-
tista. “Pensamos então em de-
senvolver um trabalho musi-
cal, começamos a compor jun-
tos e criamos a Putos Bro-
thers”. A banda é formada por
Araújo (voz, guitarra e viola
caipira), Passos (gaita), Adria-
no Araújo (baixo) e André Lo-
pes (bateria). O álbum, inde-
pendente, traz dez faixas auto-

rais, a maioria delas de auto-
ria da dupla Araújo e Passos,
“com músicas inspiradas e
inspiradoras”, segundo Araú-
jo.

O cantor explica que o no-
me da banda foi pinçado de
um álbum de Raul Seixas. “Na
contracapa de um LP do Raul
de 1989, constava que o disco
foi ‘produzido pelos putos

brothers, (o cantor e composi-
tor Marcelo) Nova e (Raul) Sei-
xas’. E resolvemos manter es-
se nome. ‘Puto’ têm vários sig-
nificados. No Rio Grande do
Sul quer dizer gay; em Portu-
gal, meninos; também tem o
sentido de grandeza. No LP
acredito que era isso, produzi-
do por grandes amigos. E esta
também é a ideia da banda”,

coloca Araújo.
O músico também afirma

que a banda, apesar da refe-
rência a Raul Seixas, busca
uma identidade própria, sem
remeter a este ou aquele artis-
ta. “Misturamos rock, blues a
elementos e ritmosmais regio-
nais, unindo guitarra, viola
caipira, charango. Ficou um
trabalho com a nossa cara
mesmo”, afirma.

O álbum, que já está dispo-
nível em diversos pontos de
vendas e pode ser adquirido
diretamente com Araújo via
Mercado Livre, terá lançamen-
tos em diversos locais fora de
Campinas durante o mês de
março. Na cidade, só show de
lançamento será dia 7 de
abril, no Boteco da Vila, na Vi-
la Industrial.

Araújo cita que o processo
de produção, entre a composi-
ção, arranjos, gravação em es-
túdio, até chegar ao produto
final, levou cerca de quatro
anos. “Foi um aprendizado. O
Sylvio até montou uma produ-
tora para ser produtor fono-
gráfico e gerir nosso traba-
lho”, conta. O álbum foi pro-
duzido em Campinas, grava-
do no Gravina Estúdio e mas-
terizado no Cajueiro Áudio
por André Mais. A banda tam-
bém vai lançar a versão do dis-
co em vinil, em edição limita-
da e numerada. Os interessa-
dos podem fazer reserva pelo
e-mail contato@putosbrothers-
band.com.

PONTOS DE VENDA DO CD Tá Todo

Mundo Puto Brother!

4 Banca do Rock (Rua José
Paulino, 1.340, Centro, fone:
3231-2545)
4 Riva Rock Discos (Rua Luzitana,
1.498, Centro, fone: 3237-4945)
4 Chop Suey Discos (Rua Barreto
Leme, 1.250, Centro, fone:
3236-0792)
4 Bar de Vidro (Rua Joaquim
Vilac, 170, Vila Teixeira, fone:
99945-6600).
4 Quanto: R$ 25,00; no show, sai
por R$ 20,00.

Ídolo baiano é
homenageado
em música

Rock ‘pê da vida’

Passos é fundador do
primeiro fã-clube de
Raul Seixas do Brasil

SAIBA MAIS

Elcio Alves/AAN

/ MÚSICA /
Campineira Putos
Brothers Band,
formada por
Agnaldo Araújo e
Sylvio Passos,
lança CD de
estreia

REMAKE

O cantor e compositor Agnaldo Araújo, cofundador da Putos Brothers Band, com o primeiro disco do grupo: “músicas inspiradas e inspiradoras”

Comédia com Jim
Carrey é atração da
TV paga. PÁGINA A30

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cadernoc@rac.com.br

C
omo não podia faltar,
a quarta faixa do CD
traz uma

homenagem explícita ao
ídolo que os inspirou, a
cançãoUmBlues para
Raul, de autoria da dupla:
“E foi hámuito tempo/ que
você nos deixou pra trás/ e
tudo que você fez/ Sei que
ninguém jamais fará...”
(DM/AAN)
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Já sabemos da máxima de Si-
mone de Beauvoir: “Não se
nasce mulher — torna-se
uma”. Certamente o mesmo
vale para o homem, para o es-
critor, para o médico, profes-
sor — para todos, afinal. Mas
há aqueles que parecem levar
consigo algo que os faz ser o
que são: como um dom. Co-
mo a autora Anaïs Nin parecia
exalar além do dom de escre-
ver, o de ser mulher. Que, co-
mo todo dom, é misterioso.
De onde vem?

Há várias versões. Amais di-
fundida fala de um dom divi-
no ou inato. A psicanálise tam-
bém nos dá algumas pistas: as
identificações, desdemuito pe-
queninos — este intenso jogo
cruzado entre nós e os outros
que nos cercam e nos habi-

tam — estariam no cerne ou
na base, deste “vir a ser” de ca-
da um de nós. Afinal ao dizer
“tornar-semulher” estou falan-
do em identidade — em uma
identidade possível, em meio
às milhares de identidades
possíveis no campo humano.
E, ao falarmos em identidade
humana, estamos também fa-
lando de um processo que se
inicia muito possivelmente
com estas microescolhas (na
maior parte inconscientes), e
nunca cessa. A identidade hu-
mana é constante e é mutan-
te. Fazendo-nos tornar, ao lar-
go do tempo, quem somos —
dia após dia.

Mas gostaria de falar de
uma identidade feminina —
esta à qual relaciono Anaïs —
não a partir do visível da super-

fície: dos acessórios ou dos en-
feites que algumas tanto preci-
samos; das correções (e corre-
tivos), dos coloridos das
unhas, da boca e do rosto;
nem do salto alto que nos le-
va... um pouco mais alto tal-
vez (ou assim acreditamos).
Quero falar de algo “de den-
tro”. O que é isto, que nos tor-
namulheres?

Não é amaternidade neces-
sariamente — pode também
ser entre tantas outras coisas,
mas não exclusivamente. Já
que muitas não são mães e a
maternidade tampouco garan-
te que a mulher se torne uma.
Falo ainda deste intenso e eter-
no jogo do que somos, e do
que não somos. Jogo entre
nós, e o outro. Na mulher, pa-
rece haver uma falta que nos
impulsiona, nos assola e nos
move— adiante ou em outras
direções. E faz-nos tentar
preencher a falta, o vazio, o bu-
raco, a ausência, de tantasma-
neiras. E talvez daí, acredito, a
criatividade feminina.

As tentativas sempre (da-
das as devidas condições, in-
ternas e externas), de refazer.
Fazer e refazer. Não por mera
repetição — mas, por re-cria-
ção: criamos e recriamos. O
trabalho, a comida, a relação,
a história. A cada vez. Movidas
por esta falta que nos exige
sempre algo mais — nem que
seja, a simplicidade.

Anaïs Nin era assim. Foi as-

sim que a conheci através das
páginas de seus livros. Eu an-
dava pelo mercado de pulgas
de Genebra aquela manhã.
Pouco tempo antes haviam
lançado o filme Henry e June
(para quem gosta de escritas e
escritores, recomendo forte-
mente: retrata a história de
um dos livros de Anaïs sobre
seu real e passional encontro
como escritor americanoHen-
ry Miller e sua esposa June,
em Paris). Andava quando,
avistando à distância numa
banca de livros usados um vo-
lume rosa-claro, reconheci
sua foto na capa. Era uma edi-
ção antiga, grande— em reali-
dade, a primeira edição euro-
peia de seus Diários. Foi esta a
primeira vez que entrei em
contato com sua escrita.

E ela falava disto — neste e
em realidade em talvez todos
seus livros, comoum“constan-

te pano de fundo”: deste femi-
nino que, apesar de irredutível,
não é brutal. Age em silêncio,
de forma cálida e constante.

Sua vida foi polêmica. Su-
postamente bígama por vários
anos de sua vida, Anaïs apaixo-
nava-se e amava às vezesmais
de um homem. “É possível”,
ela garantia. O lugar do amor,
em sua alma, era grande, ela
dizia. O lugar de seu desejo —
assim como o lugar do conto,
da criação, da fantasia: os luga-
res emsuamente. Escreveu so-
bre o incesto em forma de pro-
sa e vendeumilhares destes li-
vros de forte cunho erótico/
sensual. Um deles (um de
seus diários) aguardou, segun-
do sua decisão, que fosse pu-
blicado somente após a morte
de seumarido.

Seu rosto, sua escrita, sua
maneira de ser, atiçavam a
curiosidade. Quem era, afinal,

amulher, Anaïs Nin? Ela se re-
velava ao mesmo tempo em
que se ocultava. Suas palestras
nas universidades americanas
(ao final de sua vida) costuma-
vam lotar.Muitas biografias fo-
ram publicadas a seu respeito.
Nenhuma, ameu ver, comple-
ta. Nenhuma biografia afinal
poderia “completar” toda a vi-
da de um ser humano. Quan-
to mais, de uma escritora co-
mo Anaïs Nin. Ou melhor di-
zendo — de uma mulher, co-
moAnaïs Nin.

Desconfio, no entanto, que
amulher, a escritora e o ser hu-
manoAnaïsNin, eram indisso-
ciáveis. Como em cada uma
de nós, ela era tudo isto, e era
também o que não sabemos.
Acho que não sabemos quase
nada, afinal, sobre ela. Under
a Glass Bell (Sob uma redoma
de vidro) foi o título de um de
seus primeiros livros. O que
há, sob uma redoma de vidro?
Aparência de transparência,
mas há algo que ressoa lá den-
tro, que se resguarda e se pro-
tege. Esta era Anaïs. Atualmen-
te, alguns alegamque, atémes-
mo seus diários — tidos como
os mais fortes e mais sinceros
de seus textos —mentiam. Eu
não duvido. Não duvido de
Anaïs Nin.

Os jogos
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Xaxado / Antonio Cedraz

* Cada fileira (vertical e horizontal) de-
verá conter números de 1 a 9;
* Cada grade menor, de 3 x 3 quadra-
dos, deverá conter números de 1 a 9;
* Nas fileiras horizontais e verticais da
grade maior, cada número deverá apare-
cer uma só vez;
* O objetivo do jogo é preencher cada
quadrado com um número de 1 a 9,
considerando que o número deverá apa-
recer apenas uma vez na horizontal, na
vertical e na grade menor.

Hagar / Dik Browne

sudoku

Samanta / Alberto Alpino

Tubino / Tannus Jr.

n n Cláudia Antonelli é psicanalista,
especialista em línguas estrangeiras e
escritora.claudia.antonelli@gmail.com

Editor: Rodrigo de Moraes rodrigo@rac.com.br

Como jogar



CAPRICÓRNIO - 22/12 A 20/1

GÊMEOS - 21/5 A 20/6

Ainda que a vontade seja
gastar, meça com sabedoria

os recursos disponíveis, os
créditos futuros e,
principalmente, todos os
investimentos que precisará fazer
para que os grandes voos deixem
de ser mera imaginação.

A tensão aumenta, mas não
tem por destino que você se

irrite sem necessidade, porém,
que arregace as mangas e se
dedique a fazer muito mais do
que faria em qualquer outro
momento. Aproveite a onda e
produza muito.

Talvez seja sábio de sua
parte protelar as decisões

que ia colocar em prática,
mas que, de repente,
surgiram uma série de
contratempos a evitar isso
acontecer. Protelar não seria,
agora, sinal de fraqueza.

Nem sempre é possível se
relacionar com todas as

pessoas de forma polida e
diplomática, às vezes surgem
emergências que precisam ser
solucionadas e quando as pessoas
andam desavisadas, um bom grito
lhes chama a atenção.

