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Balança comercial tem superávit
acumulado de US$ 19 bi até abril
Moro decide interrogar novamente
Marcelo Odebrecht e mais seis executivos
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Defesa de Lula contrata auditoria que
conclui que não houve atos de corrupção

A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,769 bilhão na terceira semana de abril, que teve
apenas quatro dias úteis. O
saldo positivo resultou de
US$ 4,32 bilhões em exportações e US$ 2,551 bilhões
em importações. No acumulado do mês, o saldo positivo da balança comercial está
em US$ 5,189 bilhões. No
ano, o saldo positivo soma
US$ 19,6 bilhões.
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O candidato liberal e independente Emmanuel Macron
obteve 24,01 % dos votos no
primeiro turno das eleições
presidenciais francesas, contra
21,3 % da ultradireitista Marine Le Pen, segundo a contagem
final de votos anunciada na segunda-feira (24) pelo Ministério do Interior francês. As informações são da agência de
notícias Télam.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,12
Venda:
3,12
Turismo
Compra: 2,97
Venda:
3,28

EURO
Compra: 3,39
Venda:
3,39

OURO
Compra: 121,60
Venda: 134,80

29º C
15º C

Noite
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O presidente Michel Temer recebe o presidente do Governo da
Espanha, Mariano Rajoy, em cerimônia de boas-vindas, no
Palácio do Planalto
Em reunião com o presidente
do governo da Espanha, Mariano
Rajoy, o presidente Michel Temer

destacou as reformas que o governo brasileiro está tentando implementar. Temer mostrou-se confi-

ante nas reformas e disse que a
confiança dos investidores e do
consumidor no país está voltando.
“Estamos levando essas reformas adiante. Por meio do diálogo, por um lado, por meio de uma
responsabilidade fiscal, aliada
com a responsabilidade social. Eu
penso, os senhores empresários
poderão dizer com mais segurança do que eu, que está voltando a
confiança dos investidores e do
consumidor”, disse Temer.
Além de Rajoy, o encontro
no Palácio do Planalto teve a presença de empresários espanhóis.
A essa plateia, Temer disse que o
governo tem um apoio “fortíssimo”
do Congresso Nacional. O governo e a base aliada no Congresso têm
se reunido quase diariamente para
assegurar a aprovação da reforma
da Previdência.
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Drones auxiliam GCM no
monitoramento da cidade
de São Paulo
Página 2
Consumidores serão
beneficiados com deságio em
leilão de energia, diz ministro
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Aeronautas entram em estado
de greve por mudanças na
reforma trabalhista
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Esporte

Marc Marquez vence no
Texas e Valentino Rossi
lidera o Mundial
Nós brasileiros, apesar de
não termos um representante
brasileiro no Mundial de Motovelocidade, podemos ao
menos nos orgulhar do ítalobrasileiro Franco Morbidelli
que conquistou a terceira vitória consecutiva na categoria
Moto2 neste final de semana
nos EUA. Em três Grandes
Prêmios disputados até o momento, Franco foi unanime e
demonstrou ser forte candidato ao título da categoria.
Na categoria principal,
Marc Marquez conquistou sua
5ª vitória consecutiva na terra
do Tio Sam.
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Rexona-Sesc vence
Vôlei Nestlé e
conquista 12º título
O Rexona-Sesc (RJ) é campeão da Superliga feminina de
vôlei pela 12ª vez. No domingo (23) diante de 12.532 pessoas que lotaram a Jeunesse
Arena, no Rio de Janeiro, a
equipe do treinador Bernardi-

nho venceu o clássico contra
o Vôlei Nestlé (SP) por 3
sets a 1 (25/19, 22/25, 25/22,
18/25 e 15/6), em 2h23 de
jogo. Foi a 13ª final consecutiva da equipe carioca na
competição.
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Bárbara Seixas e
Fernanda Berti
conquistam o ouro da
etapa de Xiamen

Marc Marquez

Thiago Camilo vence no
Velopark e assume
liderança do campeonato
Thiago Camilo e Daniel Serra dividem a liderança da Stock
Car na temporada 2017, com vantagem para Camilo nos critérios
de desempate. Após a segunda
rodada dupla, disputada no domingo (23), no Velopark, o piloto da Ipiranga Racing foi o grande destaque do final de semana.
O dono do carro #21 venceu a
primeira corrida e chegou em
nono na segunda.
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Camilo largou na pole da
Corrida 1
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Macron sai na
frente com
24,01% dos
votos, seguido
por Le Pen
com 21,3%

Temer diz a presidente
espanhol que confiança de
investidores está voltando

Foto/ Fernanda Freixosa

O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO), o brasileiro José Graziano da Silva, afirmou que “se
nada for feito” pela comunidade internacional nos próximos
seis meses, cerca de 20 milhões de pessoas podem morrer de fome nos próximos seis
meses em quatro países africanos: Iêmen, Nigéria, Somália e
Sudão do Sul. As informações
são da ONU News.
Ele fez a declaração na
abertura da reunião do Conselho da FAO na segunda-feira
(24), em Roma. Segundo Graziano , é necessária uma ação
urgente, pois “a fome não apenas mata pessoas, mas contribui para a instabilidade social,
e perpetua um ciclo de pobreza e a dependência de ajuda que
perdura décadas”.
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Temer decide exonerar
ministros para votarem pela
reforma da Previdência
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Agência da
ONU diz que
20 milhões
podem morrer
de fome
na África

As informações foram
divulgadas na segunda-feira
(24) pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O ministério destacou
que a média das exportações
da terceira semana (US$ 1,08
bilhão) ficou 11% acima da
média até a segunda semana
(US$ 973,1 milhões).
O motivo foi o crescimento nos embarques das três categorias de produtos vendidas
pelo país ao exterior. Página 3

Bárbara Seixas acompanha a bola sair
O domingo (23) começou
muito bem para o vôlei de praia
brasileiro com o título da dupla
Bárbara Seixas e Fernanda Berti
(RJ) na etapa de Xiamen (CHN)
no Circuito Mundial 2017. Na
decisão, as meninas do Brasil

levaram a melhor sobre as donas da casa Wang e Yue por 2
sets a 1 (21/12, 19/21 e 16/14),
em 50 minutos. A vitória no
evento chinês deu o primeiro
ouro da dupla que se juntou em
setembro de 2016. Página 8
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Drones auxiliam GCM no
monitoramento da cidade de SP
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M AR A
Enquanto tanto a Assembleia (SP) como o Congresso Nacional - Câmara dos Deputados e Senado - não podem comemorar
sobre seus Tribunais de Contas, os vereadores de São Paulo se
dão ao luxo sabem que têm no Tribunal de Contas ...
PA U L I S T A NA
... do Município conselheiros sobre os quais não há acusações de corrupções, além de terem em Edson Simões seu ícone
da cultura enquanto autor da maior referência literária sobre
os Tribunais de Contas no Brasil (livro pela Saraiva).
PR E F E IT U R A
Ontem, na abertura do evento (via rádio Jovem Pan) Mitos e
Fatos, sobre cidades, num grande hotel de São Paulo, não passou
desapercebido o fato de que o ex-prefeito paulistano (2006 2012) Kassab tá tão afinado com o prefeito ...
PA U L I S T A NA
... João Doria (PSDB) quanto esteve com o então candidato
a prefeito paulistano e depois prefeito eleito (2004) José Serra
(PSDB). Pode pintar de vice, pro governo (SP) ou Presidência,
uma vez que Kassab refundou e manda no PSD ?
A S S E M B LE IA ( S P)
APM (1): deputado-presidente Cauê Macris (PSDB) e Sidney Beraldo (presidente do Tribunal de Contas - SP) foram destaques ontem na abertura do 61º Congresso Estadual dos Municípios que tá rolando na cidade de Campos do Jordão ...
GOVERNO (SP)
... APM (2): o tema central é Gestão Eficiente, que parece ter
sido escolhido pra levantar as bolas do governador Alckmin
(PSDB) e do prefeito paulistano Doria (PSDB). Alckmin candidato à Presidência e Doria (governo SP ou Presidência).
CONGRESSO
Muitos dos 513 deputados federais e senadores - de todos os
partidos - não citados como comprados pelas corrupções através
de empreiteiras já se afastam de colegas ‘sujos’ pra se venderem
como ‘limpos’ nas eleições 2018.
PR E S I D Ê N C I A
Quem convive com Temer desde que era ‘baixo clero’ - só
chegou à Assembleia Constituinte (anos 1980) porque Quércia
chamou um deputado pro seu governo (SP) - dizem que nunca
viram o agora chefão tão pra baixo !
PA R T I D O S
Ministros de Temer, governadores e vices, senadores, deputados federais (estaduais), prefeitos e vices, secretários (municipais e estaduais) e vereadores que não pintaram na lista dos
comprados pela Odebrecht ‘comemoram’ ...
POLÍTICOS
... Dirigentes (donos ou sócios majoritários) nem tanto, porque sabem que os mesmos ‘festejos’ podem virar ‘velórios’, dependendo das listas da OAS, da Camargo, da Andrade, da Galvão
e da UTC, além das que ‘subempreitam’.
H I S T Ó R I AS
A coluna que você me dá a honra de ler tá completando 25
anos de publicação diária. Em 1994 o leitor José Dirceu
disputou o governo (SP). Diferentemente de Pallocci, o
hoje preso (‘mensalão’) não delatará (‘petrolão’) o PT de Lula.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente nas Associações (Cronistas de Política - São Paulo e Paulista de Imprensa).

