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Covid longa
atinge mais
as mulheres
A covid longa é uma síndrome
em que as complicações persistem
por mais de quatro semanas após
a infecção do vírus da Covid-19,
podendo se arrastar por vários
meses. É o caso da recepcionista
Ana Cristina Pereira da Silva. Ela
teve a doença há um ano, mas
até hoje sente sequelas. Quando
ela teve Covid-19, os sintomas duraram por 20 dias. Cidades 9
Paulo Renato alves

a pandemia e uma
nova relação com os
espaços de trabalho
Opinião 3

Ex-ministro e pastores
goianos são presos por
suspeita de corrupção
No último culto, o pastor Gilmar Santos parecia
mais agitado do que o costume. No dia seguinte,
ele seria preso em Santos (SP) pela Polícia Federal
na “Operação Acesso Fácil”. Além de Gilmar, foram

detidos o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro,
e o pastor Arilton Moura. Eles são investigados
por integrarem um esquema criminoso apelidado
de “balcão de negócios” no MEC. Cidades 10

Vitor Hugo se diz pronto para fazer alianças na chapa
Pré-candidato ao governo de Goiás escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Vitor Hugo (PL) afirmou
que não tem expectativa de fazer alianças. Mas está disposto a mudar de ideia caso seja “de maneira natural”. Política 2
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Caminhoneiros
rejeitam vale
diesel de R$ 400
Os caminhoneiros do Estado não
aprovam o auxílio de R$ 400
proposto pelo Governo Federal
para amenizar o aumento do
diesel. O presidente do Sinditac,
Vantuir José Rodrigues, afirma
que a categoria precisa que o
governo cumpra a lei. Cidades 11

Base de Caiado
pode lançar
nomes isolados
O TSE autorizou os partidos de
uma coligação a lançar de forma
isolada candidatos ao Senado
caso a chapa não tenha um
nome de consenso. Política 5

Caio santos

Regulamentação das
criptos: o que está em jogo?
Opinião 3

Quem são os religiosos
goianos detidos por
investigação no MEC

Política 6

Atlético-Go
e Goiás empatam
pela Copa do Brasil
No jogo de ida das oitavas de
finais da competição nacional,
Rubro-Negro e Esmeraldino ficaram apenas no 0 a 0, no Estádio Antônio Accioly. A volta está
marcada para julho. Esportes 8

Vila Nova apresenta o
meia Marlone, reforço
para a Segundona

Esportes 7

Essência
a multiarte do goiano ZZZaGo em nova exposição

Mostra ‘Oxigênio’ traz esculturas que representam a preservação
da natureza e a resistência dos povos i n d í g e n a s . E s s ê n c i a 1 3

Venda de carros
elétricos cresce
190% em 2022

Agropecuária deve ter
valor bruto de R$ 112 bi

No Brasil, as vendas de carros
elétricos e híbridos leves cresceram 78% no primeiro quadrimestre de 2022. Em Goiás, houve
aumento de 190%. Negócios 17

A agricultura deve oferecer a maior parcela de contribuição para o crescimento do Valor Bruto da Produção Agropecuária de Goiás em 2022.
Nova estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
aponta que o VBP total do Estado deve chegar a R$ 112 bilhões neste
ano, crescimento de 5,6% na comparação com o ano passado. Economia 4

Dólar: (paralelo) R$ 5,17 | Dólar: (comercial) R$ 5,177 |
Euro: (Comercial) R$ 5,472 | Boi gordo: (Média) R$ 321,40
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 307,27 | Bovespa: -0,16%
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Xadrez: Lula enquadra diretórios e o PT de Goiás está
na mira
Política 2

Econômica: Mais uma safra
de desafios para o setor sucroenergético
Economia 4

Esplanada: Operação da PF é
considerada pelas campanhas
um divisor de águas para a eleição
Política 6
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 16º C

Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Lula enquadra diretórios
e o PT de Goiás está na mira
Buscas contaram com apoio de equipes da Polícia Civil

MPGO apura
desvios na
Câmara de
Formosa
Na manhã de ontem (22), o Ministério Público do Estado
de Goiás (MPGO) deu início a quatro mandatos de busca e
apreensão relacionados a operação Gesta, que denuncia
possíveis desvios de recursos públicos ocorridos na Câmara
Municipal de Formosa no ano passado, por meio do pagamento ilegal e fraudado das viagens diárias oficiais.
Estão sendo investigados o vereador Acinemar Gonçalves
Costa, que exercia na época o cargo de Presidente da Casa
de Leis, o ex-procurador jurídico da Câmara, João Marcelo
Hanu Opa e o ex-motorista da instituição, Arley Rodrigues.As
buscas contaram com apoio de equipes da Polícia Civil.
De acordo com o promotor Douglas Chegury, as investigações estavam acontecendo desde fim do ano passado. Os desvios estavam sendo em grande volume em
relação as viagens diárias, principalmente entre o expresidente da Câmara e o motorista.
“Descobrimos que ele solicitava diárias normalmente
para Goiânia em torno de duas diárias de cada vez, isso
está em torno de mil reais, mas não faziam as viagens,
eles permaneciam ao redor de Formosa ou na vizinhança,
em fazendas e chácaras”, relata Chegury.
Os desvios identificados foram acerca de R$ 40 a 50
mil. O MPGO pretende aprofundar as investigações. As
denúncias serão feitas nos próximos dias, sendo apresentadas pelo peculato a partir dos materiais coletados. Os
investigados deverão responder por desvio público e falsidade ideológica. (Victória Vieira, especial para O Hoje)