Terminou o tempo dos
dilemas e, mesmo que esses

continuem firmes e fortes
atormentando sua alma, pelo
menos você tem disponível a
chance de os tornar irrelevantes e
tomar decisões práticas. Aceite
isso e siga em frente.

Razões poderosas tomam
conta de sua alma e servem

de motivação para tomar decisões
que em outros tempos pareceram
polêmicas demais para você se
atrever a coloca-las em marcha.
Agora é tudo diferente, vale a pena
avançar.

Valerá a pena você aceitar
doses de risco maiores do

que o habitual, porque nesta parte
do caminho nada é seguro e isso
não é necessariamente um
contratempo, mas um convite
para você agir de forma
destemida.

É desnecessário você
medir forças com as

pessoas que representam os
relacionamentos mais
importantes de sua vida. É
justamente com elas que você
deveria associar sua força, em
vez de continuar competindo.

Há muito trabalho para
fazer sobre os pequenos

assuntos cotidianos antes de
continuar tentando avançar
sobre grandes projetos. Sem uma
base firme e eficiente, todo o
esforço ulterior se perderia com
facilidade.

Agora você pode fazer
sentir sua influência, por

isso, avance destemidamente e
fique imune às críticas, pois, a
toda pessoa que se atreve a se
expor, as críticas lhe são
garantidas. Isso não deve pesar
nada.

Em algum momento teria de
explodir tudo, porque não dá

para existir contendo a energia
que precisa funcionar com a
dinâmica que lhe é inerente.
Essas explosões familiares
ajudarão você a esclarecer e
dinamizar.

Evite usar palavras duras
sem necessidade, pois,

mesmo que você tenha por
intenção fazer uma piada, neste
momento não encontraria
ambiente propício para essa ser
entendida como tal, e tudo viraria
uma discussão.

Bandeirantes
06h00 – Bandnews
07h00 – Nosso Tempo
08h00 – Café com Jornal –
Edição Brasil
09h10 – Dia Dia
10h10 – Os Simpsons
11h00 – Jogo Aberto
12h30 – Jogo Aberto –
Regional
13h10 – Bastidores do Poder
14h00 – Nosso Tempo
15h00 – Game Phone
16h00 – Brasil Urgente
18h50 – Band Cidade
19h20 – Jornal da Band
20h35 – Ezel
20h30 – Horário Político
20h35 - Ezel
21h15 – Show da Fé
22h10 – Mr. Bean
22h30 – Pesadelo na
Cozinha
00h20 – Jornal da Noite
01h10 – Que Fim Levou?
01h13 – Bandeira Verde
01h15 – Os Simpsons
02h05 - Elementar
02h45 – Vídeos Incríveis
03h00 – Igreja Universal

VTV – SBT
06h00 – Primeiro Impacto
07h00 – TV Web Shop
07h50 – Quatro Estações
08h00 – Primeiro Impacto
08h30 – Mundo Disney
10h30 – Bom Dia & Cia
11h05 – Chaves
11h30 – VTV da Gente
12h15 – Futebol Esporte
Show
12h40 – TV Churrasco
12h55 – A Voz da População
13h10 – Tarde Vip
13h35 – Infomercial
14h15 – Clube do Chaves
14h45 – Fofocalizando
15h45 – Casos de Família
16h45 – Rubi
17h45 – Querida Inimiga
18h45 – O que a Vida me

Roubou
19h15 – Jornal da VTV
19h45 – SBT Brasil
20h30 – Horário Político
20h35 – Carinha de Anjo
21h30 – Chiquititas
22h15 – Programa do
Ratinho
23h15 – A Praça é Nossa
00h30 – The Noite com
Danilo Gentili
01h30 – SBT Notícias

Record – TVB Campinas
06h00 – Balanço Geral
07h28 – São Paulo no Ar
08h55 – Fala Brasil
10h00 – Hoje em Dia
12h00 – Notícias em Debate
12h35 – TVB Notícias
12h50 – Balanço Geral
Campinas
15h00 – Ribeirão do Tempo
15h30 – Amor e Intrigas
16h00 – Vidas em Jogo
17h00 – Cidade Alerta
18h50 – SP Record
Campinas
19h40 – A Escrava Isaura
20h30 – Horário Político
20h35 – A Escrava Isaura
20h45 – A Terra Prometida
21h45 – Jornal da Record
22h45 – Câmera Record
00h15 – Programa do
Porchat
01h15 – Fala que Eu te
Escuto
02h00 – Programação Iurd

RedeTV!
05h00 – Igreja Internacional
da Graça de Deus
08h30 – América Shop
09h00 – Te Peguei
09h30 – Tá Sabendo?
10h00 – Melhor pra Você
12h00 – Igreja Universal do
Reino de Deus
15h00 – A Tarde É Sua
17h00 – Igreja Universal do
Reino de Deus

18h00 – Te Peguei
18h05 – Master Game
19h15 – RedeTV News
20h30 – Horário Político
20h35 – Igreja Internacional
da Graça de Deus
21h35 – TV Fama
21h45 – Superliga de Vôlei
Masculino
00h00 – Leitura Dinâmica
00h30 – Programa Amaury
Jr.
01h30 – Igreja Universal do
Reino de Deus
03h00 – Igreja da Graça,
Nosso Programa

TV Cultura
05h30 - Telecurso
07h00 - Inglês com Música
08h00 - Cocoricó
08h10 - Contos de Tinga
Tinga
08h20 - Bananas de Pijamas
08h30 - Peppa Pig
08h45 - O Pequeno Reino de
Bem e Holly
08h55 - Quintal da Cultura
09h00 - Thomas e Seus
Amigos
09h30 - Bob, O Construtor
09h45 - Shimmer e Shine
10h15 - Blaze and the
Monster Machines
10h30 - Dora e Seus Amigos
11h00 - Moranguinho: As
Aventuras em Tutti Frutti
11h30 - Patrulha Canina
11h55 - Zupt! Com Senninha
12h00 - Jornal Da Cultura
12h30 - JC Debate
13h00 - Sésamo
13h10 - Contos de Tinga
Tinga
13h20 - Bananas de Pijamas
13h30 - Peppa Pig
13h45 - O Pequeno Reino de
Ben e Holly
13h55 - Quintal da Cultura
14h00 - Thomas e Seus
Amigos
14h30 - Bob, O Construtor

14h45 - Shimmer e Shine
15h15 - Blaze and the
Monster Machines
15h30 - Dora e Seus Amigos
16h00 - Moranguinho:
Aventuras em Tutti Frutti
16h30 - Que Monstro Te
Mordeu
17h00 - Patrulha Canina
17h25 - Zupt! Com Senninha
17h30 - Osmar, a Primeira
Fatia do Pão de Forma
17h45 - Andy e as Aventuras
com Dinossauros
18h00 - Winx Club
18h30 - Rocket Power
19h00 - Shaun, O Carneiro
19h15 - Sítio do Picapau
Amarelo
19h45 - D.P.A. - Detetives do
Prédio Azul
20h00 - Maggie e Bianca
Fashion Friends
20h30 - A Pantera
Cor-de-Rosa
21h00 - Jornal Da Cultura
22h00 - Cartão Verde
23h00 - Metrópolis
23h30 - Roda Viva
Internacional
01h00 - Samba na Gamboa
02h00 - Jornal da Cultura
03h00 - JC Debate
03h30 - Arquivo 30 - Especial
de Programas de Auditório
04h30 - Entrelinhas
05h00 - A Arte de Ver

EPTV/Globo
05h00 – Hora Um    
06h00 – Bom Dia São Paulo
07h10 – Bom Dia Cidade  
07h30 – Bom Dia Brasil    
08h50 – Mais Você    
10h10 – Bem Estar    
10h50 – Encontro com
Fátima Bernardes    
12h00 – Jornal da EPTV  – 1ª

Edição    
12h50 – Globo Esporte    
13h20 – Jornal Hoje    
14h00 – Vídeo Show    

15h10 – Sessão da Tarde
Filme: A Lagoa Azul
16h50 – Vale a Pena Ver de
Novo:Cheias de Charme    
17h55 – Malhação:ProDia
Nascer Feliz    
18h25 – Sol Nascente    
19h10 – Jornal da EPTV  – 2ª

Edição    
19h30 – Rock Story    
20h30 – Horário Político
20h35 – Jornal Nacional    
21h25 – A Lei do Amor    
22h30 – Big Brother Brasil
17
23h15 – Amor & Sexo
00h10 – Jornal da Globo    
00h50 – Perception: Truques
daMente
01h35 – Corujão I:Amor para
Sempre
03h20 – Corujão II:ConAir -
ARota Da Fuga

TV Gazeta
06h00 – Igreja Universal do
Reino de Deus
08h00 – Gazeta Imóveis
08h30 – Gazeta Shopping
09h30 – Vitrine do Artesanato
na TV
10h00 – Revista da Cidade
12h00 – Você Bonita
13h30 – Cozinha Amiga
14h00 – Mulheres
17h50 – Gazeta News
18h00 – Gazeta Esportiva
19h00 – Jornal da Gazeta
20h00 – Igreja Universal do
Reino de Deus
20h30 – Horário Político
20h35 – Igreja Universal do
Reino de Deus
22h05 – Jornal da Gazeta –
Edição das 10
22h30 – Todo Seu
23h30 – Gazeta Imóveis
00h00 – Gazeta Shopping
01h00 – Ultrafarma

RedeVida
06h00 – Santo Terço dos

Filhos do Pai Eterno
06h25 – O Pão Nosso
06h30 – Encontro com Cristo
06h45 – Palavra do
Arcebispo
06h55 – Missa no Santuário
do Divino Pai Eterno
07h45 – Programa do Pai
Eterno
08h00 – Terço Bizantino
08h05 – Encontro com
Nossa Senhora dos Aflitos
08h25 – A Cura pela Palavra
08h30 – Novena do Perpétuo
Socorro
09h00 – Missa de Aparecida
10h00 – Filhos do Pai Eterno
10h30 – Programa do Pai
Eterno
10h50 – Ateliê na TV
11h15 – Escolhas da Vida
12h00 – Rosário da Vida
12h30 – Vida Melhor
14h30 – Novena do Perpétuo
Socorro
15h00 – Hora da Família
16h15 – Escolhas da Vida
17h00 – Filhos do Pai Eterno
17h30 – Encontro com Cristo
17h50 – Terço Bizantino
18h00 – O Terço Luminoso
18h30 – JCTV
19h00 – Minuto de Reflexão
19h10 – Missa no Santuário
da Vida
20h00 – Filhos do Pai Eterno

20h30 – Horário Político
20h35 – Tribuna
Independente
22h00 – Caminhos, com
Gabriel Chalita
23h00 – Jornal da Vida
23h55 – Terço Bizantino
00h00 – Conta Comigo
02h00 – Jornal da Vida
02h55 – O Terço Bizantino
03h00 – O Terço Doloroso
03h20 – O Pão Nosso
03h30 – JCTV
04h00 – Revista da Vida
04h30 – A Igreja pelo Mundo

05h00 – Telecurso
05h30 – Mãe Maria
05h40 – O Santo do Dia
05h50 – Terço Bizantino