cesar.neto@mais.com
Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 2,30
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O prefeito João Doria e os
secretários municipais José Roberto Rodrigues de Oliveira (Segurança Urbana) e Daniel Annenberg (Inovação e Tecnologia) apresentaram nesta segunda-feira (24) os modelos de drone de última geração que serão
utilizados pela Guarda Civil
Metropolitana (GCM) em operações específicas de vigilância
na cidade. Serão cinco drones e
15 kits com câmeras doados
pela iniciativa privada, sem custos para o município.
“Em uma iniciativa inédita no
país nós vamos passar a utilizar
drones para o policiamento preventivo da cidade de São Paulo
em caráter permanente. A Guarda Civil Metropolitana vai ter
equipamentos de última geração
para o monitoramento de toda a
cidade. Esse monitoramento vai
agilizar e dar mais segurança aos
atendimentos da GCM”, afirmou o prefeito João Doria. O
prefeito também ressaltou a importância para a capital de parcerias com as empresas e se co-

locou à disposição de outros representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir
com a cidade.
A doação em equipamentos
ao município, estimada em cerca de R$ 650 mil, foi feita pela
fabricante chinesa Dahua Technology, em parceria com a empresa PGIDB. A companhia Airobotics doará R$ 150 mil em
serviços de suporte e consultoria, que compreendem atividades
de capacitação operacional e
apoio estratégico.
Os equipamentos serão customizados para integrar o programa “Dronepol”, criado para
monitorar locais que apresentam
dificuldades de acesso, casos de
ocupações em áreas ambientais
ou de risco, além de eventos
com alta concentração de participantes.
“Os drones serão fundamentais em diversas atuações, tanto
da Defesa Civil quanto da GCM.
A ideia é capturar imagens difíceis de obter para avaliar áreas
de risco, em especial, durante os

períodos de chuva e possibilidade de escorregamento. Outras
partes importantes do monitoramento serão analisar áreas de
proteção ambiental e contribuir
para ações dos guardas em parques municipais”, diz José Roberto Rodrigues de Oliveira.
O drone da chinesa Dahua
Technology é fabricado em fibra
de carbono ultraleve, pesa cerca
de 3 quilos e tem capacidade de
voar sob temperaturas extremas
(de -20ºC a 60ºC) e a uma velocidade de até54 km/h. Possui
alto-falantes para a transmissão
de avisos e instruções, além de
câmeras de altíssima definição,
que geram imagens com riqueza
de detalhes, inclusive térmicas.
O equipamento tem autonomia
de voo de 35 minutos e é programado para retornar à base
com segurança, em casos de bateria fraca ou de perda de sinal.
Os outros quatro drones da
marca chinesa DJI pesam1.3 kgcada e têm capacidade de voar
até 30 minutos por meio de bateria. Equipados com estabiliza-

dores acoplados a câmeras de
altíssima definição de 20 megapixels, gravam vídeos em resolução 4K (Ultra High Definition - UHD). Atingem velocidade
máxima de72 km/he voam até
7km desde o transmissor (controle remoto). Oferecem máxima segurança de operação e uso
através de cinco sensores infravermelhos de obstáculos, capazes de pará-los ou desviá-los
automaticamente de qualquer
obstáculo natural ou artificial.
Os kits com câmeras podem
ser instalados nas viaturas e nas
fardas dos guardas-civis. Além
de gravar, armazenam vídeos e
áudios junto com as coordenadas geográficas dos agentes
durante o patrulhamento e
pode transmitir as informações pela internet. “O Dronepol representa mais um passo
da atual gestão em seu esforço de melhorar a gestão da cidade e seu monitoramento,
trazendo ganhos representativos para a segurança”, afirma
Daniel Annenberg.

SP Cidade Linda intensifica tapaburaco na Avenida Giovanni Gronchi’
O programa SP Cidade Linda chega nesta semana à Avenida
Giovanni Gronchi. A via recebeu
serviços intensificados de zeladoria, como poda de árvores,
revisão da iluminação e da sinalização. O destaque desta semana são os trabalhos de recuperação de asfalto, em que atuarão
cerca de 100 pessoas.
“Este é o 17º eixo do programa que começa exatamente no
início da avenida Giovanni
Gronchi. Hoje foram feitas
ações como o plantio de árvore,
pintura, serviços de jardinagem,
recapeamento, e estes serviços
irão continuar ao longo da semana para transformar este
importante trecho da cidade
que abrange as prefeituras regionais do Campo Limpo e
Butantã”, disse o vice-prefeito e secretário das Prefeituras

Regionais, Bruno Covas.
Nesta edição, a operação
cobrirá quase 8 quilômetros de
vias, da Avenida Morumbi até a
Estrada de Itapecerica, e contará com a participação das prefeituras regionais do Butantã e de
Campo Limpo. Serão realizadas
varrição e limpeza manual e mecanizada de toda via e instaladas
146 lixeiras do novo modelo, de
ferro galvanizado. Toda a ação
contará com o trabalho de cerca
de 700 pessoas e 100 veículos
e equipamentos.
A Praça Vinícius de Morais
receberá manutenção completa,
com jardinagem, plantio de árvores, instalação de iluminação, pintura de bancos e instalação de lixeira. Será realizada lavagem da
escultura “Andando - Monumento
a São Paulo”, de Galileo Ememndabili, instalada no local em 2007.

A mureta de proteção aos
pedestres também será reconstruída. Está programada ainda
a recuperação das pistas de
skate e a instalação de mastros
para o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado e do
município.
No total, passarão por limpeza 197 bocas de lobo, de leão
e bueiros, o que melhorará a drenagem da via. Toda a região receberá poda de 343 árvores, conservação de jardins, pintura de
meio fio e recuperação de calçadas. Dois totens de parada de
ônibus que foram derrubados
por acidentes de trânsito serão
substituídos.
A iluminação da avenida passará por revisão completa, que
inclui consertos e substituição
de lâmpadas. O Departamento
de Iluminação Pública (ILUME)

já realizou as rondas de fiscalização, manutenção e limpeza
nas 333 luminárias da região.
Foram feitos reparos em 22 delas. Além disso, serão identificados pontos que necessitam
reforço de iluminação para instalação de novos pontos de luz.
A circulação de veículos e
pedestres também ficará mais
segura, com a manutenção de 45
placas e de 1.223 metros quadrados de sinalização horizontal. O
tempo de 18 semáforos será revisto e 19 placas com os nomes
das ruas da região serão instaladas. As faixas exclusivas de ônibus também terão o asfalto renovado. Para evitar transtornos
no trânsito da região, todo trabalho será acompanhado por 64
agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, com 17 viaturas e três guinchos.

São Paulo tem mais um milionário
no programa Nota Fiscal Paulista
Um consumidor de São Paulo foi o ganhador do prêmio
principal de R$ 1 milhão do sorteio de abril da Nota Fiscal
Paulista. Os dois prêmios de R$
500 mil saíram para uma usuária do programa de São Vicente e
para uma entidade assistencial de
Araraquara. Outros usuários
também foram sorteados com
10 prêmios de R$ 100 mil, 15

de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil,
50 de R$ 5 mil e 500 prêmios
de R$ 1 mil.
Concorreram ao sorteio os
cadastrados que efetuaram
compras no mês de dezembro
de 2016 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 598
prêmios que somaram R$ 4,7
milhões.

O resultado está disponível
no site da Nota Fiscal Paulista. Para verificar se algum bilhete foi premiado, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na
aba Sorteios > Visualizar
Sorteios >Sorteio nº 101.
Para concorrer, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do

programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de
cada mês permitem a participação já no mês seguinte.
Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que
vale para todas as extrações.
Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico
para disputar aos prêmios.

Governador participa do primeiro
Fórum Mitos & Fatos
O governador Geraldo Alckmin participou nesta segundafeira (24) do primeiro Fórum
Jovem Pan, sobre o tema Mitos
& Fatos (Cidades do Futuro),
onde foram debatidos temas
como saúde, transportes, tecnologia e urbanismo.

“Foi um grande sucesso
esse primeiro fórum, com um
tema muito bem escolhido,
uma grande participação e pudemos abordar exemplos práticos de tecnologia pra trazer
investimentos para São Paulo
como novos parques tecnoló-

gicos, empresas farmacêuticas, inovação, pesquisa, inteligencia artificial, poupinha,
poupatempos e mobilidade”,
explicou o governador.
O evento reuniu autoridades,
empresários e especialistas que
palestraram sobre diversos

assuntos.”Nós vivemos um país
de mudança demográfica, um
país que era jovem e hoje é um
pais maduro e será um país idoso. Então, foi uma alegria participar do encerramento desse
importante encontro promovido
pela Jovem Pan”, finalizou.