Não é novidade dizer que o Partido dos
Trabalhadores sempre quer ser cabeça de
chapa quando faz alianças com outras legendas. Mas agora, os diretórios regionais
estão sendo atropelados pelo pré-candidato
a presidente Luiz Lula da Silva. Depois da
resolução da direção nacional do partido
que definiu em 24 de março deste ano que a
última palavra seria da cúpula partidária e
não somente dos diretórios regionais, Lula
tem sido o árbitro aplainando os atritos. Ele
disse à direção que só toparia ser candidato
se pudesse ter liberdade em escolher os
aliados. De fato, Lula democraticamente aceitava as decisões regionais, mesmo a contragosto. A escolha de Geraldo Alckmin (PSB)
para seu vice é um exemplo: não adiantou
espernear, prevaleceu sua estratégia. Tem
sido assim em todos os Estados. Recentemente
mandou recado ao PT do Distrito Federal,
que se engalfinhava com os aliados PV e
PCdoB, e resolveu a rusga. O próximo diretório ‘rebelde’ que pode
receber um puxão de orelhas de
Lula pode ser o de
Goiás. A resistência em
ter o PSB e PSDB
como
aliados
será uma decisão
de Lula.

De olho em Damares ...

Em Brasília, os buchichos da vez contam que o governador Ibaneis Rocha
(MDB) mira a candidatura da ex-ministra
da Mulher, Damares Alves (Republicanos).
Ibaneis sinaliza para Jair Bolsonaro (PL)
que vai apoiá-lo, se possível, ainda no
primeiro turno. A senha desta aproximação são as conversas entre os estrategistas de Ibaneis e do Republicanos.

... outro em Flávia Arruda

Como em política o tempo é senhor absoluto dos resultados, Ibaneis não desgruda
o olho da ex-ministra da Casa Civil de Bolsonaro, Flávia Arruda (PL). De acordo com
pesquisas, ela lidera a corrida para o Senado, mas bolsonaristas pressionam para
que ela seja ungida candidata única da
base de apoio do presidente. A conferir.

Por outro lado…

Ainda sobre os bolsonaristas: nem um
pio dos “amigos” goianos do presidente Jair
Bolsonaro após a prisão do ex-ministro Milton
Ribeiro da Educação - amigo de primeira ordem da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Igreja de Goiânia

E, para variar, uma das estrelas do movimento pentecostal das Assembleias de Deus, o
pastor Gilmar Santos, também foi preso. Outro
líder religioso, Arilton Moura, também foi alvo
da operação “Acesso Pago” da PF.

Desabafo enlutado

Na rua

Sorridente, a vereadora Gabriela Rodart (PTB)
postou fotografia em cima de um remendo no
asfalto de uma das vias do Jardim Nova Esperança. “Tem buraco na sua rua? Manda pra
gente”, escreveu na postagem.

Apoio

xadrez@ohoje.com.br

José Hiran Gallo, presidente do Conselho
Federal de Medicina, vem a Goiânia nesta quinta-feira (23) para declarar apoio ao deputado
federal Dr. Zacharias Calil (UB) para senador.
O intuito é reforçar a bancada da medicina e
saúde no Congresso Nacional. O encontro vai
ser no Cremego, no Setor Bueno.

“Quantos mais ‘Brunos’ e ‘Doms’ precisarão
morrer? Não estamos pedindo nada demais,
só queremos ter acesso a todas as garantias
constitucionais”, disse Eliesio Marubo, voz
importante da Univaja, órgão que substituiu
a Funai em ações de fiscalização onde Dom
Phillips e Bruno Pereira foram assassinados,
em audiência ontem (22), no Senado.
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A ex-senadora e ex-ministra Marina
Silva (Rede) será candidata a deputada federal por São Paulo. (Especial para O Hoje)

Vitor Hugo diz que está disposto
a compor formação de chapa

Câmara dos Deputados

Pré-candidato ao governo de Goiás
afirmou que portas estão abertas se
configuração ocorrer de “maneira
natural” e que o nome da vice
deve ser divulgado em breve
Thauany Melo
Pré-candidato ao governo
de Goiás escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL),
o deputado federal Vitor Hugo
(PL) afirmou que não tem expectativa de compor na formação de sua chapa. No entanto, segundo o parlamentar,
ele está disposto a mudar de
ideia caso aconteça “de maneira natural”.
“Temos conversado com vários partidos que podem vir a
contribuir com vice e suplência, que podem formar uma
coligação mais para frente.
Não é um objetivo nosso barganhar ou vender o futuro de
Goiás, das crianças e dos jovens, comprometendo as secretarias com apoios políticos.
Eu quero montar um governo
técnico, dos melhores, onde as
entidades representativas vão
nos ajudar a escolher os melhores secretários“, afirmou o
deputado federal ao O Hoje.
Segundo Vitor Hugo, que é
presidente do PL em Goiás, ele
não descarta a ideia de disputar o Palácio das Esmeraldas
com uma chapa puro-sangue.