TV Século 21
06h00 – Há Poder de Deus
06h30 – Terço
07h00 – Info Puriflora
07h30 – Igreja Militante
07h35 – Meu Senhor e Meu
Deus
07h45 – Santa Missa
08h30 – Interprograma
08h35 – Novena das Mãos
Ensanguentadas de Jesus
08h50 – Diário de Oração
09h00 - Dai-nos a Bênção
09h05 – Bom Dia Sócio
09h45 – Info Puriflora
10h00 – Você Pode Ser Feliz
11h45 – Meditações para
Quaresma
12h00 – Info Manta
Quântica
12h15 – Século News
12h45 – Info Puriflora
13h00 – Mais Saudável
14h15 – Info Puriflora
14h30 – Mulher.com
17h00 – Assim Fica Fácil
17h45 – Novena das Mãos
Ensanguentadas de Jesus
18h00 – Caminhos da Fé
19h00 – Infomercial
19h15 – Meu Senhor e Meu
Deus
19h25 – Igreja Militantel
19h30 – Noite Carismática
21h00 – Ação Nacional
22h00 – Terço Mãos
Ensanguentadas de Jesus
22h55 – Vaticano News
23h05 – Madrugada de
Bençãos
01h00 – Info Puriflora
02h00 – Você Pode Ser Feliz
03h45 – Meditações da
Quaresma
04h00 – Brasil Cristão
05h00 – Onde Deus Chora
05h30 – Interesse Público
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O lançamento do Show do Milhão, inicialmente anunciado para
este sábado, foi cancelado. Patrícia Abravanel, escolhida para
apresentar o programa, estendeu suas férias nos Estados
Unidos e só retornará ao Brasil no fim de semana. As chamadas
que estavam no ar, informando a estreia para o próximo
sábado, 11, foram alteradas pelo “vem aí”, porque só na semana
que vem, depois da gravação dos pilotos, deverá surgir uma
outra data, aí sim, definitiva. O cenário será aquele mesmo de
15 anos atrás, com alguns ajustes considerados necessários,
depois da realização do pré-light neste começo de semana.
O novo Show do Milhão, inicialmente recebendo crianças como
participantes, será levado ao ar nas noites de sábado, a partir
das 22h45.

VAI COMEÇAR
Oscar, o Mão Santa, começa a
gravar nesta quinta-feira
piloto de um programa
semanal para o Fox Sports. A
novidade deverá fazer parte
da nova programação do
canal esportivo.

A PROPÓSITO
Internamente, na Fox, as
contratações de Luiz Ernesto
Lacombe e Bruno Laurence já
são dadas como certas. O
anúncio oficial poderá sair
ainda no decorrer desta
semana, mais tardar, início da
próxima.

TEM DATA
A Globomarcou para 17 de
abril, uma segunda-feira, a
estreia de Os Dias Eram Assim
— anunciada como
supersérie, para a faixa das
23h. Produção de época, é
uma história de amor passada
no período pós conquista da
Copa do Mundo de 1970, com
Sophie Charlotte, Daniel de
Oliveira e Renato Góes.

PARÓDIA
Agnaldo Rayol (foto) estará
no Falta Horas, quadro do Zé
Américo em A Praça é Nossa,
nesta quinta-feira.

ERGUIDA
No Projac, a Globo finalizou os
trabalhos de construção da
cidade cenográfica de
Malhação – Viva a Diferença.
As primeiras gravações no
local devem acontecer já na
próxima semana.

FIM DE LINHA
O fim da Bradesco Esportes
está confirmado para este
próximo domingo. No Rio, ela
só não desapareceu ainda,

porque está retransmitindo
São Paulo. Alguns dos seus
contratados serão
transferidos para a rádio
Bandeirantes.

DIANTE DISSO
José Luiz Datena (foto), que
fazia um horário na Bradesco
Esportes, Rio e São Paulo, a
partir da próxima semana
passará a apresentar seu
programa na rádio
Bandeirantes. O horário é que
mudou. Antes seria às 2h da
tarde, mas agora será das 10h
às 11h30.

NOVA HOMENAGEM
O Viva estreia em abril, mês
que Chico Anysio completaria
86 anos, o programa Estados
Anysios de Chico City. Exibido
originalmente em 1991 pela
Globo, o humorístico reúne
personagens de destaque da
carreira do artista, como o
político Justo Veríssimo, o
galã caricato Alberto Roberto,
o vampiro Bento Carneiro e o
pai de santo Painho, entre
outros. É mais uma merecida
homenagem ao artista.

C’EST FINI
Profissionais poderão se
cadastrar e inscrever
propostas de filmes, séries e
programas no site da
produtora Academia de
Filmes. A cada três meses, um
júri formado pelo produtor
Paulo Roberto Schmidt, pela
produtora-executiva Maria
Clara Fernandez, e pela
gerente de negócios Juliana
Bauer se reunirá para avaliar
os trabalhos inscritos. Então é
isso. Mas depois tem mais.
Tchau!

Os Penetras

é atração
na TV paga

l O Studio Universal exibe hoje, às 20h, As
Loucuras de Dick e Jane (2005), com Jim Carrey
e Téa Leoni, refilmagem de longa de 1977

Canal 1

os filmes

O longa-metragem brasileiro
Os Penetras (2012, 88 min.)
será exibido hoje, às 23h20,
no canal Warner. O longa
mostra que, às vésperas do

Réveillon, o apaixonado Be-
to (Eduardo Sterblitch) che-
ga ao Rio de Janeiro à procu-
ra de Laura (Mariana Xime-

nes). Desprezado, tenta o sui-
cídio, mas é salvo pelo gol-
pista Marco Polo (Marcelo
Adnet) que, a fim de ganhar

um dinheiro fácil, promete
ajudá-lo a reconquistar a
amada.

O que o malandro não po-
deria imaginar é que tam-
bém se apaixonaria por Lau-
ra, uma jovem sedutora que
usa artifícios para circular pe-
las altas rodas da sociedade
carioca. Em busca de amor,
dinheiro e aventura, Marco e
Beto vão entrar — sem te-
rem sido convidados — nas
festas mais badaladas da ci-
dade. (Com Agência Estado)

COMÉDIA

VIRGEM - 23/8 A 22/9

AQUÁRIO - 21/1 A 19/2

PEIXES - 20/2 A 20/3

em destaque

CÂNCER - 21/6 A 21/7

TV paga

Por Flávio Ricco

Amor para Sempre (Enduring Love) —
1h35, naGlobo. Inglaterra, 2004.
Direção de Roger Michell. Com
Daniel Craig, Rhys Ifans e Jeremy
McCurdie. Em um calmo dia de
Primavera, o que seria um agradável
piquenique se transforma em um
verdadeiro pesadelo para Joe Rose.
Testemunhas de um acidente de
balonismo, Joe e Jed Perry acabam
se conhecendo durante a tragédia e
iniciam um relacionamento mórbido

que muda o destino de ambos.
Drama.

Con Air - A Rota da Fuga (Con Air) —
3h20, naGlobo. EUA, 1997. Direção
de Simon West. Com Nicolas Cage,
John Cusack e John Malkovich. Um
grupo de criminosos toma o controle
de um avião e um homem em
liberdade condicional a bordo tenta
ser aceito pelos criminosos para
reverter a situação. Suspense.

A Lagoa Azul (TheBlue Lagoon) — 15h10, naGlobo. EUA, 1980. Direção
de Randall Kleiser. Com Brooke Shields, Christopher Atkins e Leo McKern.
Duas crianças e um velho marinheiro são os únicos sobreviventes de um
naufrágio. Eles vão parar em uma ilha tropical que é um verdadeiro paraíso.
As crianças e tornam adolescentes e os dois descobrem o amor. Drama.

LIBRA - 23/9 A 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 A 21/12

TOUR0 - 21/4 A 20/5

programação

televisão

Cedoc/RAC

n n n

LEÃO - 22/7 A 22/8

n n Flávio Ricco é jornalista

Patrícia estica as férias

e estreia do Show do

Milhão é transferida

COMÉDIA

A programação é de responsabilidade exclusiva das emissoras, sujeita a alterações de última hora. Qualquer dúvida, reclamação ou informação deve ser feita através dos seguintes telefones: Rede Globo/EPTV - (0xx
19) 3776-6400 — Bandeirantes - (0xx 19) 3779-7400 — SBT/VTV - (0xx 19) 3739-2000 — TV Cultura - (0xx11) 2182-3000 — Record/TVB - (0xx19) 3741-4000 — CNT-Interior - (0xx 19) 3406-7797 — Rede
Vida - (0xx17) 3355-8432 — Rede Família - (0xx 19) 3441-8825 — Rede TV! - (0xx11) 3306-1000

DESEJOS.Dataestelar:Marte ingressaem
Touro;LuacresceemLeão.Cadadesejoque
desejasé tambémumaresoluçãoqueem
algummomentomotivaráumaaçãoque te
aproximedasatisfação,ouda frustração,
pois,bemsabestuquenemsempresevence
aquinesteplaneta,mastampouconinguém
estádestinadoaofracassoperpétuo.Cada
umdenós testaoalcanceda força inerente
aosdesejos,masnessadimensãoestamos
todosabandonadosànossaprópria sorte,
pois, inebriadoscomoficamosporessepoder
todo,dispensamosorestodenossas tarefas,
algumasdessas,emmuitoscasos,muito
mais importanteseurgentesdoque
corrermosatrásdasatisfaçãopessoal.
Emboraabominemosas frustrações,elas são
necessáriaspara recolocarmosasprioridades
numaperspectivamais sábiae,assim,
construirmosnossasvidasnãopensando
exclusivamenteemnósmesmos.

C30 CORREIO POPULARA30
Campinas, quinta-feira, 9 de março de 2017

CADERNO C



società

O LIVRO

O livro Velhice e
Morte na Justiça
leva assinatura da
juíza Andréa Pachá,
autora de Segredo de
Justiça e A Vida não
é Justa, parte de sua
trilogia. Segundo ela
o tema é bem atual,
já que as pessoas
estão vivendo mais
e as famílias ainda
precisam aprender
a lidar com a
velhice. A questão
hoje em dia é como
dar autonomia para
o idoso sem que ele
corra riscos.

COLEÇÕES

A marca Maritaca
do Brasil e a
elegante loja Oui
Marie continuam
apresentando hoje
suas coleções.
Tanto uma quanto a
outra possuem
exclusivas peças de
bom gosto para
pessoas elegantes.
As anfitriãs estarão
recebendo seus
clientes e amigos a
partir das 14h,
como manda o
figurino.
Imperdível.

Carlos Jereissati Filho, Francisco Edmir Bertolaccini
e Antonio Carlos de Moraes Salles Filho na posse da Feac

GRATIDÃO
A vida só nos gratifica quando somos
solidários em todos os momentos,
quando nos ajudamos mutuamente sem
egoísmo, quando agradecemos aos que
nos hospedam no trabalho, no lar e no
coração!

O premiado ator Mahershala Ali é uma das estrelas
da campanha masculina da Calvin Klein Underwear

societa@rac.com.br

Fotos: Guilherme Gongra/AAN

O presidente da Feac,
Paulo Tilkian, e Luis
Norberto Pascoal,
presidente do conselho,
na posse da nova diretoria

Darcy de Pádua e Saulo
Monte Serrat prestigiaram
o evento de posse

@colunasocieta

ALMIRREIS

Gunther Schratte, Arnaldo Rezende e Claudio D’Allacqua no evento da Feac

CONTODE
FADAS

Como se não bastasse o
furor que causou ao se
tornar a primeira modelo
transgênero a virar capa da
Vogue francesa, a belíssima
brasileira Valentina Sampaio
recebeu fartos elogios do
tradicional jornal LeMonde,
da França. Sua carreira está
em franca ascensão no
mundo fashion, disse um
expert internacional de
plantão. Valentina nasceu
menino no interior do Ceará
e hoje vive seu conto de
fadas.