Telecurso TEC: inscrições para exame
presencial terminam nesta sexta
As inscrições para o exame
presencial da modalidade aberta
do Programa Telecurso TEC podem ser feitas até esta sexta-feira
(28). Os candidatos devem enviar
o formulário preenchido com a
documentação por correio.
O programa de formação técnica e qualificação profissional
a distância do Centro Paula Souza conta com cursos de carga
horária com 800 horas, divididas em três módulos. Os estu-

dantes que obtêm as notas necessárias recebem a certificação técnica – oferecida de acordo com o término dos módulos,
após prova presencial – e o diploma técnico, na conclusão.
A prova será aplicada para
certificação de qualificação profissional e diplomação técnica
para os cursos a distância do
Centro Paula Souza em Administração, Comércio e Secretariado (módulos I, II e III).

O exame presencial será realizado no sábado, 8 de julho, às
9 horas, em 37 Etecs de todo o
Estado. O gabarito será divulgado no mesmo dia, a partir das 13
horas, no site do Centro Paula
Souza. O resultado final com a
relação dos aprovados estará na
internet no dia 25 de agosto.
Cursos
As aulas da modalidade aberta são transmitidas pela Internet

e podem ser acessadas via smart
TV, computador, celular ou tablet. Os livros e os vídeos estão
disponíveis na página do Telecurso TEC, no site do Centro
Paula Souza.
Os cursos técnicos a distância também são oferecidos nas
modalidades on-line e semipresencial. Nessas opções, o ingresso se dá por meio do Vestibulinho. Mais informações
no site do programa.
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Balança comercial tem superávit
acumulado de US$ 19 bi até abril
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$
1,769 bilhão na terceira semana
de abril, que teve apenas quatro
dias úteis. O saldo positivo resultou de US$ 4,32 bilhões em
exportações e US$ 2,551 bilhões em importações. No acumulado do mês, o saldo positivo da balança comercial está em
US$ 5,189 bilhões. No ano, o
saldo positivo soma US$ 19,6
bilhões.
As informações foram divulgadas na segunda-feira (24) pelo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O ministério destacou que a média
das exportações da terceira semana (US$ 1,08 bilhão) ficou
11% acima da média até a segunda semana (US$ 973,1 milhões).
O motivo foi o crescimento
nos embarques das três categorias de produtos vendidas pelo
país ao exterior. As vendas de
produtos básicos cresceram, ao
todo, 13,4% em função principalmente de petróleo bruto, minério de ferro, farelo de soja,

carne de frango, bovinos vivos e
café em grão.
Já as exportações de manufaturados registraram alta de
11,9%, devido principalmente a
aviões, automóveis de passageiros, tubos flexíveis de ferro ou
aço, óleos combustíveis, motores e turbinas para aviação e açúcar refinado. Para os semimanufaturados a alta foi menor, de
0,4%, causada por semimanufaturados de ferro e aço, alumínio
bruto, ligas de ferro, celulose e
catodos de cobre.

Importações
No caso das importações, a
alta foi de 7,5% sobre igual período comparativo (média da
terceira semana, de US$ 637,8
milhões sobre média até a segunda semana, de US$ 593,1
milhões), explicada, principalmente, pelo aumento nos gastos
com equipamentos elétricos e
eletrônicos, veículos automóveis e partes, químicos orgânicos e inorgânicos, instrumentos
de ótica e precisão e siderúrgicos. (Agencia Brasil)

Dívida pública sobe em março
para R$ 3,2 trilhões
A Dívida Pública Federal, que
inclui o endividamento interno
e externo, aumentou em março.
O saldo da dívida subiu 3,17%
em termos nominais, ficando
em R$ 3,234 trilhões. Os dados
foram divulgados na segundafeira (24) pelo Tesouro Nacional, em Brasília.
A Dívida Pública Mobiliária

Federal interna (DPMFi), em circulação no mercado nacional, teve
o estoque ampliado em 3,08% e
ficou em R$ 3,113 trilhões.
O estoque da Dívida Pública
Federal externa (DPFe) registrou aumento de 5,59% sobre o
apurado em fevereiro, encerrando março em R$ 120,3 bilhões
(US$ 37,97 bilhões).

A variação do endividamento do
Tesouro pode ocorrer por meio da
oferta de títulos públicos em leilões
pela internet (Tesouro Direto) ou
pela emissão direta. Avariação pode
ocorrer também pela assinatura de
contratos de empréstimo.
Neste caso, o Tesouro toma
empréstimo de uma instituição
ou de um banco de fomento, des-

tinado a financiar o desenvolvimento de uma determinada região. Já a redução do endividamento se dá, por exemplo, pelo
resgate de títulos.
De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF), a dívida pública poderá fechar este
ano entre R$ 3,45 trilhões e R$
3,65 trilhões. (Agencia Brasil)

“O importante é aprovar”, diz Meirelles
sobre votação de reforma da Previdência
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na noite
de sexta-feira (21) que um eventual atraso de “uma semana ou
duas” na votação do relatório da
reforma da previdência não fará
diferença. “O importante é aprovar a reforma”, disse.
Meirelles se reuniu pela ma-

nhã com ministros das Finanças
de países do G20 e, ao longo
dos últimos dois dias, em Washington, também teve encontros com investidores. Segundo ele, há uma percepção positiva do Brasil entre os investidores internacionais e um
consenso de que as reformas

estão caminhando.
Com relação a eventuais temores de um aumento do protecionismo devido a mudanças no
comando de potências mundiais,
como França e Estados Unidos,
o ministro afirmou que isso não
deve impactar negativamente o
Brasil, já que a pauta de expor-

tações do país é muito centrada
em commodities, e não em produtos manufaturados, que costumam ser o principal alvo do protecionismo. Segundo ele, “os riscos que se vê hoje na economia
mundial não são riscos que afetam o Brasil no médio prazo”.
(Agencia Brasil)

Agência da ONU diz
que 20 milhões
podem morrer de
fome na África
O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o brasileiro José Graziano da Silva, afirmou que “se nada for feito” pela comunidade internacional nos próximos seis meses, cerca de 20 milhões de pessoas
podem morrer de fome nos próximos seis meses em quatro países africanos: Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão do Sul. As informações são da ONU News.
Ele fez a declaração na abertura da reunião do Conselho da
FAO na segunda-feira (24), em Roma. Segundo Graziano , é necessária uma ação urgente, pois “a fome não apenas mata pessoas, mas contribui para a instabilidade social, e perpetua um ciclo
de pobreza e a dependência de ajuda que perdura décadas”.
No encontro da agência da ONU, que vai durar duas semanas,
os membros do Conselho da FAO serão informados sobre a extensão das crises de fome e as medidas que devem ser adotadas
para prevenir essa catástrofe.
Agenda 2030
Segundo as Nações Unidas, a comida e a agricultura são pontos centrais para se alcançar a Agenda 2030 de Desenvolvimento
Sustentável proposta pela ONU. O trabalho da FAO deve contribuir para se atingir 40 metas que estão em 15 dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).
Os membros do Conselho da FAO vão discutir ainda o
programa de trabalho e o orçamento da agência para o biênio 2018-2019.
O orçamento vai priorizar as áreas onde a FAO pode ter maior impacto para atingir as metas da Agenda 2030, incluindo mitigação aos efeitos da mudança climática e produção agrícola sustentável. Ainda na lista estão a gestão para combater a escassez
de água e a implementação de programas de resiliência para famílias de agricultores mais pobres. (Agencia Brasil)

Setor atacadista tem faturamento estável em 2016 Macron sai na frente
com 24,01% dos
votos, seguido por
Le Pen com 21,3%

O faturamento do setor atacadista ficou praticamente estável no ano passado, com crescimento de 0,6%, segundo balanço divulgado pela Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores (Abad). Com
isso, as empresas do ram o fecharam o ano com R$ 250,5 bilhões em receitas.
A entidade considerou o resultado satisfatório, tendo em
vista o cenário de forte recessão enfrentado pela economia
brasileira. No ano passado, o
Produto Interno Bruto (PIB,

soma de todos os bens e serviços produzidos no país) registrou queda de 3,6%.
Segundo a associação, em
março, o faturamento do setor
teve alta de 16,5% em relação a
fevereiro, em um movimento
comum para a época do ano. Em
comparação com março de
2016, houve queda de 2,33%
nas receitas do setor no mês
passado. No acumulado de janeiro a março, a retração é de
6,15% em relação ao mesmo
período do último ano.
“Os números mostram ainda

um cenário bastante prejudicado por conta do desemprego.
Mas temos razões para crer que
a tendência de queda esteja chegando ao fim”, ressaltou o presidente da Abad, Emerson Destro. Para Destro, as famílias parecem ter se aproximado de um
limite no corte de gastos com
produtos básicos de consumo.
A expectativa da entidade é
que o setor tenha alta de 1% no
faturamento em 2017. Os empresários do ramo de atacado de
autosserviço, também conhecido como atacarejo, são os mais

otimistas. Essas lojas oferecem
preços menores e quantidades
maiores de produtos aos consumidores finais, apresentando-se
como uma alternativa de economia. Neste ramo, 88,2% esperam neste ano um resultado melhor do que em 2016.
No atacado de balcão, que
revende para comerciantes varejistas, 57,1% dos empresários
acreditam que terão crescimento no faturamento em 2017 e
42,9% esperam resultado semelhante ao do ano passado. (Agencia Brasil)