“A gente não tem expectativa
muito grande, nesse momento,
de ter aliança. Os partidos que
quiserem vir para trabalhar
em prol do melhor para Goiás,
nós estamos de portas abertas,
mas se for política de sempre,
de políticos profissionais, isso
não acontecerá da nossa parte.
Diante disso, não tenho problema com a chapa puro sangue, só do PL. Mas é claro que
a gente quer ampliar a formação de aliança, tem a ver
com recursos e tempo de TV
e rádio, em prol do futuro
também. Se acontecer de maneira natural, estamos de portas abertas”, destacou.
Questionado sobre a escolha da pré-candidata a vicegovernadora, Vitor Hugo respondeu que deve dar um
nome em breve. A empresária
Izaura Cardoso, esposa do senador Vanderlan Cardoso
(PSD), foi apontada como possível escolha do pré-candidato.
Ela chegou a ser nomeada
como segunda vice-presidência do PL em Goiás.
“Tenho conversado com
muitas pessoas, partidos variados, que atendem aos cri-

“Temos conversado
com vários partidos
que podem vir a
contribuir com vice e
suplência, que podem
formar uma coligação
mais para frente”
térios que eu estabeleci anteriormente: mulher, evangélica,
preferencialmente uma pastora, do agro, empresária, do
entorno de Brasília, do sudoeste goiano ou da Região Metropolitana de Goiânia. As conversas estão avançadas. Eu es-

pero poder anunciar nas próximas semanas a nossa vice”,
declarou o deputado federal.
Vitor Hugo também reforçou que, apesar de olhar para
outros setores, o seu foco está
no agronegócio, visto que a
categoria tem grande tendẽncia
pelo bolsonarismo. “O agro é
muito bolsonarista, já compreendeu que o presidente tem
um projeto de pré-candidatura
ao governo de Goiás. O presidente Bolsonaro apoia nosso
projeto e nós conquistamos a
presidẽncia do PL para gerar
o sentimento de união, de unidade no projeto do Bolsonaro

em Goiás”, afirmou.
Vitor Hugo ressaltou que,
apesar de nas últimas semanas
ter se focado “na arrumação
administrativa do partido", tem
mantido agenda cheia no interior do estado e pretende visitar ao menos 30 municípios
até as convenções partidárias.
“Tenho procurado manter muitas agendas no interior. Isso
foi feito, inclusive, quando o
presidente esteve aqui nas diversas oportunidades das últimas semanas”, disse o parlamentar ao ressaltar o foco no
Entorno do Distrito Federal.
(Especial para O Hoje)
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Regulamentação das
criptos: o que está em jogo?
Caio Santos
O tema “regulamentação das criptomoedas”
tem surgido com frequência nos veículos de
economia recentemente. Tanto no Brasil quanto
nos principais países do mundo, o poder público
vem debatendo como pode criar leis em um
mercado tão descentralizado como são as criptos.
No Brasil, duas movimentações recentes já
aconteceram. Em dezembro de 2021, foi aprovado
o Projeto de Lei 2303/15, que incluiu operadoras
de criptoativos como passível de regulamentação
pelo Banco Central. Além disso, incluiu pessoas
físicas e jurídicas que operem criptos às normativas do Coaf, cuja finalidade é proteger
contra crimes financeiros.
Já em abril de 2022, o Projeto de Lei 3825/2019
também foi aprovado no Senado Federal. Desta
vez, o texto trouxe critérios objetivos de regulamentação de empresas de criptoativos junto ao
Banco Central, listando inclusive documentos e
declarações que deverão ser prestadas e validadas para que essas empresas atuem no País.
Na prática, a grande mudança nesse momento
é o aumento das exigências para que as empresas
que trabalham com cripto estejam em conformidade com o Coaf. Naturalmente, isso gera
maior proteção ao consumidor, algo que é possível identificar nos dois projetos aprovados. O
PL 2303/15, inclusive, enquadra a relação entre
corretora de cripto e investidor como “tipicamente consumerista”, ou seja, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
E o imposto, como fica?
Ainda não houve nenhuma regulamentação
tributária em relação ao mercado de criptoativos
e essa é a maior dúvida que permanece no
setor. O único tributo recolhido hoje é o imposto
de renda, regulado através da IN1888. Mas não
se trata de um imposto de serviço.
Vale destacar, porém, que os dois projetos