SANTO
SEPULCRO

Os Cavaleiros e Damas da
Ordem do Santo Sepulcro do
Brasil estão se organizando
para uma grande viagem de
peregrinação à Terra Santa,
em setembro, reunindo
pessoas de todo o Brasil
pertencentes à Igreja
Católica. Segundo consta, o
arcebispo d. Orani
Tempesta, do Rio de Janeiro,
também fará parte da
excursão, que inclui o
Vaticano, onde todos serão
recebidos pelo papa
Francisco.

MULHER
DIAMANTE

O Sescon Campinas realizará uma
comemoração ao mês da Mulher,
no próximo dia 14, sem sua sede,
com vasta programação. Além da
participação de profissionais da
área da saúde, beleza e
comportamento, acontecerá a
palestra “Mulher Diamante”, com
Nelma Penteado, seguida de
coquetel. A entrada é um kit
contendo um lenço e um batom,
que serão doados ao Grupo Sescon
Batom, formado por mulheres em
tratamento de câncer atendidas no
Caism. Informações (19)
3239-1845. Confira.

MERCADO
Desde os tempos de JK a indústria automobilística foi vista como sinal de prosperidade
econômica no Brasil. Pelo andar da carruagem, os tempos mudaram. Segundo o economista
José Roberto Afonso, a partir dos dados da Previdência, a conclusão é de que o setor de
atividades esportivas e lazer, incluindo o Carnaval e os clubes de futebol, estão recolhendo
72% a mais do que toda indústria automobilística, disse um olheiro.
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Fome de Poder (The Founder)—Drama. EUA,
2017. 105min. Direção: John LeeHancock.
ComMichael Keaton, NickOfferman, John
Carroll Lynch. A história da ascensão do
McDonald's. Após receber umademanda
semprecedentes e notar umamovimentação
de consumidores fora do normal, um
vendedor de Illinois adquire uma participação
nos negócios da lanchonete. Cineflix Galleria
1 (sala Vip – legendado, 17h30, 19h40,
21h50), Cinemark 9 (sala Prime - legendado,
18h05, 21h05), Cinemark 10 (sala Prime –
13h05), Kinoplex 5 (legendado, 15h35,
18h10, 20h50). Classificação: 14 anos.

Insubstituível (Médecin DeCampagne)—
Drama. França, 2017. 162min. Direção:
Thomas Lilti. ComFrançois Cluzet,Marianne
Denicourt, Isabelle Sadoyan. Todas as
pessoas numa área rural podemcontar com
ummédico que os atende diariamente, sete
dias por semana, há anos. Quando ele fica
doente, umamédica recém-formada chega
da cidade para tentar ajudá-lo. TopCineplex
Prado4 (legendado, 16h30, 19h, 21h40).
Classificação: 16 anos.

Kong - A Ilha da Caveira (Kong: Skull Island)
—Aventura. EUA, Vietnã, 2017.Direção:
JordanVogt-Roberts. ComTomHiddleston,
Samuel L. Jackson, Brie Larson.Um
ex-militar viaja comumgrupo de
desbravadores até amítica Ilha daCaveira,
onde seu irmão desapareceu enquanto
procurava o Titan, soro que teria o poder de
curar todas as doenças. Alémde resgatar o
irmão, o homem irá enfrentar as criaturas que
habitamo local. Cineflix Galleria 5 (3D
dublado, 14h20; 3D legendado, 16h50,
19h10, 21h40), Cinemark 2 (3D legendado,
14h15, 17h, 20h), Cinemark 3 (3D
legendado, 18h30, 21h15), Cinemark 6 (3D
dublado, 13h; 3D legendado, 16h, 19h,
22h), Cinépolis 1 (3Ddublado, 13h30,
16h30, 19h30, 22h30), Cinépolis 2 (3D
dublado, 15h30, 18h30; 3D legendado,
21h30), Cinépolis 5 (3Ddublado, 14h45,
17h30, 20h30), Cinesercla 2 (dublado,
16h20, 20h55), Cinesercla 3 (3Ddublado,
14h, 18h40), CinesystemHortolândia 3 (3D
dublado, 14h35, 17h, 19h25, 21h50),
CinesystemHortolândia 4 (dublado, 14h,
16h25), GrupoCine Valinhos 1 (3Ddublado,
16h, 21h; dublado, 18h30), Kinoplex 7 (3D
legendado, 16h, 18h30, 21h), Kinoplex 12
(3Ddublado, 16h30, 19h, 21h30), Kinoplex
15 (3Ddublado, 15h30, 18h, 20h30),
MoviecomUnimart 3 (dublado, 4h20,
16h50, 19h20, 21h50),MoviecomUnimart
6 (3Ddublado, 16h45, 21h30), Top
Cineplex Paulínia 2 (3Ddublado, 14h20,

19h, 21h20), TopCineplex Prado3 (3D
dublado, 14h10; 3D legendado, 16h30,
19h, 21h30). Classificação: 12 anos.

Papa Francisco: Conquistando Corações
(Francisco: el Padre Jorge)—Biografia.
Argentina, Espanha, Itália, 2017. Direção:
BedaDocampo Feijóo. ComDario
Grandinetti, Silvia Abascal, LauraNovoa.
Quando criança, o jovem Jorge nunca
imaginaria quem viria a se tornar no futuro.
Como passar dos anos, ele começou sua
preparaçãopara, finalmente, ser
sacramentado como oSumoPontíficie da
Igreja Católica. Cinépolis 9 (dublado, 19h,
21h45), Kinoplex 11 (dublado, 18h25).
Classificação: 10 anos.

Silêncio (Silence)—Drama. EUA, Itália,
Japão,México, 2017. Direção:Martin
Scorsese. ComAndrewGarfield, AdamDriver,
LiamNeeson. Século XVII. Dois padres
jesuítas portugueses viajam até o Japão em
umaépoca emque o catolicismo foi banido.
À procura domentor deles, os jesuítas
enfrentama violência e perseguição de um
governo que deseja expurgar todas as
influências externas. Cineflix Galleria 3
(legendado, 19h05, 22h05), Cinemark 1
(legendado, 14h45, 18h15, 21h45),
Kinoplex8 (legendado, 17h45, 20h55), Top
Cineplex Prado1 (legendado, 17h, 20h30).
Classificação: 14 anos.

Versões de um Crime (TheWhole Truth)—
Suspense. EUA, 2017. Direção: Courtney
Hunt. ComKeanuReeves, Renée Zellweger,
GuguMbatha-Raw. Quando umadolescente é
acusadode assassinar o pai rico, umadvogado
é encarregado de defendê-lo no tribunal e
revelar a verdade por trás do crime. Àmedida
que investiga, descobre que amãe do garoto
está ocultando diversos fatos essenciais ao
caso. Cineflix Galleria 2 (legendado, 17h25,
21h55), Cinépolis 6 (dublado, 18h45, 21h).
Classificação: 14 anos.

Aliados (Allied)—Suspense. EUA,2016.
125min.Direção: Robert Zemeckis. Com
BradPitt, Marion Cotillard, JaredHarris. Em
umamissão para eliminar umembaixador
nazista emCasablanca, noMarrocos, espiões
se apaixoname decidemse casar. Os
problemas começamanos depois, com
suspeitas sobre uma conexão entre a espiã e
os alemães. Intrigado, omarido decide
investigar o passado da companheira.
Cinemark 10 (sala Prime – legendado,
15h55). Classificação: 12 anos.

Até o Último Homem (HacksawRidge)—

Biografia. EUA, Austrália, 2016. 140min.
Direção:Mel Gibson. ComAndrewGarfield,
Vince Vaughn, Teresa Palmer. Durante a 2ª
Guerra, omédico do Exército Desmond T.
Doss se recusa a pegar emumaarma ematar
pessoas, porém, durante aBatalha de
Okinawa ele trabalha na alamédica e salva
mais de 75homens, sendo condecorado.
Kinoplex10 (sala Platinum - legendado,
18h45). Classificação: 16 anos.

Bugigangue no Espaço—Animação. Brasil,
2017. 90min. Direção: AlêMcHaddo. Com
DaniloGentili,Maísa Silva, GuilhermeBriggs.
Os integrantes do clubeBugigangue estão
preocupados com os trabalhos da escola,mas
nem imaginamque emumponto distante da
galáxia um vilão tomou o poder da
Confederação dos Planetas, ameaçando a paz
do universo. Alienígenas atrapalhados e
ingênuos conseguemescapar ao cerco do
vilão,mas a nave é danificada e cai na Terra.
Logo os Invas fazemamizade com as crianças
do clube. GrupoCine Valinhos3 (14h50),
MoviecomUnimart 5 (15h). Classificação:
livre.

Cinquenta Tons Mais Escuros (Fifty ShadesOf
Grey 2: Fifty ShadesDarker)—Erótico. EUA,
2016.Direção: James Foley. ComDakota
Johnson, Jamie Dornan, BellaHeathcote.
Adaptação do segundo livro da trilogia de E.
L. James iniciada emCinquenta Tons de
Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e
atitudes de seu namorado, jovemdecide
terminar o relacionamento e focar na carreira.
O desejo, porém, falamais alto. Cinemark 4
(legendado, 16h40,22h15), Cinépolis 10
(dublado, 14h30, 17h, 19h45, 22h20),
Cinesercla 1 (dublado, 16h10, 20h25),
CinesystemHortolândia 1 (dublado, 16h30,
21h20), GrupoCine Valinhos 3 (dublado,
18h50), Kinoplex 6 (dublado, 16h25,
18h55, 21h250),MoviecomUnimart 2
(dublado, 16h40, 20h30). Classificação: 16
anos.

Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures)—
Biografia. EUA, 2016. 127min. Direção:
TheodoreMelfi. ComTaraji P.Henson,
Octavia Spencer, JanelleMonáe. Em1961,
emplenaGuerra Fria, quandoEUA eURSS
disputama supremacia na corrida espacial, a
sociedade norte-americana lida comuma
profunda cisão racial. NaNASA, umgrupo de
funcionárias negras é obrigado a trabalhar a
parte.Mas elas provam sua competência.
Kinoplex10 (sala Platinum - legendado,
21h35). Classificação: livre.

Internet – O Filme—Comédia. Brasil, 2017.
96min.Direção: Filippo Capuzzi Lapietra.
ComGusta Stockler, Teddy, RafinhaBastos.
A realização de umaconvenção de youtubers
emumhotel atrai influenciadores de todo
tipo e, é claro, seus fãs.Muitas confusões

ocorremdurante o evento, provocadas
sobretudo pela competição entre os
youtubers pelamaior popularidade. Cinemark
3 (13h20, 15h40), Cinépolis 6 (13h45,
16h), Kinoplex4 (17h05),Moviecom
Unimart 5 (19h10). Classificação: 14 anos.

John Wick – Um Novo Dia para Matar (John
Wick: Chapter Two)—Ação. EUA, 2016.
123min.Direção: ChadStahelski. Com
KeanuReeves, Common, Laurence
Fishburne.Omatador de aluguel JohnWick é
forçado a deixar a aposentadoriamais uma
vez por causa de uma promessa antiga e viaja
paraRoma com oobjetivo de ajudar um velho
amigo a derrubar uma organização
internacional secreta. Cinemark 9
(legendado, 15h05). Classificação: 16 anos.

La La Land – Cantando Estações (LaLa Land)
—Musical. EUA,2017. 128min.Direção:
DamienChazelle. ComRyanGosling, Emma
Stone, John Legend. Ao chegar emLos
Angeles, umpianista de jazz conhece uma
atriz iniciante e os dois se apaixonam
perdidamente. Embusca de oportunidades
para suas carreiras, os jovens tentam fazer o
relacionamento amoroso dar certo enquanto
perseguema fama e o sucesso. Cineflix
Galleria 3 (legendado, 16h30), Cinemark 8
(legendado, 22h30). Classificação: livre.