Leilão de energia termina com
31 lotes arrematados
O leilão da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) realizado na segunda-feira (24) na empresa B3, antiga B&F Bovespa, na
capital paulista, terminou com 31
lotes arrematados em 20 estados
brasileiros. Não receberam propostas os lotes 12 (Maranhão e
Tocantis), 16 (Piauí e Maranhão),
17 (Rio Grande do Sul) e 24 (São
Paulo). O certame começou às
8h30 e terminou às 14h.
As concessões são para a
construção, operação e manutenção de 7,4 mil quilômetros (km)
de linhas de transmissão e subestações com 13,2 mil megavoltampere (MVA). As instalações
entram em operação no prazo de
36 a 60 meses. A soma das Receitas Anuais Permitidas (RAP)
dos lotes é R$ 2,7 bilhões e os
vencedores recebem essas receitas pela prestação do serviço por
30 anos.
O maior deságio do leilão, de
58,86%, ocorreu no lote 10, que
tem 10 linhas que servirão para
cidades no Rio Grande do Sul. A
vencedora foi a Saterlite Power,
por R$ 34,5 milhões. Entre os
resultados, o valor mais alto do
leilão de hoje foi o do Consórcio Columbia por R$ 267,3 milhões, com deságio de 33,24%,
no lote 1. O objetivo é reforçar o
fornecimento de energia ao Mato
Grosso do Sul e o escoamento da
Hidrelétrica de Itaipu.
O lote 2, também no Paraná,
foi arrematado pelo Consórcio
Cesbe-Fasttel por R$ 28 milhões,
com deságio de 12,5%. São 117
km de linhas e 150 MVA, que vão
reforçar o serviço em Mato Grosso do Sul. O Energisa S.A. venceu o Lote 3, com linhas e subestação em Goiás. O vencedor
propôs deságio de 37,6%, com
oferta de R$ 36,7 milhões. O lote
tem uma linha de transmissão
com 272 km e subestação de

1344 MVA para abastecer o Mato
Grosso do Sul.
Atendendo também ao Mato
Grosso do Sul, o lote 4 foi arrematado pela Elektro Holding por
R$ 65,5 milhões e deságio de
34,5%.O Consórcio Aliança ganhou o lote 21, com lance de R$
171,8 milhões e deságio de
34,99%, para 753 km de linha e
uma subestação de 1344
MVA,em Santa Catarina. Voltado
ao sul de Santa Catarina, o lote
22 foi arrematado pela Elektro
Holding, com deságio de 46,17%
e valor de R$ 13,5 milhões.
Companhia Paulista
A Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista
(CTEEP) arrematou quatro lotes.
Com lance de R$ 18,3 milhões e
deságio de 32,2%, o lote 5 ajudará o norte e noroeste do Paraná, com 36 km de linhas e uma
subestação com 500 MVA. A
companhia também venceu o lote
6, com lance de R$ 46,1 milhões
e deságio de 44,51%. O lote tem
uma subestação em São Paulo,
que servirá como compensação
reativa para os sistemas de 440 e
500 quilovolts do estado.
O lote 25, que representa uma
subestação localizada em São
Paulo, foi vencido pela CTEEP.
A oferta foi de R$ 10,7 milhões,
com deságio de 57,55%. Com o
segundo maior valor leiloado
hoje, o lote 18, em Minas Gerais
e São Paulo, teve oferta de R$
205 milhões pela EDP Energias
do Brasil, com deságio de
47,4%. O quarto lote levado pela
CTEEP foi o 29, cuja oferta foi
de R$ 53,6 milhões, 52,69%. A
concessão vai corrigir carregamento e tensão na rede do interior paulista.
Com linha de 330 km nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o lote 19 recebeu R$ 99,1

milhões, deságio de 48%, pelo
Consórcio Olympus II. O lote 20
foi vencido pela Elektro Holding
com deságio de 52,93%, R$ 13,2
milhões. Trata-se de uma subestação em São Paulo. Ainda no
Sudeste, o lote 8, no Rio de Janeiro, foi arrematado pela Arteon Z Energia e Participações por
9,3 milhões e deságio de 37,5%.
Trata-se de subestação com 300
MVA para expandir cargas para
Resende (RJ).
Região Nordeste
No Maranhão, o lote 7, com
linhas de transmissão de 128 km
e 1600 MVA, vai suprir a região
metropolitana de São Luís do
Maranhão. O vencedor foi a EDP
Energias do Brasil, que ofertou
36,5% de deságio e R$ 66,2 milhões. O lote 9, no Rio Grande
do Norte, foi arrematado pela RC
Administração e Participações,
por R$ 11,4 milhões e deságio de
31,75%. A concessão vai beneficiar os municípios de Currais
Novos e Lagoa Nova.
A EDP Energias do Brasil arrematou duas linhas e uma subestação por R$ 30,2 milhões, deságio de 4,91%. Trata-se do lote
11 com 11 mil km de linhas de
transmissão e 200 MVA, de uma
subestação que vai atender o nordeste do Maranhão. O lote 13 teve
como vencedor o Consórcio Reanscença, com R$ 44,4 milhões
e deságio de 18,5%. São 198 km
de linhas nos estados de Sergipe
e Alagoas.
Sem deságio, o lote 14, que
tem linha de 109 km em Alagoas, foi arrematado pelo Consórcio LT Norte por 14,2 milhões.
Com objetivo de favorecer o
agreste de Pernambuco, o lote
15 recebeu lance de 24,6 milhões da Sterlite Power, com deságio de 25,87%. O lote 23, de
escoamento para energia eólica

na Paraíba e Pernambuco, recebeu oferta de R$ 27,4 milhões,
deságio de 29%, sendo arrematado pela RC Administração e
Participações.
A Elektro Holding venceu o
lote 27 com R$ 12,8 milhões,
deságio de 48,93%. Localizado
no Ceará, o lote vai garantir intercâmbio de energia Norte e
Nordeste com a entrada da usina
de Belo Monte. Com subestações no Maranhão e Piauí, o lote
28 foi vendido por R$ 16,2 milhões e deságio de 37,29%. O
lote 30 foi arrematado pela por
R$ 63,9 milhões, deságio de
32,07%, pela RC Administração
e Participações. A linha passa
pelo Piauí, Pernambuco e Ceará.
Norte do país
No Pará, o lote 26 arrematado pela Energisa S.A. teve lance
de R$ 46,3 milhões, com deságio de 29,57%. São 592 km de
linhas e 300 MVA na região de
Santana do Araguaia. Também no
Pará, o lote 31 teve lance de R$
126,8 milhões, deságio de 9,5%,
pela Equatorial Energia S.A. A
Cobra Brasil ganhou o lote 32,
em Rondônia, com oferta de R$
126,8 milhões e deságio de 9,5%.
O empreendimento vai atender a
municípios supridos hoje por
geração isolada a diesel.
Voltado para a região metropolitana de Belém e nordeste do
Pará, o lote 33 recebeu R$ 20,5
milhões, um de deságio de
16,14%, arrematado pela Consórcio Pará. O Consórcio Ominum Energy ofereceu 5,7 milhões pelo lote 34, um deságio
de 40,5%, que atende as regiões
metropolitana de Belém e nordeste do Pará. O Consórcio Brdigital, Brenergia e Lig Global
venceu o lote 35, no Pará, com
R$ 18,7 milhões e deságio de
30,42%. (Agencia Brasil)