que comentei foram aprovados em datas próximas, o que significa que novas movimentações
devem surgir rapidamente.
Mais do que isso, o simples fato de enquadrar
as empresas de cripto e a manipulação de ativos
como passível de regulamentação pelo Bacen já
traz a tributação como uma consequência inevitável: uma hora ou outra isso vai acontecer.
Isso porque as grandes empresas brasileiras
de criptomoedas que pretendem continuar a
operar nacionalmente estão se regularizando.
Logo, elas irão declarar as negociações que
acontecem dentro de suas plataformas, o que
vai impactar na obrigatoriedade de uma regulação tributária.
Além de um mercado mais justo e livre de empresas golpistas, a regulamentação das criptomoedas tem tudo para facilitar a introdução desses
ativos no mercado de meios de pagamentos e investimentos, democratizando sua utilização. Outro
benefício nítido é a democratização das criptos,
facilitando o acesso ao público geral, visto que as
opções de ofertas no mercado serão ampliadas.
Por outro lado, é preciso ser cauteloso já que a
regulamentação é contraditória com a própria
origem descentralizada das criptos. Como o Brasil
tem o costume de “regulamentar mais do que deveria”, é preciso ter cuidado nesse processo para
não torná-lo burocrático e menos promissor.
No entanto, vale frisar que todos os projetos de lei discutidos até
aqui tiveram a participação de grandes nomes da tecnologia do
direito digital do País.
Ou seja, a esperança é
que os brasileiros só teCaio Santos é diretor exenham a ganhar com a
cutivo e sócio fundador de
regulamentação das
aplicativo que automatiza
trades de criptomoedas
criptomoedas.

A pandemia e uma nova relação
com os espaços de trabalho
Paulo Renato Alves
Sim, a pandemia nos voltou para dentro de
casa e limitou muito nossa circulação física, mas
ao mesmo tempo deixou o mundo ainda mais à
nossa disposição. A partir do momento em que
a comunicação por meio da internet deixou de
ser uma opção a mais para se tornar a única opção segura de interação durante o momento
mais grave da Covid-19, vimos que a distância
de 10 metros ou 10 mil quilômetros não faz diferença. Agora, com um maior controle da pandemia após a vacinação, temos uma nova realidade na relação com o trabalho e seus espaços.
Já no fim de 2020, uma pesquisa feita pela
consultoria Robert Half, com 1,5 mil executivos
de quatro países, incluindo o Brasil, ouviu de
95% dos entrevistados que o modelo de trabalho
híbrido, com rodízio entre home office e o escritório, era visto como uma alternativa permanente.
Outro estudo, este feito agora em 2022 pela
PwC, juntamente com a PageGroup Brasil, mostra
que a maioria dos funcionários estão satisfeitos
com trabalho remoto adotado em larga escala
nos últimos dois anos, 67% dos entrevistados.
Entre os chefes, essa preferência é menor, mas
ainda sim é a maioria, com 58%.
Temos aí o grande paradoxo trazido pela
pandemia: fomos obrigados a ficar mais reclusos,
mas ao mesmo tempo, a tecnologia deixou o
mundo inteiro ao nosso alcance. Da minha casa
ou de qualquer lugar posso interagir instantaneamente com o meu vizinho de prédio ou com
um cliente no Japão. A presença física no ambiente de trabalho deixou de ser essencial. E
claro que aqui me refiro às atividades viáveis
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

de serem desenvolvidas de forma remota.
Hoje meu notebook e meu celular são o meu
escritório, esteja eu onde estiver. Obviamente
isso não quer dizer que nossos lares viraram
um local de trabalho em tempo integral. E jamais
deve ser assim. O que temos é uma adaptação,
que já era tendência, para que, se necessário, o
trabalho de casa seja possível.
Porém, também vemos que os escritórios
modernos também estão muito mais voltados
à convivência, à descompressão, à sociabilização, ao estímulo à criatividade do que à produção full time, ou seja, estão muito mais parecidos com uma casa do que com que um
local de trabalho.
Muitos falam que o novo sistema de trabalho
será híbrido, outros dizem que será a maioria
home office, e alguns falam no anywhere office,
mas na verdade teremos tudo isso, ou seja, num
mundo pós-confinamento pandêmico a regra é
não ter regra. Diante disso, o grande desafio em
pensar os espaços corporativos a partir de agora
é a personalização.
Não teremos apenas uma mudança na organização dos ambientes,
do mobiliário, da paleta
de cores. Cada empresa
terá seu modus operandi e o desafio da arquitetura moderna estará
aí: pensar o ambiente
de trabalho de forma
única e, ao mesmo temPaulo Renato Alves é arpo, que atenda a rotina
quiteto, urbanista e sóde cada empresa, que
cio de escritório de artambém é única.
quitetura
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CARTA DO LEITOR