Lego Batman – O Filme (The LegoBatman
Movie)—Animação. EUA, Dinamarca,
2016. 105min. Direção: ChrisMcKay. Com
Will Arnett, ZachGalifianakis,Michael.
Quando a filha do comissário Gordon assume
emseu lugar, ela tenta fazer comque a
polícia de GothamCity não seja tão
dependente doBatman. O herói não gosta da
ideia. Paralelamente, o Coringa elabora um
plano contra oHomem-Morcegomotivado
pelo fato de que ele não o reconhece como
seumaior arquinimigo. Cineflix Galleria 1
(sala Vip - dublado, 14h), Cinemark 8
(dublado, 13h40), Cinépolis 9 (dublado,
14h), CinesystemHortolândia 5 (dublado,
17h10), Kinoplex 11 (dublado, 16h),
MoviecomUnimart 2 (dublado, 14h30), Top
Cineplex Prado4 (legendado, 14h30).
Classificação: livre.

Um Limite entre Nós (Fences)—Drama.EUA,
2017. 139min. Direção: DenzelWashington.
ComDenzelWashington, Viola Davis,
StephenHenderson.Nos anos 1950, um
homemde53 anos, quemora coma esposa
e o filhomais novo, trabalha recolhendo lixo e
batalha paramigrar para o posto demotorista
do caminhão de lixo. Por causa de uma
frustração do passado, ele não quer que o
filho siga carreira de esportista. Isto faz com
que o jovembata de frente com o pai. Cineflix
Galleria 1 (sala Vip - legendado, 14h10),
Kinoplex11 (legendado, 21h10).
Classificação: 12 anos.

Lion, uma Jornada para Casa (Lion)—
Biografia. EUA, Austrália, Reino Unido,
2016. 119min. Direção: Garth Davis. Com
Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman.
Quando tinha apenas 5 anos, o indiano
Saroo se perdeu do irmão numa estação de
trem de Calcutá e enfrentou grandes
desafios para sobreviver sozinho até de ser
adotado por uma família australiana. Aos
25 anos, ele decide buscar uma forma de
reencontrar sua família biológica. Cineflix
Galleria 3 (legendado, 16h30, 19h,
21h40). Classificação: 12 anos.

Logan (idem)— Ação. EUA, 2017.
137min. Direção: James Mangold. Com
Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne
Keen. Em 2029, Logan ganha a vida como
chofer de limousine, para cuidar de um
senhor. Logan é procurado por uma
mexicana que precisa da ajuda do
ex-X-Men. Mas Logan se recusa a voltar à
ativa e é confrontado por ummercenário.
Cineflix Galleria 4 (legendado, 14h05),
Cinemark 5 (legendado, 14h30, 17h30,
20h40), Cinemark 7 (legendado, 15h,
18h, 21h30), Cinemark 8 (legendado,
16h20, 19h20), Cinemark 10 (sala Prime -
legendado, 18h50, 22h05), Cinépolis 3
(dublado, 15h15, 18h15, 21h15),
Cinépolis 4 (dublado, 16h15, 19h15,
22h15), Cinépolis 8 (dublado, 14h15,
17h15; legendado, 20h15), Cinesercla 2
(dublado, 13h55, 18h30), Cinesercla 3
(dublado, 16h10, 20h50), Cinesystem
Hortolândia 2 (dublado, 15h20, 18h,
20h40), Cinesystem Hortolândia 4
(dublado, 18h50; legendado, 21h30),
Cinesystem Hortolândia 5 (dublado,
19h20, 22h), Grupo Cine Valinhos 2
(dublado, 15h15, 18h, 20h45), Kinoplex
1 (dublado, 15h40, 18h30, 21h20),
Kinoplex 3 (dublado, 15h, 17h50,
20h40), Kinoplex 9 (sala Platinum –
legendado, 15h20, 18h10, 21h05),
Kinoplex 13 (dublado, 17h30), Kinoplex
14 (legendado, 16h, 18h50, 21h40),
MoviecomUnimart 1 (dublado, 16h10,
18h50, 21h30), MoviecomUnimart 4
(dublado, 14h50, 17h30, 20h10), Top
Cineplex Paulínia 1 (dublado, 13h50,
16h20, 18h50, 21h20), Top Cineplex
Prado 2 (dublado, 13h50; legendado,
16h30, 19h, 21h40). Classificação: 16
anos.

Minha Mãe é uma Peça 2 —Comédia.
Brasil, 2016. 86min. Direção: César
Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Rodrigo
Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia
está de volta, desta vez rica. A personagem
superprotetora vai ter que lidar com o ninho
vazio, pois seus filhos saíram de casa. Para
balancear, ela ganha um neto. Kinoplex 4
(14h40 só sáb. e dom., 19h15, 21h15).
Classificação: 12 anos.

Moana – Um Mar de Aventuras —Animação.
EUA, 2017. 107min. Direção: John
Musker, Ron Clements. Com Auli'i
Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk.
Uma corajosa jovem, filha do chefe de uma
tribo na Oceania, resolve partir em busca
de seus ancestrais, habitantes de uma ilha
mítica que ninguém sabe onde é. Em sua
jornada, ela é acompanhada pelo semideus
Maui. Kinoplex 8 (dublado, 15h25).
Classificação: livre.

Monster Trucks (idem)— Aventura. EUA,
2017. 105min. Direção: Chris Wedge.
Com Lucas Till, Jane Levy, Thomas
Lennon. Procurando um jeito de sair de sua
cidade e se dar bem fazendo o que gosta,
um rapaz constrói uma caminhonete
gigante feita com peças de carros
sucateados. Certa noite, uma estranha
criatura busca no caminhão um esconderijo
e encontra surpreendentemente, no rapaz,
um amigo. Cinépolis 9 (dublado, 16h40),
Cinesercla 1 (dublado, 14h10),
CinesystemHortolândia 5 (dublado, 15h),
Grupo Cine Valinhos 3 (dublado, 16h40),
Moviecom Unimart 6 (dublado, 14h30).
Classificação: livre.

Moonlight – Sob a Luz do Luar (Moonlight)
— Drama. EUA, 2017. 111min. Direção:
Barry Jenkins. Com Alex R. Hibbert, Ashton
Sanders, Trevante Rhodes. Três momentos
da vida de um jovem negro morador de uma
comunidade pobre de Miami: do bullying
na infância, passando pela crise de
identidade da adolescência e a tentação do
universo do crime e das drogas. Cineflix
Galleria 2 (legendado, 14h55, 19h25),
Cinemark 4 (legendado, 14h, 19h40),
Kinoplex 10 (sala Platinum – legendado,
16h15). Classificação: 16 anos.

A Grande Muralha (The Great Wall) —
Aventura. EUA, 2017. 104min. Direção:
Yimou Zhang. ComMatt Damon, Jing Tian,
Pedro Pascal. No século 15, um grupo de
soldados britânicos está combatendo na
China e se depara com o início das
construções da Grande Muralha. Aos
poucos eles percebem que o intuito não é
apenas proteger a população do inimigo
mongol e que a construção esconde na
verdade um grande segredo. Cinemark 11
(sala Prime – 3D legendado, 14h05,
17h05, 20h05), Cinépolis 7 (dublado,
15h, 17h45, 20h45), Cinesercla 1
(dublado, 18h25), Cinesystem Hortolândia
1 (dublado, 14h20, 19h), Grupo Cine
Valinhos 3 (3D dublado, 21h20), Kinoplex
2 (3D dublado, 18h20), Moviecom
Unimart 5 (dublado, 17h, 21h10),
MoviecomUnimart 6 (3D dublado,
19h15), Top Cineplex Paulínia 2 (dublado,
16h40), Top Cineplex Prado 1 (legendado,
14h30). Classificação: 12 anos.

cinema

Cineflix Galleria—Galleria Shopping, Rod.
D. Pedro I, km131,5, Campinas, fone: (19)
4003-7053. Segunda do Trabalhador (para
pagarmeia entrada é necessário apresentar
comprovante de vínculo empregatício):
sessões em2D: 2ª, R$20 e sessões em3D,
R$24; 3ª e 4ª: sessões em2D,R$9;
sessões em3D:R$11;Quinta doNamoro
(só para quem se beijar na bilheteria):
sessões em2D:R$24 (por casal), e 3D: R$
28 (por casal); de 5ª a domingo: 2DR$24
e3DR$28. Sala VIP: 2ª, sessões em2D,
R$24 (por casal) e 3DR$28 (por casal); 3ª
e4ª, 2DR$11 e3DR$13; 5ª, 2DR$26 e
3DR$30; de 5ª a domingo: 2DR$26 e3D
R$30. Passaporte Família (2 adultos e 2
crianças) - somente sábado e domingo,
exceto sala Vip: sessões em2D,R$48 e
sessões em3D,R$56.

Cinemark Iguatemi—Shopping Center
Iguatemi, Av. Iguatemi, 777, Campinas,
fone: (19) 3253-3006. Ingressos: 2ª e 3ª,
R$19 (antes das 17h) e R$21; 4ª, R$18
(dia todo); 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$23 (antes das 17h) e R$26.

Sessões em3D: 2ª e 3ª, R$ 26 (dia todo); 4ª,
R$25 (dia todo); 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$28 (dia todo). Sala XD - 2D: 2ª e
3ª, R$26 (dia todo); 4ª, R$25 (dia todo); 5ª,
6ª, sábado e domingo, R$28 (dia todo). Sala
XD - 3D: 2ª e 3ª, R$29 (dia todo); 4ª, R$ 28
(dia todo); 5ª, 6ª, sábado e domingo, R$31
(dia todo). Prime 2D: 2ª, 3ª e 4ª, R$42,00
(dia todo); 5ª, 6ª, sábado, domingo e feriados,
R$48,00 (dia todo). Prime 3D: 2ª, 3ª e 4ª, R$
47,00 (dia todo); 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriadosR$53,00 (dia todo).

Cinépolis—Campinas Shopping, Rua Jacy
Teixeira de Camargo, 940, Jardimdo Lago,
fone: (19) 4005-1717. Ingressos: 2ª, 3ª e 4ª,
R$14; 5ª, 6ª, sábado, domingo e feriado, R$
21 (até as 17h) e R$23. Sessões em3D: 2ª,
3ªe 4ª, R$ 16;R$17; 5ª, 6ª, sábado,
domingo e feriado, R$26.

Cinesercla Spazio Ouro Verde—Shopping
Spazio Ouro Verde, Av. RuyRodriguez, 3.900,
Ouro Verde, fone: (19) 3726-2000.
Ingressos: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, R$ 7, todos pagam
meia; 6ª, sábado edomingo e feriado, R$15.

Sessões em3D: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, R$ 10,
todos pagammeia; 6ª, sábado edomingo
e feriado, R$18.

Cinesystem Hortolândia—Shopping
Hortolândia, Rua JoséCamilo de
Camargo, 5, Centro, fone: (19)
3116-1000. Ingressos: 2ª, 3ª e 4ª, R$
13; 5ª, R$ 24; 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$24. Sessões em3D: 2ª, 3ª, e
4ª, R$15; 5ª, R$ 27; 6ª, sábado,
domingo e feriados, R$27. Promoção
Beijo: 5ª, 2D: R$23; 3D: R$26.

Grupo Cine Valinhos –Shopping Valinhos,
RuaPaiquerê, 200, Paiquerê, fone: (19)
3327-5660. Ingressos: sessões em2D:
2ª a 4ª, R$24 (todos pagammeia o dia
todo, exceto em feriados); 3ª e 5ª, R$ 22
(todos pagammeia o dia todo, exceto em
feriados); 6ª, sáb., dom. e feriados, R$
24. Sessões em3D: 2ª a 4ª, R$26 (todos
pagammeia o dia todo, exceto em
feriados); 3ª e 5ª, R$ 24 (todos pagam
meia o dia todo, exceto em feriados); 6ª,
sáb., dom. e feriados, R$26.