O candidato liberal e independente Emmanuel Macron
obteve 24,01 % dos votos no primeiro turno das eleições
presidenciais francesas, contra 21,3 % da ultradireitista Marine Le Pen, segundo a contagem final de votos anunciada
na segunda-feira (24) pelo Ministério do Interior francês.
As informações são da agência de notícias Télam.
Os dois candidatos - que disputarão o segundo turno em
7 de maio, com vantagem para Macron, do movimento Em
Marcha!, segundo as pesquisas – ficaram separados nas eleições do domingo (23) por pouco menos de um milhão de
votos.
Macron, que pode ser o presidente mais jovem da V República Francesa, nos seus 39 anos, obteve 8,56 milhões
de votos, frente aos 7,67 milhões de Le Pen, que logrou
um resultado recorde para um candidato ultradireitista na
história da França, disse a agência espanhola EFE.
Em terceiro lugar na disputa ficou o conservador François Fillon, que, com 20,01 % dos votos, ficou de fora do
segundo turno no qual, pela primeira vez na França, não haverá um candidato da direita. Fillon foi seguido de perto
pelo esquerdista Jean-Luc Mélenchon, que teve 19,58 %
dos votos (em torno de 7 milhões de sufrágios), o melhor
resultado histórico para um candidato francês de esquerda.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro
espera que inflação
feche o ano em 4,04%
O mercado financeiro espera que a inflação, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), fique em 4,04% este ano. Esta é a
sétima redução seguida na projeção, de acordo com a pesquisa semanal do Boletim Focus, do
Banco Central (BC), feita junto
a instituições financeiras e divulgada às segundas-feiras, em Brasília. A estimativa da semana passada era 4,06%.
Com a inflação em queda e a
economia em recuperação, a
expectativa para a taxa básica de
juros (Selic), ao final de 2017,
é 8,5% ao ano. Esta também é a
projeção para o final de 2018
(8,5% ao ano). Atualmente, a
Selic está em 11,25% ao ano.
Reflexos nos preços
A Selic é um dos instrumen-

tos usados para influenciar a atividade econômica e a inflação.
Quando o Copom aumenta a
Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera
reflexos nos preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
o crédito ficar mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação.
A projeção de instituições
financeiras para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto – PIB, soma de
todas as riquezas produzidas
pelo país) foi ajustada de
0,40% para 0,43%, em 2017.
Para o próximo ano, a projeção continua em 2,5% ao ano.
(Agencia Brasil)
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Temer diz a presidente
espanhol que confiança
de investidores
está voltando
Em reunião com o presidente do governo da Espanha,
Mariano Rajoy, o presidente
Michel Temer destacou as reformas que o governo brasileiro
está tentando implementar. Temer mostrou-se confiante nas
reformas e disse que a confiança dos investidores e do consumidor no país está voltando.
“Estamos levando essas reformas adiante. Por meio do
diálogo, por um lado, por meio
de uma responsabilidade fiscal,
aliada com a responsabilidade
social. Eu penso, os senhores
empresários poderão dizer
com mais segurança do que eu,
que está voltando a confiança
dos investidores e do consumidor”, disse Temer.
Além de Rajoy, o encontro
no Palácio do Planalto teve a
presença de empresários espanhóis. A essa plateia, Temer disse que o governo tem um apoio
“fortíssimo” do Congresso
Nacional. O governo e a base
aliada no Congresso têm se
reunido quase diariamente para
assegurar a aprovação da reforma da Previdência. Em troca de
uma votação expressiva a favor
da reforma, o governo cedeu
em alguns pontos, como a idade mínima para mulheres e a
regra de transição. A previsão
é que o parecer do relator da
reforma na Câmara dos Deputados, Arthur Maia (PPS-BA),
seja votado na comissão no dia
2 de maio.

Acordos
O Brasil e a Espanha firmaram na segunda-feira (24) uma
série de acordos visando à cooperação bilateral nas áreas de
desenvolvimento, economia e
comércio, infraestrutura,
transporte, recursos hídricos
e diplomacia. “Concordamos
até que o comércio e os investimentos estão no centro dessa nossa agenda bilateral. Não
preciso dizer quão expressivo
é o papel dos investidores espanhóis no nosso país”, disse
o presidente na reunião.
É a primeira visita de um
presidente do governo espanhol ao Brasil em nove anos.
Na Espanha, o chefe de governo é o presidente, eleito pelos
deputados, e que exerce papel
similar ao de primeiro-ministro. Já o chefe de Estado é o
rei. Em 2012, o então rei da
Espanha, Juan Carlos I, esteve
no Brasil. Seu filho, Filipe VI,
é o atual soberano.
A Espanha é um dos maiores parceiros comerciais do
Brasil, com investimentos de
US$ 64 bilhões no país até o
ano passado. A ideia do governo brasileiro é aumentar investimentos bilaterais e expandir
a cooperação para pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias. Além disso, o Brasil espera
avançar nas negociações em
prol de um acordo entre Mercosul e União Europeia. (Agencia Brasil)

PSOL protocola no
STF ação para retirar
urgência da reforma
trabalhista
O PSOL protocolou na segunda-feira (24) no Supremo
Tribunal Federal (STF) um mandado de segurança para anular a
decisão do plenário da Câmara
que aprovou na última quarta-feira (19) a tramitação de urgência
para o projeto da reforma trabalhista (PL 6.787/16). No dia anterior (18), outro requerimento
de urgência havia sido rejeitado
pelo plenário.
Para o partido de oposição,
a apresentação de um novo requerimento com o mesmo teor
foi uma “manobra da Presidência da Câmara” para reverter o
resultado da votação de terça. A
liderança do PSOL avalia que o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), infringiu o regimento interno da Casa ao não
considerar como prejudicada
matéria que já foi deliberada
pelo plenário.
A aprovação do regime de
urgência garante que o substitutivo apresentado pelo relator,
deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), tramite sem receber pedidos de vista ou sugestões de mudanças. Sem a obrigatoriedade de realizar as sessões de apresentação de emendas, a expectativa é que o relatório seja votado na comissão especial e já siga para plenário ainda
esta semana.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou que tenha descumprido o regimento em sua
decisão. “Acho que foi cumprido o regimento de forma correta, a gente não votou o mérito de
nenhum projeto, que aí certamente não poderia voltar a votação da matéria. Foi um requerimento de urgência, e urgência o

plenário tem direito de votar a
qualquer momento”. Ele reiterou
que pretende colocar o projeto
em votação na próxima quartafeira (24).
A proposta
O parecer do relator Rogério Marinho, apresentado dia 12,
é favorável à proposta central do
governo, mas altera alguns pontos. O relatório estabelece que
os acordos entre patrões e empregados prevaleçam sobre a lei
nas negociações trabalhistas sobre temas como banco de horas,
parcelamento de férias e plano
de cargos e salários, entre outros.
Marinho propôs também o
fim da contribuição sindical
obrigatória e incorporou normas para reduzir o número de
ações na justiça do trabalho. O
relator incluiu ainda a possibilidade de negociação do aumento na jornada de trabalho,
que poderá chegar a 12 horas.
O deputado incluiu ainda o
chamado trabalho intermitente e o teletrabalho. O primeiro se caracteriza pela prestação de serviços de forma descontínua, podendo alternar
períodos em dias e horas, cabendo ao empregado o recebimento de salário proporcional ao número de horas efetivamente trabalhadas.
Já no caso do teletrabalho,
os funcionários poderão prestar
serviços fora das dependências
da empresa, inclusive em casa,
com o uso de tecnologias de “informação e de comunicação que,
por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
(Agencia Brasil)

O Conselho Superior do
Ministério Público Federal
(CSMPF), reunido na segunda-feira (24) em Brasília, adiou
uma decisão que pode afetar os
trabalhos da Operação Lava
Jato, após o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot,
pedir vista (mais tempo para
analisar o caso).
A resolução, discutida na
sessão ordinária do CSMPF na
segunda-feira, propõe a limitação em 10% do contingente de
procuradores da República de
cada unidade do MPF que podem ser cedidos a outras unidades. A proposta também pretende limitar em quatro anos o
período de cessão.
Caso aprovada em sua versão
original, a resolução tem efeito
sobre as forças-tarefa da Lava
Jato montadas em Curitiba e também na Procuradoria-Geral da
República (PGR), em Brasília,
onde são tratados os casos envol-
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Janot adia votação de resolução
que pode afetar Lava Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mostrouse surpreso com o fato de o Conselho Superior do Ministério
Público Federal discutir tema c1ue pode afetar a Lava Jato
vendo parlamentares e ministros, da República Raquel Dodge.
entre outros. Isso porque em
Retorno
ambos os locais grande parte dos
Em Curitiba, por exemplo, as
procuradores atuantes é proveni- investigações tiveram início em
ente de estados. A proposta é de 2014. Com a aprovação da resoautoria da subprocuradora-geral lução, procuradores cedidos que

atuam desde o início na Lava Jato
seriam obrigados a abandonar os
casos em que trabalham e retornar a seus locais de origem já no
próximo ano.
Durante a sessão de segunda-feira, Janot se disse “perplexo” com o fato de o CSMPF estar discutindo um tema
com potencial de afetar a Lava
Jato, operação que necessita de
grande contingente de procuradores especializados. A matéria
deve voltar a ser debatida daqui a
duas semanas.
Após a manifestação do procurador-geral da República, a
conselheira Maria Hilda propôs
uma regra de transição para que,
sendo aprovada, a resolução não
tenha efeito sobre forças-tarefa
já em andamento. A votação dessa versão do texto ficou interrompida com o placar de 8 a 1 a
favor, com o pedido de Janot de
mais tempo para analisar a matéria. (Agencia Brasil)

Moro decide interrogar novamente
Marcelo Odebrecht e mais seis executivos
O juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba, decidiu na segunda-feira (24) realizar novo interrogatório com sete
executivos da Odebrecht, incluindo o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht. Todos
eles são réus na mesma ação
penal que envolve o ex-ministro
Antonio Palocci, no âmbito da
Operação Lava Jato.
Os outros executivos da empresa que serão interrogados

novamente são Fernando Migliaccio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz
Eduardo da Rocha Soares, Marcelo Rodrigues, Olívio Rodrigues Júnior e Rogério Santos de
Araújo.
No despacho publicado,
Moro ordenou ao Ministério
Público Federal (MPF) que juntasse aos autos do processo os
depoimentos que estes executivos prestaram no conjunto das

delações da Odebrecht, que tiveram o sigilo levantado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
há duas semanas. O requerimento para que tais colaborações
fossem incluídas na ação penal
foi feito pela defesa de Palocci.
“Permanecem válidos os depoimentos anteriores e os novos
interrogatórios versarão apenas
sobre eventuais perguntas adicionais”, explicou Moro no texto
do despacho.