Amor
Mas afinal de contas, o que é o amor? O amor
é um sopro de vento gelado durante a primavera
goiana. Os 40º graus celsius, o tempo seco, e a
falta de uma sombra, nos afeta de tal maneira,
que qualquer briza gelada já nos deixa empolgado.
Pois é, eu sei, as coisas são complicadas para o
lado de cá, mas não é sempre assim. A briza
gelada, pode ser muito mais do que apenas uma
briza gelada. Pode ser uma ventania de uma magnífica emoção e de uma pureza tão grande, que
você vai se refrescar com alegria.
Raphael Bezerra
Trindade

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a liberação dos comércios de bares e restaurantes
em Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de
todos. Basta dar uma volta na cidade, principalmente aos finais de semana, para se deparar com
diversas regras sanitárias sendo desobedecidas.
Fico me perguntando a razão de existir um decreto
se não há uma fiscalização adequada. É óbvio que
ambos precisam andar na mesma linha, pois se
não for assim, não faz sentido medidas serem estabelecidas. Da mesma forma, a população precisa
se conscientizar, e entender de uma vez por todas
que o vírus ainda está aí, as mortes continuam
imensas e os casos registrados também. Somente
com uma colaboração conjunta entre as pessoas e
o governo que um resultado satisfatório virá.
Stefany Matos
Goiânia

CONTA PONTO

{

Se a PF prendeu, tem um
motivo, e o ex-ministro
vai se explicar”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da
República, ao responder pergunta
da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais,
na manhã de ontem (22), sobre a prisão preventiva decretada pela Justiça contra o ex-ministro da
Educação, pastor Milton Ribeiro, investigado pela PF por corrupção
passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência
em suposto esquema de cobrança
de propina para liberação de recursos do FNDE a prefeituras pelo MEC.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o comércio varejista no Brasil está em
alta, conforme apontam informações da
Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), com
o instituto Brasileiro de Geografia e estatística (iBGe), em abril de 2022. o crescimento registrado foi de 0,9% nos últimos
meses se comparado com o mesmo período no ano passado a porcentagem foi
de 1,2%, que acumulou 4,5%.

M

@ohoje
o ator irandhir santos está afastado das
gravações de “Pantanal”, novela transmitida pela Rede Globo, após sofrer um acidente. o intérprete do personagem José
lucas de nada, caiu do cavalo na execução de uma das cenas da trama. “Deus
proteja-o”, desejou a leitora.
Lucelena Carrijo (@carrijolucelena)

N

@jornalohoje
sem ocuparem cargos na área pública e
com acesso direto ao governo de Jair Bolsonaro (Pl), os pastores Gilmar santos e
arilton Moura foram alvo de mandados
de prisão e busca e apreensão da Polícia
Federal (PF) na manhã desta quarta-feira
(22). Durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, que também foi preso preventivamente, a dupla passou a atuar em
nome do Ministério da educação (MeC) de
maneira informal.
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Wenderson Araujo/CNA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O crescimento em relação ao ano anterior está estimado em 12,3%

Agropecuária
goiana deve
alcançar valor

bruto de R$ 112 bi
A agricultura deve oferecer a maior parcela de contribuição
para o crescimento do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP)
de Goiás em 2022. Nova estimativa divulgada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aponta que o VBP
total do Estado deve chegar a R$ 112 bilhões neste ano, crescimento
de 5,6% na comparação com o ano passado. Com o resultado, Goiás
fica na quinta posição do ranking, que inclui os Estados e o Distrito
Federal, com participação de 9% no VBP total brasileiro. Na última
rodada de divulgação do indicador pelo Mapa, em maio, o VBP total
goiano foi projetado em R$ 111,8 bilhões.
Sozinha, a agricultura deve responder por uma fatia de R$
80,2 bilhões do VBP total do Estado. O crescimento em relação ao
ano anterior está estimado em 12,3%, quase o dobro da taxa de
expansão do segmento em nível nacional, que é de 6,5%. O
principal destaque do VBP agrícola goiano é a soja, com R$ 42,9
bilhões (+13,5%). O milho deve atingir R$ 15,4 bilhões (+1,3%). A
cana, R$ 12,4 bilhões (+11,1%). O tomate tem VBP estimado em
R$ 4,9 bilhões (+41%) e o algodão, em R$ 785,3 milhões (+30,1%).
Entre os maiores percentuais de aumento, vale citar ainda a
batata, com 127%, alcançando R$ 520,3 milhões.
A projeção para o VBP da pecuária goiana é de R$ 31,8 bilhões,
recuo de 8,2% na comparação com o ano anterior. Os bovinos
respondem pela maior parcela do Valor Bruto da Produção do
segmento, com R$ 16,8 bilhões (-4,3%); seguidos por frangos, R$
7,9 bilhões (-10,7%); leite, R$ 4,9 bilhões (-15,8%); suínos, R$ 1,1
bilhão (-13,4%); e ovos, R$ 1,0 bilhão (-4,9%). O VBP da pecuária
nacional também tem estimativa de queda (-6,4%) e deve ficar
em R$ 362,6 bilhões. Ainda de acordo com o Mapa, Goiás deve
responder por 8,8% do VBP da pecuária nacional. (Seapa)
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão e nº 3056/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de
Venda, estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, e de
22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos
estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e SP e
no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia VIA BA 526 KM01,
Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-5325 / (71) 987355309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site:
www.hastaleiloes.com.br).
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes,
serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente
no site do leiloeiro, no endereço: www.hastaleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