Kinoplex—ParqueD. PedroShopping,
Av. Guilherme Campos, 500, Jardim
SantaGenebra, Campinas, fone: (19)
3131-2800. Ingressos: 2ª-feira,
promoçãoSegunda Irresistível: 2DR$14
e3DR$16; sessões em2D: 3ª, R$ 23
(até as 17h) e R$25 (após as 17h); 4ª ,
R$22 (preço único); 5ª, 6ª, sáb., dom. e
feriados,R$28 (até as 17h) e R$31
(após as 17h). Sessões em3D: 3ª, R$29
em todas as sessões; 4ª, R$ 27 em todas
as sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$34. Salas 9 e10 (Platinum):
2ª a 4ª, R$46 em todas as sessões; 5ª, 6ª,
sábado, domingo e feriado, R$52em
todas as sessões. IMAX2D: 2ª e 3ª, R$31
em todas as sessões; 4ª, R$ 26 em todas
as sessões; 5ª, 6ª, sábado, domingo e
feriado, R$36em todas as sessões. IMAX
3D: 2ª e 3ª, R$34 em todas as sessões;
4ª, R$30 em todas as sessões; 5ª, 6ª,
sábado, domingo e feriado, R$40em
todas as sessões.

Moviecom Unimart—Shopping Center
Unimart, Av. JohnBoydDunlop, 350,
fones: (19) 3744-4791. Ingressos:
sessões em2D, 2ª, 3ª e 4ª, R$ 8 (meia);
5ª e 6ª, R$8 (meia); (até as 17h59); R$9
(meia); (após às 18h); sáb., dom. e
feriado, R$16 (inteira, até as 17h59) e
R$18 (inteira, após as 18h). Sessões em
3D: 2ª, 3ª e 4ª, R$ 9 (meia); 5ª e 6ª, R$ 9
(meia, até as 17h59) eR$10 (meia, após
as 18h); sábado, domingo e feriado, R$9
(meia, até às 17h59) eR$10 (meia, após
as 18h).

Multiplex Parque das Bandeiras—
Shopping Parque dasBandeiras, Av. John
BoydDunlop, 3.900, Campinas, fone:
(19) 3227-1869. Não foi informada a
programaçãodesta semana.

Top Cineplex Paulínia—Av. José Lozano
Araújo, 1.515,NossaSenhora Aparecida,
Paulínia, fone: (19) 3933-3877.
Ingressos: sessões em2D; 5ª a domingo,
R$18; 2ª, 3ª e4ª, R$9 (todos pagam
meia). Sessões em3D: 5ª a domingo, R$
24; 2ª, 3ª e 4ª, R$ 12 (preço único).

Top Cineplex Prado—Av.Washington
Luis, 2.480, Shopping PradoBoulevard,
fone: (19) 3271-0147. Ingressos:
sessões em2D; 2ª, 3ª e 4ª, R$ 9 (todos
pagammeia); 5ª a domingo, R$10 (todos
pagammeia). Sessões em3D: 2ª , 3ª e 4ª,
R$10 (todos pagammeia); 5ª a domingo,
R$20.

ATENÇÃO: Todas as informações sobre
programação, horários e ingressos são
de responsabilidade dos cinemas. Por
ordem do juizado de menores a entrada
nos cinemas só será permitida
mediante apresentação de RG ou
certidão de nascimento, mesmo em
filmes de classificação livre. Horários
válidos somente para hoje.

ENDEREÇOS

Campinas
QUINTA-FEIRA 9 / 03 / 2017
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Esta semana, São Paulo se trans-
formou na Fashion Week da Ar-
quitetura e Construção, com a
15ª Expo Revestir, maior evento
da América Latina de artigos pa-
ra finalização e decoração na
construção civil, que vai até ama-
nhã no Transamérica Expo Cen-
ter. Consolidado como referên-
cia latino-americana do segmen-
to de acabamentos, durante
seus quatro dias de realização, a

expectativa dos organizadores é
reunir 60 mil pessoas. O evento
é visitado por arquitetos, desig-
ners de interiores, lojistas, cons-
trutores, revendedores e enge-
nheiros, atraídos pelos lança-
mentos de 240 expositores, na-
cionais e internacionais, das prin-
cipais e maiores marcas do se-
tor. Louças sanitárias, metais pa-
ra cozinhas e banheiros, rochas
ornamentais, laminados, mosai-
cos, cimentícios, vítreos, máqui-
nas, insumos e soluções espe-
ciais.

A maior vitrine de soluções
em acabamentos da América La-

tina oferece aos visitantes 40 mil
metros quadrados de estandes
distribuídos em sete pavilhões.
Promovida pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Cerâ-
mica para Revestimentos, Lou-
ças Sanitárias e Congêneres (An-
facer), a feira deve gerar 600 mi-
lhões de dólares e atrair público
de 50 países.

A 15ª Expo Revestir se conso-
lida, nesta edição, como a princi-
pal oportunidade para o impul-
so de novos negócios nacionais e
internacionais do segmento. De
acordo com Heitor Almeida, di-
retor da Cerâmica Almeida e Pre-

sidente do Conselho de Adminis-
tração da Anfacer, a Expo Reves-
tir 2017 reserva muitos atrativos
aos visitantes, desde lançamen-
tos de produtos das principais
marcas do mercado até conteú-
dos diversificados como pales-
tras, workshops e debates. Junto
com a feira, será realizado o 15º

Fórum Internacional de Arquite-
tura e Construção, maratona de
conhecimento que atrai profissio-
nais da arquitetura e do design
de interiores. Para falar sobre
tendências, personalidades inter-
nacionais tornam a agenda im-
perdível como a americana Cha-

risse Johnston, presidente do
Conselho Nacional de Adminis-
tração da Sociedade Americana
de Designers de Interiores
(Asid) e o francês Vincent Gre-
goire, diretor de criação da Ne-
llyRodi, uma das mais respeita-
das agências de pesquisa e ten-
dências do mundo.

O GreenBuilding Brasil Confe-
rência Internacional e Expo apre-
senta, durante a Expo Revestir,
o Greentalks, uma série de pales-
tras com especialistas sobre te-
mas atuais ligados diretamente
à sustentabilidade e sua relação
com a construção, a eficiência

energética e a tecnologia. Os en-
contros, gratuitos, começaram
ontem e terminam hoje.

Lauro Andrade Filho, diretor
geral dos eventos, conta que a
feira é a principal fonte de co-
nhecimento para profissionais al-
tamente qualificados como ar-
quitetos, designers de interiores,
engenheiros, construtoras e re-
vendedores. Segundo ele, a ca-
da ano, os profissionais nos pres-
tigiam com sua presença, conso-
lidam os seus portfólios, revitali-
zam o network e adquirem co-
nhecimento com os principais
nomes da atualidade.

Na

vitrine
Evento mostra principais
lançamentos de artigos para
acabamento e decoração

imóveis

Apartamentos Vendem-se  2-4-6-7

Apartamentos Alugam-se 5-6-7

Casas Vendem-se  4-6

Casas Alugam-se  6

Casas em Cond. Fechado  3-6

Vende-se Imóveis no Litoral  -

Imóveis para Temporada  8

Terrenos Vendem-se  8

Terrenos Alugam-se  -

Terrenos em Cond. Fechado  6

Sítios e Chácaras  8

Terras e Fazendas  8

Conjuntos de Salas  8

Salões Comerciais  8

Estabelecimentos Comerciais  8

Barracões  8

Áreas Industriais  8

CAMPINAS, QUINTA-FEIRA,
9 DE MARÇO DE 2017

SHEILA VIEIRA

DA AGÊNCIA ANHANGUERA
sheila@rac.com.br
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CAMBUÍ / P.D'OESTE
3ds/AE,gar.R$2000 cond.
incluso.3251-3528.48118
bo l sona r o f@ ig . com.b r

CAMBUÍ ILHA MAJORCA
3dorms.arms.etc. C 1113
F3236-8851 /99103-0488.
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

CAMBUI MOBILIADO
1dorm,sala 2 ambientes
work station, fitness,
governança e mensageiro
Fone: 3236-6564.
www.edificioalgarve.com
.br

CAMBUÍ-PX.TENIS
3dorms/ste,gar,150m2á.
útil.Andar alto.R$1.500
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CENTRO
2 dorms, s/gar.$ 750,00
F:3232-5377 CR19190

CENTRO  1 D0R
Quintal R$550/R$500 sla
coz.F:3251-3528.C.48118
bo l sona r o f@ ig . com.b r

CENTRO AE / PISCINA
3 dorms,sauna,etc $1300
F:3232-5377 CR19190

CENTRO PREFEITURA
Kitnetão  c/gar.  C1113
F 3236-8851/99103-0488.
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

CENTRO R$650
1dorm,garagem,novo,sac.
F:3232-4122.C13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

CENTRO/CAMBUÍ S/GAR
Kit/1 dorm,AE desde$400
F:3232-5377 CR19190

JD.CAMPOS ELÍSEOS
Cond.incluso,2ds,gar,AE
$750/830.32940988.48118
bo l sona r o f@ ig . com.b r

JD.FLAMBOYANT R$800
3ds,Av.Jb, px.Iguatemi,
gar,laz.3232-4122.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

MANSÕES STO ANTONIO
3D,ste,escrit.sala 3amb
2vagas gar,rico em AEs
laz.compl.(19)997981400
darci@rdgseguros.com.br

TAQUARAL
1Dorm.c/ou sem garagem
F:99773-0608/99503-8591

ALTO TAQUARAL-3 DOR
3stes,250m2Constr/350m2
Terr.Linda.F:3232-5153
sc 13602. www.zmempreen
dimentos.com.br

BONFIM $ 320 MIL
3Dorms,1 st,liv,2vagas.
Z-12. F32082323 C22907J

CIDADE JARDIM
3dorms (1st), 4 vagas,
2salas, 2banh, $450mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

JD.VON ZUBEN
3dorms (2st), 4 vagas,
1sala, 4banh, R$620mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

PQ.BRASÍLIA
3 dormitórios (1suíte),
2 salas, R$500mil
F.3387.8533 - C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

STA CÂNDIDA
2 dormitórios, 2 vagas,
1 sala, 1banh, R$530mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

STA.AMÁLIA R$ 250MIL
Vaga,2D,quintal. C1113
F 3236-8851/99103-0488.
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

ANDREA PALLADIO $700
4Dor,1ste,Qd.Tênis,pisc
Aque.33672125/996011544
www.loiolaimoveis.com.b
r

AVALON-PX.MAKRO
2 e 3 dorms,AEs. Lazer
Fs:99105-8185/3367-2127
reinaldovrocha@gmail.co
m

BONFIM
ILHA DAS ROCAS.R.Germa-
nia,3dorms,(1suite)2va-
gas. Móveis planejados,
R$538.000,00F:3043-9818
acggomes@uo l .com.b r

BONFIM
4dorms (1st), 2 vagas,
2 banheiros, R$885mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

BOSQUE
3 dorms (1st), 2vagas,
1 sala, 1 banh, $495mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

BOTAFOGO
3dorm (1st), 1 vaga,
2 banheiros, R$420mil
F.3387.8533 - C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

BOTAFOGO 250MIL 68M2
2Dorm,2wc,gar cob,boa
loc.URGENTE.98360-6788

CAMBUÍ
3dorm (3st), 3 vagas,
3salas, 5 banh,R$898mil
F.19 3387.8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