A defesa do ex-ministro havia solicitado, também, a inclusão das delações premiadas dos
marqueteiros João Santana e
Monica Moura aos autos. O pedido foi negado sob a justificativa de que tais depoimentos ainda não tiveram o sigilo levantado pelo STF.
O novo interrogatório dos
sete executivos da Odebrecht foi
marcado para a tarde do dia 5 de
maio. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
GEEKIE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.

CNPJ nº 14.504.986/0001-41
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em reais - R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
(317.861) (7.902.228)
1.178.062 Prejuízo do exercício
740.817 Ajustes para reconciliar o prejuízo do
582.667 exercício com o caixa líquido aplicado nas
1.775.954 atividades operacionais:
4.277.500 Depreciação e amortização
4.528.444
2.917.388
Baixas de imobilizado, líquidas
3.292
809.304 Constituição de provisão para riscos
108.043
55.568
1.117.645
1.009.602  -XURVVREUHLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURFRPSRVWR
(19.751)
1.117.645
1.818.906 Ajuste a valor presente de contas a pagar
(206.080)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
42.929
25.920.707
25.920.707 Redução (aumento) nos ativos operacionais:
10.000
10.000 Contas a receber
(296.638)
173.514
(13.237.607) (12.919.746) Impostos a recuperar
63.584
(432.047)
12.693.100
13.010.961 Adiantamentos
(65.291)
414.030
18.899.100
19.107.367 Aumento (redução) nos passivos operacionais:
(564.202)
1.440.884
31/12/2016 31/12/2015 Contas a pagar
31/12/2016 31/12/2015 Receita
Receita
(53.203)
537.245
(506.002) (9.134.769) Obrigações trabalhistas
Receitas líquidas
15.639.945
7.101.549 Prejuízo operacional
494.865
1.253.154
226.366
1.232.541 Adiantamentos de clientes
(6.434.708) (4.852.544) 5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
Custo dos serviços prestados
330.171
242.059
(279.636) (7.902.228) Impostos e contribuições a recolher
Lucro bruto
9.205.237
2.249.005 Prejuízo antes do IR e CS
(38.225)
- Caixa líquido aplicado
IR e CS
Receitas (despesas) operacionais
4.068.053 (1.320.184)
(317.861) (7.902.228) nas atividades operacionais
Despesas gerais e administrativas
(9.889.737) (11.484.975) Prejuízo do exercício
(1,82)
(52,25) Fluxo de caixa das atividades de investimento
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
178.498
101.201 Prejuízo por ação (básico e diluído)
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(4.638.509) (10.151.210)
Caixa líquido aplicado
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em reais - R$)
(4.638.509) (10.151.210)
nas atividades de investimento
Reservas de capital
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Instrumento
Total do Aumento de capital
- 11.558.592
Capital social
Reserva
Prejuízos
¿QDQFHLUR
patrimônio (PLVVmRGHLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURFRPSRVWR
- (5.000.000)
Capital social a integralizar de capital
composto acumulados
líquido Caixa líquido gerado
14.362.115
10.000
260.027 (5.017.518)
9.614.624  SHODVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Saldos em 31 de Dezembro de 2014
6.558.592
Aumento de capital em 7 de janeiro
6.558.592
6.558.592 Aumento (redução) líquido dos saldos
Aumento de capital em 30 de dezembro
4.739.973
4.739.973
(570.456) (4.912.802)
de caixa e equivalentes de caixa
,QVWUXPHQWR¿QDQFHLURFRPSRVWR
260.027
(260.027)
- Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Prejuízo do exercício
- (7.902.228)
(7.902.228)
no início do exercício
5.544.589 10.457.391
25.920.707
10.000
- (12.919.746)
13.010.961
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
Aumento de capital em 8 de dezembro
4.000.000
(4.000.000)
4.974.133
5.544.589
Capital à integralizar
-  QR¿PGRH[HUFtFLR
,QVWUXPHQWR¿QDQFHLURFRPSRVWR
- Aumento (redução) líquido dos saldos
(570.456) (4.912.802)
de caixa e equivalentes de caixa
(317.861)
(317.861)
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
29.920.707
(4.000.000)
10.000
- (13.237.607)
12.693.100
Diretoria
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

31/12/2016

31/12/2016

4.974.133
397.600
88.746
524.987
5.985.466

31/12/2015 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
5.544.589 Contas a pagar
143.891 Obrigações trabalhistas
23.505 Impostos e contribuições a recolher
665.316 Adiantamentos de clientes
6.377.301 Total do passivo circulante
Não circulante
258.460
181.715 Contas a pagar
50
- Provisão para riscos
154.757
324.079 Total do passivo não circulante
12.500.367 12.224.272 Patrimônio líquido
12.913.634 12.730.066 Capital social
18.899.100 19.107.367 Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos
Total do patrimônio líquido
em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em Reais - R$)
Total do passivo e patrimônio líquido

1.217.084
687.614
912.838
2.270.819
5.088.355

Jornal
O DIA
SP

31/12/2015

O Relatório da Administração, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Jeferson José Martins Ferreira - Contador: CRC.1SP 254317/O-0

Ligue:
3258-1822
3258-0273
e-mail:
jornalodiasp@terra.com.br

PROLOGIS CCP CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.290.865/0001-81 - Avenida Juscelino Kubitscheck, 1455 - 12º Andar - CEP 04543-011 - São Paulo/SP - Telefone: (11) 3018-6900
Relatório da Administração
Senhores quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Permanecemos à inteira
disposição dos senhores quotistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. São Paulo, 24/04/2017.
A Diretoria.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais Mil)
ﬁndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais Mil)
ATIVO
2016
2015 PASSIVO
2016
2015
2016
2015
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
8.263
11.750 Contas a pagar
2.236
4.386 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Contas a receber
1.990
- Obrigações tributárias
1.043
571 Resultado antes do imposto de
Impostos e contribuições a compensar
294
331 Impostos e contribuições diferidos
289
- renda e da contribuição social
17.610
1.919
Comissões a apropriar
2.594
2.731 Outras obrigações
10
- Decréscimo (acréscimo) em ativos
(129.388) (125.368)
Outros créditos
4.923
9.792 Total do passivo circulante
3.578
4.957 Contas a receber
(1.990)
Total do ativo circulante
18.064
24.604 Patrimônio líquido
Impostos e contribuições a compensar
37
77
Não circulante
Capital Social integralizado
283.719
154.018 Comissões a apropriar
137
(2.731)
Estoques
199.381
186.726 Adiantamento para futuro aumento de capital
33.100
50.150 Outros créditos
4.869
(9.792)
Propriedades para investimento
119.786
- Lucros acumulados
16.834
2.205 Estoques
(132.441) (112.922)
Total do ativo não circulante
319.167
186.726
333.653
206.373 (Decréscimo) acréscimo em passivos
(2.674)
3.887
Total do ativo
337.231
211.330 Total do passivo e do patrimônio líquido
337.231
211.330 Contas a pagar
(2.150)
4.090
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios e dos Resultados Abrangentes
Obrigações trabalhistas e tributárias
(606)
(203)
para os Exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais Mil)
Impostos e contribuições diferidos
72
2016
2015 Outras obrigações
2016
2015
10
Receita líquida operacional
17.257
- Resultado antes do imposto de
Imposto de renda e contribuição social, pagos
(1.377)
(74)
17.610
1.919 Caixa líquido aplicado nas
Custos
(661)
- renda e da contribuição social
(2.455)
(708) atividades operacionais
Lucro bruto
16.596
- Imposto de renda e contribuição social do exercicio
(115.829) (119.636)
(217)
- Das Atividades de
Despesas comerciais
(366)
(129) Imposto de renda e contribuição social diferido
14.938
1.211 Financiamentos com Acionistas
Despesas gerais e administrativas
(697)
(23) Lucro do exercício
- Aportes efetuados
Resultado antes do resultado ﬁnanceiro
15.533
(152) Outros resultados abrangentes
112.300
117.150
14.938
1.211 Incorporação da PLD CCP 15
Resultado ﬁnanceiro
2.077
2.071 ( = ) Resultado abrangente do exercício
351
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios ﬁndos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais Mil)
Dividendos
(309)
Adiantamento
Caixa líquido gerado das
Capital
Capital a
Capital social
para futuro
Lucros
atividades de ﬁnanciamentos
112.342
117.150
social
integralizar
integralizado
aumento de capital
acumulados
Total Redução de caixa e equivalentes de caixa
(3.487)
(2.486)
Saldo em 31 de Dezembro de 2014
468.886
(408.268)
60.618
26.400
994
88.012 Caixa e equivalentes de caixa
Integralização de capital
93.400
93.400
(93.400)
- No Início do Exercício
11.750
14.236
Aportes efetuados
117.150
- 117.150 No Final do Exercício
8.263
11.750
Lucro do exercício
1.211
1.211 Redução do caixa e equivalentes de caixa
(3.487)
(2.486)
Saldo em 31 de Dezembro de 2015
468.886
(314.868)
154.018
50.150
2.205 206.373
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas
Integralização de capital
129.350
129.350
(129.350)
explicativas e o relatório dos auditores independentes Pemom Auditores
Incorporação da PLD CCP 15
351
351
351
Independentes S.S. - EPP encontram-se a disposição dos senhores
Dividendos distribuídos
(309)
(309)
quotistas na sede da Companhia.
Aportes efetuados
112.300
- 112.300
A DIRETORIA
Lucro do exercício
14.938
14.938
Contadora: Renata Scavone Kerr - CRC SP-267320/O-2
Saldo em 31 de Dezembro de 2016
468.886
(185.167)
283.719
33.100
16.834 333.653