LG INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/ME 01.468.594/0001-22 - NIRE 52.300.016.193
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de maio de 2022, às 10:30, na sede social da LG
Informática S.A., localizada na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Primeira Avenida,
s/n, Quadra 1-B, Lote 0031, Condomínio Empresarial Village, Bairro Cidade Vera Cruz, Condomínio
Empresarial Village, CEP 74.934-600 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a
convocação, nos termos do artigo 18, §2º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Gustavo Reis Teixeira,
Eduardo Virgílio Rodrigues da Cunha, Daniela Reis Teixeira Mendonça, Rodrigo da Costa Azevedo e
Ana Carolina Ribeiro Strobel. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Reis Teixeira e
secretariados pela Sra. Maria Paula Barbosa Santos Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e
deliberar sobre: (i) a constituição, pela Companhia, no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória,
em série única, de emissão da Largo da Carioca Participações S.A. (“Debêntures” e “Emissora”,
respectivamente), a ser realizada mediante distribuição pública, com esforços restritos, sob regime de
garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, nos termos da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada, e das demais disposições legais aplicáveis, no montante total de R$ 125.000.000,00
(cento e vinte e cinco milhões de reais) na data de emissão (“Emissão”), de garantia fidejussória na
forma de fiança, em favor dos Debenturistas, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas
e quaisquer obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, da Emissora, no
âmbito da Emissão, de acordo com os termos e condições a serem previstos no“Instrumento Particular
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão De Debêntures Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie
Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Distribuição Pública,
Com Esforços Restritos De Distribuição Da Largo Da Carioca Participações S.A.”, a ser celebrada entre
a Emissora, o Agente Fiduciário (conforme definido na Escritura de Emissão), e a Companhia (“Escritura
de Emissão”), com a renúncia expressa de todos e quaisquer benefícios de ordem, direitos e faculdades
de exoneração de qualquer natureza previstos no Código Civil e na Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, conforme alterada (Código de Processo Civil) (“Fiança”); (ii) a constituição, pela Companhia, de
cessão fiduciáriaem caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, de todo e qualquer saldo, presente e futuro, disponível na conta corrente a ser indicada
no Contrato de Garantia (“Conta Vinculada”) e movimentável somente pelo Banco Depositário, a qual
deverá transitar o fluxo dos recebíveis da Fiadora, correspondentes a 10% (dez por cento) do saldo
devedor da Emissão,conforme apurado mensalmente (“Fluxo Mínimo Mensal”), nos termos previstos
no “Instrumento Particular deContrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em Garantia e Outras
Avenças”, a ser celebrado entre a Fiadora, na qualidade de fiduciante, o Agente Fiduciário, na qualidade
de representante dos Debenturistas e a Emissora, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de
Garantia” e “Garantia Real”, respectivamente); (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar
todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à devida formalização da Garantia Real e da
Fiança, incluindo, sem limitação, a celebração do Contrato de Garantia e da Escritura de Emissão e seus
eventuais aditamentos, bem como a realização do registro dos referidos instrumentos perante os órgãos
competentes; e (iv) a ratificação de todos os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham
sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data desta reunião. 5. DELIBERAÇÕES:
Submetidas à discussão e, em seguida, à votação, as seguintes deliberações foram tomadas pelos
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: 5.1. Autorizar
a lavratura da presente ata em forma de sumário. 5.2. Aprovar, no âmbito da Emissão, em favor dos
Debenturistas, a constituição da Fiança, de acordo com os termos e condições a serem previstos na
Escritura de Emissão. 5.3. Aprovar, no âmbito da Emissão, em favor dos Debenturistas, a constituição
da Garantia Real, de acordo com os termos e condições a serem previstos no Contrato de Garantia e
na Escritura de Emissão. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e a
praticar todos os atos necessários à devida formalização da Fiança e a constituição da Garantia Real,
incluindo, sem limitação, a celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de Garantia, bem como a
realização dos registros dos referidos documentos perante os órgãos competentes. 5.5. Ratificar todos
os atos relativos à constituição da Fiança e da Garantia Real e às deliberações tomadas acima que
tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria da Companhia, inclusive a outorga de procurações.
6. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada,
sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Gustavo Reis Teixeira – Presidente. Maria Paula Barbosa Santos
Oliveira – Secretária. Conselheiros: Gustavo Reis Teixeira, Eduardo Virgílio Rodrigues da Cunha,
Daniela Reis Teixeira Mendonça, Rodrigo da Costa Azevedo e Ana Carolina Ribeiro Strobel. A
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. - Assinada digitalmente, para fins de registro, por
Gustavo Reis Teixeira, Presidente da Mesa, CPF nº 149.180.051-87; e - Assinada digitalmente, para
fins de registro, por Maria Paula Barbosa Santos Oliveira, Secretária da Mesa, CPF nº 126.812.207-69.
JUCEG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2022
08:15 SOB Nº 20221024522. PROTOCOLO: 221024522 DE 21/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207953500. CNPJ DA SEDE: 01468594000122. NIRE: 52300016193. COM EFEITOS DO REGISTRO
EM: 22/06/2022. LG INFORMATICA S/A. PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI - SECRETÁRIAGERAL www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br. A validade deste documento, se impresso,
fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos
códigos de verificação.