CAMBUI CENTRO 104M2
3d,(1ste c/closet) Coz.
c/desp,gar.F:99778-6565
www.betodaniel.com.br

CAMBUÍ R$350MIL
1dorm,sacada,coz.planej
garagem.Próx.MassaPura
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CAMBUÍ-ED.ARAPONGA
1dorm,sacada,coz.plane-
jada,garagem.R$350mil.
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

CTO.PX.MATERNIDADE
Ap. c/div. 38m2. C1113
F3236-8851 /99103-0488.
www.jpinheiroimoveis.co
m.br

FONTE S.PAULO
3dorms/suíte,gar,168m2
á.ú. R$700mil. Fone:
3254-2420. Cr.12149.
www. s imop l an . com.b r

J.ROSEIRA $ 260 MIL
3Dor,1st , l iv,1vaga, laz.
compl.F32082323 C22907J

MANSÕES STO ANTONIO
3Dorm,11and,ót.localiz.
F:99100-6891/99100-2632

MANSÕES STO ANTONIO
2 exc.dorms,7ºand,ótima
vista,sla 2 ambs,desocu
pado.$320mil.F3231-0044
www.imobiliariawalmar.c
om.br

MANSÕES STO.ANTÔNIO
3dor,2ste,2gar,abxo.pre
ço,urgente.F:3232-5153.
sc 13602. www.zmempreen
dimentos.com.br

V.INDUSTRIAL $165MIL
2 Dorms.com garagem
F:99444-6910/99235-0643

BONFIM
2D c/ae,gar.1Ap Centro
1D+gar,sac.Prop32438645

BOTAFOGO R$500
1d,sl ,coz,elev,gar,novo
Fone:3232-4122.sC.13593
whaeitmann@whaeitmann.c

om.br

BOTAFOGO R$600 NOVO
1d c/AE,sac,gar,7º and.
frente.3232-4122.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

CAMBUI
1ste+1lavabo,pisc.salão
festa,rico AE 983427777

BOTAFOGO COMERCIAL
06 salas,2.WC.Ótimo lo-
cal.Tr. F: 3236-1100.

CAMPINAS-COMERCIAL
Av:Jose Bonifacio 2495
Ac.259 m2,terreno 450m2
Ótimo estado e localiza
ção.997732172/998300414
matrixadmbens@yahoo.com
.br

GUANABARA-PR0X.LICEU
COM.Melhor preço reg.sl
ampla,3D,2wc,2vag frte
imóv.$2.200 F99185-0560

SÃO BERNARDO R$700
1 dorm,independente.
Fone:3232-4122.SC13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

ALPHAVILLE
3dorm(1sts), 4vagas, 2
salas, 3 banh, $976mil
F.3387-8533 C21893-J
www.plenoimoveis.com.br

ALPHAVILLE
Casa alto padrão,4 stes
TE 1100m2,AC 450,c/pisc
VENDO OU ALUGO. Tratar
c/propr.F:99777-2286.

ALPHAVILLE CAMPINAS
Sofisticado sobrado, 4
dorms,pisc, paisagismo.
R$ 2.200.000,00 CA0757
F.3113-7200 Creci35256J

ALTO TAQUARAL
4D,2stes,rica em AE,la-
zer.991058185/3367-2127
reinaldovrocha@gmail.co
m

DIFIORI-PQ.IMPERADOR
Charmosa, 380 m2 A/C, 4
st s .  A c e i t a  i m ó v e l .
R$ 1.450.000,00  CA1073
F.3113-7200 Creci35256J

PAULINIA
Cond.Terras do Cancione
iro,casa térrea nova, 3
suites.Cond. com  lazer
completo.Fs19-3255-6969
e 99792-3178
www.labakiterci.com.br

PORTO VILLE GALERIA
3Dorm-1suíte + piscina.
Reformada.F: 99252-1311

PR0X.GALLERIA R$1400
3d/suite,3gar,laz.Cond.
$600.LOC.32324122.13593
whaeitmann@whaeitmann.c
om.br

SAN CONRADO
Atualizada,2dorms,sendo
1ste e 1dorm c/ closet,
ampla sala c/3ambs,coz.
integrada. R$820mil.Tr.
c/propriet.F:99116-4732
keilacon.wixsite.com/sa
nconrado

SOUSAS-R$490MIL
3D,2wc,2sl,2coz/cop 2vg
Lav,var.F(11)99796-0954

SWISS PARK AROSA
4dorm (2st), 3 salas, 4
vagas,  pisc, R$1050mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BADEN
4 dorm (2st), liv2ambs,
4 vagas, R$990mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BASEL
3dorm (1st), area lazer
com piscina, R$960mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BIEL
4sts (1master), liv2amb
cozinha planej,R$855mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK DAVOS
4sts c/closet, liv3ambs
pisc e churr, R$1250mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK FRIBOURG
3 sts, living, 4 vagas,
piscina,  R$1080mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK FRIBOURG
3sts, liv2amb, coz plan
pisc, 4vagas, R$1060mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK GENEVE
3sts, 4 vagas, 3 salas
churr, pisc, R$800mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LAUERZ
3 dormitórios (2sts), 4
vagas, 1 sala, R$880mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LENK
3sts (1master), liv2amb
churr, pisc,  R$900mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LUGANO
4sts (1master), liv3amb
churr, pisc, R$1050mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LUZERN
3 sts, 4 vagas, 3 salas
churrasqueira, $1100mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK ST.MORITZ
4dorm(2sts), liv3ambs,
cz plan, chur, $1250mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK VEVEY
3sts (1master) liv2amb,
churr e pisc, $1000mil
F.3387-8533 C.21.893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK ZERMATT
3sts, liv2amb, coz plan
spa, churr, R$1099mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK ZURICH
4sts(3closet), liv3ambs
pisc e churr, R$970mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

VILLAGE DE ITAMARACA
Oportunidade parte alta
500m2 AC,3 suítes,pis-
cina.quadra,2.090m2 TE.
$2.200,000 F:98169-4950

ALPHAVILLE $765MIL
740m2,declive,miolo,ma-
ta nos fundos,praça na
frente,casas ambos os
l a d o s . F : 9 9 7 7 8 - 6 5 6 5
www.betodaniel.com.br

ALPHAVILLE D.PEDRO 2
730m2,entrada + financ.
F:3236-0885 Cr.46370
www.acacioimob.com.br

ALPHAVILLE D.PEDRO 2
462M2.Direto proprietá-
rio. 997717023/78039721

BARÃO GERALDO
Exc.Cond.fechado,ponto
nobre, terreno no meio
do cond,plano.R$250 Mil
F:99310-2577/3231-0044
www.imobiliariawalmar.c
om.br

CANCIONEIRO/SWISS P.
Vendo casa Cancioneiro,
Ac.Lote c/entrada Swiss
Park.F996120738 C113743
www.phrimoveis.com.br

MONT BLANC
702 m2,  maravilhoso
lazer, l inda vista.
R$ 595 mil - TE0649
F.3113-7200 Creci35256J

MONT BLANC
702m2. EXC. LOC. entre
constr.Q:D - L:13.  Fs:
98248-0280 / 98134-3837

PAULINIA
Cond.Terras do Cancione
iro, lotes de 390 m2 e
420m c/lazer pronto pa-
ra morar.Tr. Fones(19)
3255-6969 e 99792-3178
www.labakiterci.com.br

SWISS PARK
As melhores opções de
casas e terrenos no
Swiss Park só na Pleno
Imóveis. Financiamento,
permuta, mais de 270
casas e 600 terrenos.
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK AROSA
360m2, ótima topografia
res. desejado, $285mil
F:3387 8533 C.21.893-J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BADEN

360m2, Parte mais alta

do condomínio, R$272mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BASEL

360m2, lote c/ ótima

topografia, R$234mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK BIEL

360m2, OPORTUNIDADE

única!!! R$250mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK GENEVE

360m2, ótima topografia

Oportunidade! R$244mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LAUERZ

360m*, maravilhosa

topografia! R$254mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LAUERZ

360m2, c/ linda vista,

Confira!!! R$225 mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LENK

360m2, Lote Plano!

OPORTUNIDADE! $264mil

F:3387 8533 C.21.893-J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LUZERN

360m2, ótimo lote com

suave aclive, R$250mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK LUZERN

360m2, OPORTUNIDADE

ÚNICA!!! R$225mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK VEVEY

360m2, c/suave declive,

OPORTUNIDADE!!! $248mil

F. 3387.8533 - C21893J

www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK ZERMATT
360m2, exc. topografia
Confira!!! R$261mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK ZURICH
360m2, suave aclive
venha conferir! $260mil
F. 3387.8533 - C21893J
www.plenoimoveis.com.br

SWISS PARK-LENK
360m2,rua sem saída,ót.
local.$250mil.3278-2497
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ORLANDO - USA
PRIME  CONSULTORIA.  Compra - Vende - Locação   de
Imóveis  na  Região  de  Orlando - USA. Tratar Com
Marcelo Almeida. F:(19)97116-4197 Whatsapp
marcelo@grupokm.com.br
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LUCIARA/MATO GROSSO
Fazenda c/ 15.500 HA.
Fone: (19) 3892-2545.
www.imobiliariacisne.co
m.br

CAMBUÍ - ED.SABIN
4sls,gar,60m2.R$380mil
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

EDIFICO LIFE TOWN
Alugo,sala completa  c/
ar cond. F 3251-9797.

HEMISPHERE- R$320MIL
41,5m2á.ú,gar.A.padrão
Fone: 3254-2420. C12149
www.s imop l an . com.b r

NORTE SUL $200MIL
VENDO.34m2,Gar.copa,WC
F:99742-8291 SC 106496

NORTE SUL $240MIL
VENDO,47m2,Gar.copa,WC.
F:99742-8291 SC 106496

SÃO BERNARDO ALUGO
180m2, Z14,R$2mil sem
condominio.F 3272-2716.