REC SS Tiradentes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.912.886/0001-05
Relatório da Diretoria
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2016. A Diretoria
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Ativo
Notas explicativas 31/12/2016 31/12/2015 Passivos e patrimônio líquido Nota explicativa 31/12/2016 31/12/2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2016 31/12/2015
330
406
Circulante
276
188 Circulante
(387)
(751)
15
34 Prejuízo do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
4
61
170 Fornecedores
7
174
281 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Contas a receber
5
44
2 Partes relacionadas
294
188
11
17 Depreciação e amortização
Partes relacionadas
7
153
- Obrigações tributárias
52
90
45 Provisão de crédito para devedores duvidosos
Tributos a recuperar
13
10 Obrigações trabalhistas
40
29 Variações nas contas de ativo e passivo
Outros créditos
5
6 Adiantamento de clientes
(94)
(2)
311
134 Contas a receber
Não circulante
12.937
13.103 Não circulante
(153)
12
311
134 Partes relacionadas
Imobilizado
184
67 Impostos diferidos
(3)
(10)
12.572
12.751 Tributos a recuperar
Propriedade para investimento
6
12.753
13.036 Patrimônio líquido
1
(6)
Capital social
8
13.687
13.687 Outros créditos
(19)
6
Prejuízos acumulados
(1.501)
(936) Fornecedores
(107)
281
12.186
12.751 Partes relacionadas
(6)
59
Adiantamento para futuro aumento de capital 8.b
386
- Obrigações tributárias
45
13.213
13.291 Obrigações trabalhistas
Total dos ativos
13.213
13.291 Total dos passivos e patrimônio líquido
Adiantamento de clientes
10
29
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em reais)
(366)
(206)
Notas Capital
Prejuízos
Adiantamento para
Total do Caixa líquido consumido das atividades operacionais
explicativas
social acumulados
Total
futuro aumento de capital patrimônio líquido Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado
(129)
(73)
Em 9 de setembro de 2014
7.933
(51)
7.882
7.882
(5.691)
Aumento de capital
5.754
5.754
5.754 Aquisição de propriedades para investimento
(5.764)
Prejuízo do exercício
(885)
(885)
(885) Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (129)
Em 31 de dezembro de 2015
8
13.687
(936) 12.751
12.751 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
5.754
Adiantamento para futuro aumento de capital
8.b
386
386 Integralização de capital
386
Prejuízo do exercício
(565)
(565)
(565) Adiantamentos para futuro aumento de capital
Em 31 de dezembro de 2016
13.687
(1.501) 12.186
386
12.572 Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
386
5.754
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Redução (aumento) líquido de caixa e equivalente
Notas explicativas 31/12/2016 31/12/2015
Notas explicativas 31/12/2016 31/12/2015
de caixa
(109)
(216)
Receita operacional líquida
9
1.175
173 Prejuízo operacional antes do resultado
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
170
403
(404)
(776)
Custos com ocupação
10
(616)
(360) financeiro
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
61
187
Lucro /(prejuízo) bruto
559
(187) Resultado financeiro
Redução (aumento) líquido de caixa e equivalente
Receitas financeiras
31
31
Despesas operacionais
de caixa
(109)
(216)
Despesas financeiras
(14)
(6)
Despesas com pessoal
(384)
(205)
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios
Prejuízo antes do imposto de renda e
Despesas gerais e administrativas
11
(485)
(354) da contribuição social
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
(387)
(751)
Despesas com depreciação e amortização
(24)
(17) Imposto de renda e contribuição social
31/12/2016 31/12/2015
Despesa comercial
(52)
- diferido
(565)
(885)
12
(178)
(134) Prejuízo do exercício
Despesas tributárias
(18)
(13) Prejuízo do exercício
(565)
(885) Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes do exercício,
Angel David Ariaz - Diretor
Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7
líquido de impostos
(565)
(885)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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Marc Marquez vence no Texas e
Valentino Rossi lidera o Mundial

Franco Morbidelli
nato. O eneacampeão mundial
foi punido em 0,3 segundos por
se envolver num toque com o
estreante na categoria Johan Zarco. A punição que não alterou o
resultado final da classificação já
que Rossi chegou cerca de 2 segundos à frente de Dani Pedrosa
o 3º. Pedrosa, chegou a liderar,
mas os pneus de sua Honda não
suportaram até o final sucumbindo ao ataque de Rossi. Agora o
italiano lidera com uma vantagem
de 2 pontos sobre seu companheiro de equipe Viñales e 16

com relação a Marquez.
Após a corrida o líder do
campeonato afirmou: “Essa
moto demanda um pouco de tempo para entendê-la, mas tem muito potencial. Com pneus gastos,
ela me permite ser mais veloz ao
final da corrida ao contrário da
moto de 2016 que era veloz com
os pneus novos”. A decepção ficou com a Ducati que colocou
suas motos em 6º e 9º com Dovisioso e Lorenzo respectivamente. De acordo com o chefe
da equipe, foi uma corrida que

deve ser analisada e se trabalhar
ainda muito mais.
O recém contratado tricampeão Jorge Lorenzo afirmou que
se sente melhor na moto, mas
para quem quer lutar por vitórias
está muito longe da meta. Seu
companheiro de equipe disse que
agora é o momento de sentar na
mesa e planificar o futuro: “A
Ducati precisa planejar uma virada, porque com a velocidade
atual da moto, não conseguiremos lutar pelo campeonato” afirmou.
Na Moto2, Franco Morbidelli conquistou a terceira vitória
consecutiva em três provas disputadas. Tal fato não acontecia na
categoria desde 2001. O piloto
declarou: “Esta é uma pista muito difícil, uma série de mudanças de direção deixando a corrida bastante difícil e cansativa.
Não tenho uma vantagem muito
confortável, apenas 19 pontos a
frente de Thomas Luthi, que vem
tendo bons resultados. Tenho que
manter-me concentrado”.
Na Moto3, como sempre,
um pega bastante acirrado, mas
o italiano Romano Fenati, que
ficou “desempregado“ por meia
temporada em 2016, não deu
chances aos adversários e demonstrou que voltou para lutar
pela ponta da categoria. Próxima etapa será em duas semanas
na Espanha.

Superliga Feminina 16/17

O Rexona-Sesc (RJ) é campeão da Superliga feminina de
vôlei pela 12ª vez. No domingo
(23) diante de 12.532 pessoas que
lotaram a Jeunesse Arena, no Rio
de Janeiro, a equipe do treinador
Bernardinho venceu o clássico
contra o Vôlei Nestlé (SP) por 3
sets a 1 (25/19, 22/25, 25/22, 18/
25 e 15/6), em 2h23 de jogo. Foi
a 13ª final consecutiva da equipe
carioca na competição.
Duas ponteiras tiveram atuação importante nesta partida. Drussyla, do Rexona-Sesc, foi eleita
por votação popular a melhor do
jogo e Tandara não levou o título,
mas foi a maior pontuadora da partida, com o total de 22 acertos.
Rexona-Sesc e Vôlei Nestlé
disputaram a decisão da competição pela 11ª vez. No confronto
direto em finais, a equipe do Rio
de Janeiro tem agora oito títulos
contra três do time do treinador

Luizomar de Moura.
A líbero Fabi, que conquistou
seu décimo título da Superliga
feminina, parabenizou o grupo
pela vitória.
O técnico Bernardinho comemorou o resultado, claro, e destacou a importância do patrocinador
mantido na equipe por 20 anos, Unilever, que anunciou que não seguirá
na próxima temporada.
“É tão difícil conseguir superar um jogo como esse no tie
break, então, foi uma vitória fantástica que coroou o título. Agora, ao final desta temporada agradeço do fundo do meu coração
por tudo que a Unilever fez por
nós ao longo desses 20 anos. Foi
uma empresa que possibilitou o
desenvolvimento de tantos jovens de qualidades. É um parceiro do voleibol brasileiro que tem
que ser reconhecido”, afirmou
Bernardinho.