Mais uma safra de desafios
para o setor sucroenergético
Os primeiros números da safra 2022/23
de cana sugerem mais um ciclo de desafios
para o setor, embora resultados e margens
tendam ainda a favorecer aquelas usinas
mais saudáveis e com melhor gestão. Os
dados da União da Indústria de Cana-deAçúcar e Bioenergia (Unica) mostram nova
e intensa queda na moagem entre 1º de
abril e 1º de junho deste ano em relação a
igual período do ano passado, com baixas
ainda na produção de etanol e de açúcar.
Nesta safra, até o primeiro dia de junho,
as usinas do Centro-Sul moeram 107,126
milhões de toneladas, frente a 130,445 milhões em igual período da safra passada,
registrando tombo de 17,88%.
Num ano que tende a ser novamente
mais “alcooleiro”, com 59,48% da cana
destinada à produção de etanol, o volume produzido até então indicava baixa de 12,25%. Em 1º de abril e 1º de junho do ano passado, as usinas da região
haviam produzido 5,896 bilhões de litros, reduzindo esse volume para 5,174
bilhões. A produção de açúcar, por sua
vez, desabou quase 30% entre aqueles
dois períodos, limitando-se a 5,051 milhões de toneladas neste ano, frente a
7,193 milhões no mesmo intervalo do
ano passado. O volume de açúcares totais por tonelada de cana moída, da
mesma forma, recuou quase 5,0%, saindo de 125,53 para 122,11 quilos.
Nos quatro primeiros meses deste ano,

BALANÇO
t

2 O lucro antes de impos-

tos, custos financeiros, depreciação e amortizações
(Ebitda, na sigla em inglês)
avançou de R$ 635,540 milhões para R$ 1,076 bilhão,
subindo 69,3%. Proporcionalmente, o Ebitda da operação com milho foi o que
mais cresceu, variando
83,3% ao passar de R$
192,656 milhões para R$
353,215 milhões, com a margem nesta área mantendose ao redor de 34,0% (resultado da relação entre Ebitda
e receita líquida). A maior
contribuição para o avanço
do Ebitda total, no entanto,
veio da cana, com geração
de R$ 722,533 milhões frente
a R$ 442,884 milhões na safra anterior, o que representou variação de 63,1%,
correspondendo a uma margem líquida de 45% – ligeiramente acima dos 42% registrados no ciclo 2020/21.

2 Embora a dívida líquida

tenha registrado elevação
de 13,8% na comparação
entre as duas últimas safras,
saindo de R$ 535,895 milhões para R$ 609,670 milhões, o nível de endividamento sofreu recuo, em fun-

comparados ao mesmo período de 2021,
as vendas de etanol hidratado caíram de
6,433 bilhões para 5,027 bilhões de litros,
numa queda de 21,86%. Em Goiás, a queda
foi menos intensa, mas ainda assim correspondeu a uma perda de 12,59%, com
as vendas saindo de 519,614 milhões para
454,171 milhões de litros. Os aumentos
mais recentes dos preços da gasolina, de
toda forma, tendem a favorecer o combustível renovável, a depender ainda de
variáveis diversas, a começar pelo comportamento da renda das famílias e dos
níveis de ocupação e de desemprego.

Lucro (quase) em dobro

Posicionada entre as maiores usinas
do País, a Cerradinho Bioenergia quase
dobrou seu resultado líquido na safra
2021/22, terminada em março deste ano,
elevou vigorosamente receitas e margens
e incrementou os investimentos fixos, reduzindo o endividamento e ampliando a
liquidez e geração de caixa. O lucro da
usina, que tem sua principal operação
concentrada em Chapadão do Céu (GO),
saltou nada menos do que 93,8% ao sair
de R$ 264,963 milhões no ciclo 2020/21
para R$ 513,615 milhões. Turbinada pelas
vendas de etanol de cana e de milho, a receita líquida aumentou perto de 57,6% na
mesma comparação, evoluindo de praticamente R$ 1,664 bilhão para algo em
torno de R$ 2,623 bilhões.