VENDO O IMÓVEL
Centro em galeria desoc
125 mil F: 97417-5839

J.FLAMBOYANT-ALUGO
Predio de esquina,Av.Jo
sé Bonifácio,685, 712m2
á.c,gar. p/ 30carros,ar
cond.central.Ideal p/re
des farmácias,bancos,lo
jas.997732172/998300414
matrixadmbens@yahoo.com
.br

AV EMILIO BOSCO COML
Sumaré.976003707,1,5mil
2500m2.Estudo permuta

BARÃO GERALDO
420mts.murado.exc.local
f:99794-3377/3289-9680

FRENTE SP 101-COMERC
480m2, para barracão.
F:98203-3100/98170-6702

JARDIM NOVA EUROPA
320m2,ót . local ização,
$265mil.F(19)98852-0102

JOHN BOYD DUNLOP
3.600m2, 56m2 de frente
Locação venda ou parce-
ria.991623452/997737751

N.C.ELISEOS - 367M2
R.de terra, $60mil,faci
to.ac carro.F99705-4120

N.C.ELISEOS -$330MIL
R.Mogi Mirim,3TE juntos
Fs 3252-0081/99705-4120

SINGER-VIRACOPOS
3terrs.juntos,$21mil,ac
carr,ocupados.997054120

ANDRADAS/ESP.S.PINHA
34alq,ót.p/café/cereais
A part.$1.5mi.3232-5153
sc 13602. www.zmempreen
dimentos.com.br

JARINU/SP
Ótima,5.000m2,água cor-
rente,px.ao  Centro Em-
presarial (Km.90  - Via
Dom Pedro) Pagamento
bem facilitado. Fs:(11)
99632-5501 / 99819-3285

SÍTIO-LEME
6.4alqs.plano,fte.asf,fdo
rio.F:98369-2001 c.124315

LJ.CENTRO-TOTAL 50M2
Térreo c/fachada de vi-
dro,mezanino c/cozinha,
ampla sala,WC,totalmen-
te reformada.Ambientes
c/ar condicion.R$390mil
F:99126-1709 c/propr.
www.caiocarnieri.mixsit
e.com/lojacentro

PIZZARIA TRADICIONAL
Vendo,Motivo mudança de
Pais.3326-1120/Andressa

J.BAND-Z.14-PX MAKRO
Alugo.200m2,AT.260m2.c/
escrit,3Wc.F:99604-4674

JD.DO LAGO-ALUGO
480m2, Escritório, WC,
F: 3236-0885 Cr.46370
www.acacioimob.com.br

JD.DO TREVO ALUGO
Salão 400m2, 2 pav.elev
$4000 F3232-5377 C19190

JD.LONDRES 400M2
Escritório,WC,R$ 3.800,
Fone 3236-0885 Cr.46370
www.acacioimob.com.br

PQ.INDUSTRIAL-300M2
Escrit,WC,Várias salas,
2.800F:3236-0885 C46370
www.acacioimob.com.br

SÃO MARTINHO
400m2,escrit,WC,R$4mil.
Fone 3236-0885 Cr.46370
www.acacioimob.com.br

SWIFT-400M2 $3.800
2wc,mez.Px.Cem.Saudade.
Pé dir.alto.F:3232-5153
sc 13602. www.zmempreen
dimentos.com.br

MONTE MOR-ROD.SP 101
180.000m2.Frente pista.
Oportunidad.F:974177644

PRX BOSCH FRTE PISTA
26.000m2.Rodovia SP 101
Pq.Sta Bárbara / Campi-
nas. F: 99112-1886.

SANTA CÂNDIDA-VEND0
Zona 14,2.400m2,bem lo-
calizado.F:3232-5153.
sc 13602. www.zmempreen
dimentos.com.br

OURO VERDE-FT TERMIN
170m2+escrit. R$ 2.800.
Fs:3227-1099/3269-3430

CHÁCARA ZM-ALUGA
Alugamos p/escolas. P/
todo tipo evento,salão
600m,2pisc,camp.futebol
campo e areia,8 WCs, 2
casas boneca, berçário,
sla.jogos,cascata noiva
muito verde. Estac.400
carros. (19)3232-5153/
193231-9799.Ref.CH00001
sc13602.www.zmempreendi
mentos.com.br

BALCONISTA DE PEÇAS
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.com
provada.Enviar CV para:
alexslima80@gmail.com

CHEFE DE OFICINA
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.com
provada.Enviar CV para:
alexslima80@gmail.com

CONSULTOR TÉCNICO
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.com
provada.Enviar CV para:
alexslima80@gmail.com

CUIDADOR
Precisa-se Período
diurno F:3381-0097

GERENTE PÓS VENDAS
Concessionária de Veícu
los contrata.C/ exp.com
provada.Enviar CV para:
alexslima80@gmail.com

INSTALADOR ACESSÓRIO
P/Autos,com experiência
Moraes Sales,nº1.478
lo ja@campsom.com.br

MANOBRISTA/CAIXA
(+de25anos) p/função de
MANOBRISTA estac. (CNH)
(reg.Campinas).Não pre-
cisa ter experiência.
Salário R$1.335,18 +
benef. Entregar C.V no
estacion. à R. Barão de
Jaguara, 1.171 Centro -
Cps.ou enviar p/
recrutamento@simopark.c
om.br

MECÂNICO
Com experiência
alexslima80@gmail.com

PRECISO
Cabeleireira(o)/Aux.ca-
belereira/Manicure Podó
loga.3ª a sabado.9/19hs
Entrevista sáb.11/03 a
partir 9h Chác.Prima-
vera (próx.CPFL). (19)
99246-7121/99246-9171

VENDEDOR (A) INTERNO
ROSSET Admite:c/exp. em
Supr.gráficos.Enviar CV
rosset@rossetgraf.com.b
r

VENDEDOR/BALCONISTA
Ambos os sexos.Tratar
Av.Aquidabã,220 Centro

DETETIVE PAIVA

19.3294-5101/7829-2330

99644-2410,Filiado site

conselhodetcrimino5.wix

.com/conselho

MANICURE
Spa Pés e Mãos,M/F,ido-
sos,gestante.99268-0719

MASSAGEM RELAXANTE
ÓT.CLÍNICA.2ºÁ SÁB.9 ÁS
20H.3384-1964/3388-7509
ESPAÇO MARROQUINO / CPS
www.guiademassagem.com.
b r

STUDIO NAMASTÊ
Massagem/depil.M e F.AC
deb.32034607/98931-5791

CAFÉ EM SHOPPING
Franquia,fat.R$110mil.
Exc.neg.Luc.líq.R$18mil
F:3256-1665/9.9722-3632

CASA LOTÉRICA
Em av. Fat. R$10mil líq
C/ou s/propried. Ót.neg
F:3256-1665/9.9722-3632

COBERTURA METÁLICA
Preço Imbatív. Ac.BNDES
97411-9274  35*32*34782

ESTACIONAMENTO
Avulso e mensal. Fatura
R$25mil. Lucro líq. R$
15mil. Excel. neg. Fs:
3256-1665 / 9.9722-3632

FOOD TRUCK-AMERICANA
Posto de combustíveis e
serviços  em Avenida de
intenso  fluxo  procura
FOOD TRUCK  com variado
cardápio  para  locação
de espaço. Interessados
escrever para
foodtruck.americana@gma
il.com

JAZIGO PQ.FLAMBOYANT
3gav.ótima localização
Parcelo. F: 98727-1998
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ADVOGADO CÍVEL
C/exp.comprovada.Conten
cioso de massa.Enviar
CV c/pretensão salarial
advocaciacontratacao@gm
ail.com

ÁREA COMERCIAL
Gráfica contrata c/exp.
Enviar CV para:
aleremarca@gmail .com

AUX.ADMINISTRATIVO

Com Exp.Informática,
Emissão de Nota Fiscal
Av.Aquidabã,220 Centro

AUX.DE EXPEDIÇÃO/

Carga/descarga.Compare-
cer c/currículo,rg e
cpf.Rua:Particular,170
B.Chácara Três Marias
Campinas-SP

AUXILIAR DE COZINHA

Residir Barão Geraldo.
URGENTE (19)99605-1626.

AUX.DE IMPORTAÇÃO
C/experiência comprovada.Para inicio imediato em
cidade  a 30 km de campinas.Of.Assistência odonto-
lógica,ticket refeição/alimentação,VT.Enviar CV.c/
pretensão salarial para: clrubenssilva@hotmail.com

PESSOAS C/DEFIC.PCD
Empresa: Alternativa Serviços e Terceirização con-
trata  VAGAS  PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS (PcD).
Buscamos profissionais com deficiências para atuar
em diversas áreas. Os  interessados deverão enviar
currículo e  laudo  médico, que descreve o tipo de
deficiência apresentada, c/assunto PCD, no e-mail:
rh13@alternativaterceirizacao.com.br

TÉC.ENFERMAGEM
R$ 3.216,59 para UNICAMP. Concurso com inscrição
aberta. Curso preparatório com início dia 31/03.
Ligue 3236-3879 acesse www.unicursos.com.br

VENDEDORES(AS)
CASA NOVA empresa tradicional há 40  anos  no ramo
de Mat.p/Construção admite c/experiência. Compare-
cer Av.Pres.Juscelino,1273-Jd.C.Elíseos c/Roberto.
roberto@cncasanova.com.br



LANCHONETE/PIZZARIA
Taquaral.VENDO.Ót.preço
F:99477-0976/ 3327-0181

LOJA SEMIJOIAS VDO
Av.John Boy, dentro do
Covabra.(19)99746-7321

QUIOSQUE
Pastel,sucos e salgados
em Praça. Fatur.R$15mil
deixa, lucro líq. R$5 a
6 mil.(de 2ª a 6ªF).Fs:
3256-1665 / 9.9722-3632

MOTEL CPS FAT.$50MIL
38apto,pisc,hidro,5.000
M2,a/c,gerador,caldeira
$799mil,troco.991345760

IMPLANTES DENTÁRIOS

Escola de pós graduação

seleciona pacientes que

precisem  de  implantes

dentários. Interessados

entrar  em contato  com

Viviane.F:(19)3384-4884

GRAMAS DE PRODUTOR
$1,25/m.Entrega plantio
Pg.3x cartão.98159-2787
vendas@gramasuniao.com.
br

POSTE PADRÃO CPFL
$595.Novo,posto na Obra
F:3865-4545/ 99778-6943

A MICHELLE TRAVESTI
Loira,at/pass,safada.Ac.
cartão 32133740/995024213
micheliboneca.blogspot.
com

AGITO 10 GATAS
Venha viver ót.momentos
de prazer,F:3308-7826
www.gatascampinas.com.b
r

AMANTES DO PRAZER
8 gatas de luxo sapecas
Alto nível. F:2121-8769
www.gatascampinas.com.b
r

ANGELA MULATA
Oral/anau garganta pro-
funda c/beijos.33883600

BRUNINHA TAXA 60,00
18 anos.Meiga carinhosa
Corpo violão.3032-0906

CLINICA DO PRAZER
Conheça a melhor Clini-
ca e as melhores gatas
de CPS/Região.993153623
www.clinicadoprazer.com
.br

JARDIM DAS NINFAS
Uma casa c/ 10 novinhas
doidinhas,loucas de te-
são prontas p/ realizar
seus desejos + secretos
Lindas,car inhosas,sem
frescura e namoradinhas
Confira e não se arre-
penda,perguntem p/seus
amigos puteiros. Um
beijo grego para todos
F:99422-5541/99554-1247
jardimdasninfas.blogspo
t.com.br

JULIANA 97162-6521
Gostosa safada liberal
Adoro coroas s/frescura

LINDAS MASSAGISTAS
Belas gatas eróticas.
F:3234-0334 / 3234-1791
www.corpoplenomassagist
as.com.br

MASSAGEM RELAXANTE
com finalização peniana
Bruna.Whats.99140-3370

RECANTO DO PRAZER
Local aconchegante p/me
lhor atender.98996-7750
recanto-do-prazer.webno
de.com

MONTANA 2016
Prata, 11.500km,compl,
ar/dir.$37mil.988001202

C-3 2015 ÚN.DONA
Cert.agência.20000Km na
garantia.Part.974062027

PT CRUISER 2006
Classic,prata,est.novo.
Tr.c/Janasco.99629-2027

OROCH 2016 PRATA
27500km completa $56mil
F98227-5782/99318-7146

HR HYUNDAI 11/12
Carr.Mad,98000km,$42mil
F:32791472/997977028

ADQUIRO C0NSÓRCIO
VW,GM,FIAT Caminhões e
Bancos.Moto/Imóvel.Mes-
mo em atraso.F3242-0691
deborasantos1996@hotmai
l.com

CONS.BRADESCO C0MPR0
Cubro qualquer oferta.
F:3251-3964/3255-7927
wind.severo@hotmail.com
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+ DE 500 SEMINOVOS E ZERO QUILÔMETRO
DE TODAS AS MARCAS

QUINTA, SEXTA E SÁBADOEM TODAS AS
LOJAS ALPINI

acesse, veja fotos dos
veículos e muito mais

PAGAMOS MAIS
NO SEU USADO

NA TROCA

NÃO
PERDEMOS
NENHUM
NEGÓCIO!*
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A MELHOR
APROVAÇÃO DE
CRÉDITO DO MERCADO
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