Foto/Divulgação

Rexona-Sesc vence Vôlei Nestlé
e conquista 12º título

Festa das campeãs
Apesar do resultado não desejado, Tandara agradeceu. “Quero agradecer muito a todo o time,
ao suporte que foi me dado, tanto dentro como fora de quadra.
Tenho que agradecer a toda a co-

missão técnica. Acredito que
essa temporada tenha sido sensacional para mim e espero ser
muito melhor daqui para frente”,
concluiu a ponteira do Vôlei
Nestlé.

Circuito Mundial

Bárbara Seixas e Fernanda Berti
conquistam o ouro da etapa de Xiamen
O domingo (23) começou muito bem para o vôlei de praia brasileiro com o título da dupla Bárbara Seixas e Fernanda Berti (RJ) na etapa
de Xiamen (CHN) no Circuito Mundial 2017. Na decisão, as meninas
do Brasil levaram a melhor sobre as
donas da casa Wang e Yue por 2 sets
a 1 (21/12, 19/21 e 16/14), em 50
minutos. A vitória no evento chinês
deu o primeiro ouro da dupla que se
juntou em setembro de 2016.
Para chegar à decisão, Bárbara

e Fernanda passaram nas semifinais por outra parceria brasileira,
Maria Elisa e Carol Horta (PE/CE)
no tiebreak, de virada, (21/23, 21/
16 e 17/15), em 52 minutos.
“Eu estou muito feliz por três
motivos muito importantes. Primeiro porque nos preparamos bastante para este torneio. Sabíamos
que precisávamos ir bem aqui neste
evento para justamente ir bem na
disputa com os outros times do
Brasil que estão brigando por po-

sições no ranking e uma vaga na
copa do mundo. Sabíamos que seria difícil. O segundo ponto é que
o nosso planejamento foi seguido
e deu certo. O terceiro é que este
resultado dá mais confiança para a
gente”, comentou a medalhista
olímpica Bárbara Seixas.
A dupla campeã em Xiamen,
que é um evento três estrelas,
leva 600 pontos no ranking e um
prêmio de oito mil dólares, o que
equivale a 25 mil reais.

Maria Elisa e Carol Horta terminaram a competição na quarta
posição depois que foram superadas pelas alemãs Isabel Schneider e Victoria Bieneck por 2 sets
a 0 (16/21 e 19/21).
Antes do evento em Xiamen o
Circuito Mundial teve outras cinco paradas: Fort Lauderdale
(EUA), único até agora a contar
com duplas brasileiras; Kish Island
(IRÃ); Shepparton (AUS); Sydney
(AUS); e Langkawi (MAS).

Thiago Camilo vence no
Velopark e assume
liderança do campeonato
Foto/ Fernanda Freixosa

Foto/ Gold and Goose Photography

Jarci Baldi
Marc Marquez parece imbatível no circuito de Austin, Texas
conquistando a 5ª vitória consecutiva na terra do Tio Sam no
domingo. O confronto entre
Marquez da Honda e o principal
rival ao título, Maverick Viñales,
não aconteceu desta vez. Uma
queda logo no inicio da prova tirou o piloto da Yamaha da prova.
Marquez se redimiu da queda que
teve no Grande Premio da Argentina há duas semanas. Com os 25
pontos pela vitória, o atual campeão disse estar feliz por voltar
à luta pelo título. Ao ser perguntado sobre o que há de especial
no circuito norte americano
que lhe permitiu essa supremacia, disse não saber e que
talvez poderia ser a quantidade de curvas para o lado esquerdo, que ele gosta muito.
“Na Argentina cometi um grande erro e não poderia repetílo aqui nos EUA. No inicio me
preocupei apenas em entender
o limite dos pneus e aguardar
o momento certo de atacar Dani
Pedrosa. Quando percebi que ele
estava tendo dificuldades com os
pneus o ultrapassei e mantive um
ritmo forte até o final.” comentou o espanhol.
Rossi, que não fez uma boa
pré temporada, chegou em segundo e agora lidera o campeo-

Fraga e Casagrande trocaram de posições em boa parte da
corrida
Thiago Camilo e Daniel
Serra dividem a liderança da
Stock Car na temporada 2017,
com vantagem para Camilo nos
critérios de desempate. Após a
segunda rodada dupla, disputada no domingo (23), no Velopark, o piloto da Ipiranga Racing foi o grande destaque do
final de semana. O dono do carro #21 venceu a primeira corrida e chegou em nono na segunda, totalizando 39 pontos, a
maior pontuação da etapa. Felipe Fraga foi o vencedor da
segunda prova e comemorou
seu retorno ao lugar mais alto
do pódio.
Agora Camilo e Daniel Serra dividem a liderança com 69
pontos. Max Wilson aparece na
terceira colocação com 56
pontos. Os carros voltam à pista em Santa Cruz do Sul, dia 21
de maio, para a terceira rodada
dupla do campeonato.
Corrida 1:
Com a vantagem de partir da
pole position, Thiago Camilo se
manteve na liderança após a largada, com Cacá Bueno em segundo e Ricardo Maurício em
terceiro. Nem mesmo as entradas do carro de segurança ameaçaram a liderança de Camilo.
A primeira delas foi ocasionada pelo acidente envolvendo o gaúcho Vitor Genz, Ricardo Zonta e Átila Abreu. Após a
janela para reabastecimento, o
carro de segurança entrou mais
uma vez na pista por conta do
acidente envolvendo Cesar Ramos e Bia Figueiredo. Mesmo
com a aproximação de Cacá
Bueno, Thiago Camilo manteve o ótimo desempenho do carro e cruzou a linha de chegada,
conquistando sua primeira vitória no Velopark.
“Foi uma vitória relativamente tranquila, mas foi uma
pena ter entrado o carro de
segurança, tinha uma vantagem grande para essa pista.
Comecei a ter um problema
no carro, devido a um acidente durante os treinos que
quebrou o amortecedor e
acabei sofrendo um efeito
colateral na corrida por conta disso. De um modo geral,
chegamos aqui sete pontos
arás e assumimos a liderança,
ainda com uma vitória”, destacou Camilo.

Andreas Mattheis, chefe da
equipe Ipiranga Racing, não revela o segredo para conquistar
sua sexta vitória no Velopark
desde que o autódromo entrou
para o calendário da Stock Car
em 2011. “O segredo eu não
posso contar porque ainda vamos ter mais corridas aqui. O
piloto faz toda a diferença na
categoria e o carro precisa estar ajustado. Temos uma receita
boa, trabalhos muito bem para
conseguir esse resultado”, comentou Mattheis.
Corrida 2:
Já a segunda prova foi marcada por incidentes e trocas de
posição. Felipe Fraga e Gabriel Casagrande se alternaram na
liderança da prova até as paradas boxes. Após a janela de
pit stops um forte acidente
envolvendo Antonio Pizzonia
e Lucas Foresti provocou a
entrada do safety car. Foresti
sofreu um corte na perna e,
devido a força da pancada, foi
a um hospital apenas para exames complementares. Pizzonia foi punido por atitude antidesportiva e vai largar na última posição da Corrida 1 em
Santa Cruz do Sul.
“No meio da corrida quando o carro de segurança entrou
comecei a acreditar na vitória.
A estratégia da equipe nas duas
corridas muito boa, tinha três
botões de ultrapassagem para
usar, mas meu chefe me proibiu por conta do combustível
que estava no fim. Estou muito feliz por voltar a vencer e
dar para a Cimed a primeira
vitória do ano. Estou um pouco atrás dos demais, ainda
não estou na disputa pela ponta da tabela. Hoje deu tudo
certo, mas temos que trabalhar
bastante ainda”, destaca o atual e mais jovem campeão da
Stock Car.
Classificação dos 10 primeiros no campeonato:
1. Thiago Camilo – 69; 2.
Daniel Serra – 69; 3. Max Wilson – 56; 4. Ricardo Mauricio
- 51; 5. Átila Abreu – 51; 6. Felipe Fraga – 49; 7. Cacá Bueno
– 47; 8. Rubens Barrichello –
41; 9. Marcos Gomes – 39; 10.
Valdeno Brito – 31.
Mais
notícias
em:
www.stockcar.com.br