ção do aumento muito forte
da geração de caixa medida
pelo Ebitda. De fato, a relação entre dívida líquida e
caixa caiu de 0,84 para 0,57
vezes. Colocado de outra
forma, isso significa que o
Ebitda gerado ao longo do
exercício fiscal concluído
em março deste ano foi
76,4% maior do que a dívida
líquida da usina.

toneladas, num avanço de
quase 44%. A empresa investe ainda em torno de R$
1,08 bilhão para instalação
de outra planta de etanol
de milho na região de Maracaju (MS), com capacidade
projetada para 600,0 mil toneladas de milho e início
de operação previsto para
setembro de 2023.

2 O crescimento da dívida,
de toda forma, respondeu
parcialmente ao maior nível
dos investimentos em ativos
fixos, que aumentou em torno de 55,1% entre as duas
safras, passando de R$
344,322 milhões para R$
533,991 milhões. De acordo
com a companhia, as obras
de expansão da unidade da
Neomille, em Chapadão do
Céu, dedicada à produção
de etanol de milho, continuam avançando e deverão
demandar investimentos de
R$ 285,0 milhões no total,
dos quais perto de 40% foram desembolsados na safra
2021/22. A ampliação deverá
ser concluída até dezembro
deste ano e elevará a capacidade de moagem de milho
de 570,0 mil para 820,0 mil

do setor na região Centro-Sul,
que reduziu a moagem em
torno de 13,5% em comparação com o ciclo 2020/21, a CerradinhoBio conseguiu aumentar o volume de cana moída
em 5,3%, saindo de 5,013 milhões para 5,277 milhões de
toneladas. O volume de milho
esmagado para a produção
de etanol e coprodutos (como
farelo e óleo de milho) cresceu
16,8%, saindo de 465,0 mil
para 543,0 mil toneladas.

2 Na contramão do restante

2 A produção de etanol

total foi elevada de 647,0
milhões para 675,0 milhões
de litros, numa variação
de 4,4%, o que se compara
com uma redução de 9,2%
acumulada por todo o setor
na região Centro-Sul. (Especial para O Hoje)

Aneel reajusta bandeiras
tarifárias em até 64%
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou
na terça-feira (21) o novo reajuste das bandeiras tarifárias,
que incidem na conta de luz
em caso de escassez hídrica
ou qualquer fator que aumente
o custo de produção de eletricidade. Os aumentos irão de
3,2% a 63,7%, dependendo do
tipo da bandeira.
Os aumentos não encarecerão as contas de luz porque,
desde abril, a bandeira tarifária
está verde, quando não ocorre
cobrança adicional. Os valores
entrarão em vigor em 1º de
julho e serão revisados em

meados de 2023.
Segundo a Aneel, a alta reflete a inflação e o maior custo
com as usinas termelétricas
em 2022, acionadas em momentos de crise hídrica.
Desde 16 de abril, vigora
no Brasil a bandeira verde,
quando foi antecipado o fim
da bandeira de escassez hídrica. Segundo o Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), a bandeira verde será
mantida até dezembro, por
causa da recuperação dos níveis dos reservatórios das
usinas hidrelétricas no início
do ano. (ABr)

números
Confira os novos valores
das bandeiras tarifárias
bandeira verde: sem cobrança
adicional;
bandeira amarela: +59,5%, de
r$ 1,874 para r$ 2,989 por megawatt-hora (mWh);
bandeira vermelha patamar
1: +63,7%, de r$ 3,971 para r$
6,500 por megawatt-hora (mWh);
bandeira vermelha patamar
2: +3,2%, de r$ 9,492 para r$
9,795 por megawatt-hora (mWh).
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Caiado tem autorização do TSE para
candidaturas isoladas ao Senado

Reprodução

Na base, há précandidatos
favoráveis, mas
também aqueles
que querem nome
de consenso;
governador deve
postergar decisão
Francisco Costa
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que os
partidos de uma coligação podem lançar de forma isolada
candidatos ao Senado, caso a
chapa não tenha um nome
de consenso – ou seja, que a
majoritária só tenha nome
para governador. Assim, cada
legenda da aliança poderá ter
uma candidatura, se quiser.
A decisão foi dada na terçafeira (21), ocasião em que
também foi vedada a “coligação cruzada” (partidos coligados para concorrer ao governo do Estado não podem
fazer outra aliança para o
cargo de senador).
Com isso, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil)
não tem empecilhos (jurídicos)
para acomodar os pré-candidatos a senador das siglas aliadas. Ele, contudo, conforme
interlocutores, tende a postergar a decisão por múltiplos
nomes ou apenas um de consenso – esta última inviabilizaria as postulações isoladas.
Mas uma coisa é certa: independente do que ele fizer, um
grupo sairá insatisfeito.
Isto, porque parte dos
pré-candidatos defende a
possibilidade de vários postulantes para aquela casa
do Congresso, como os deputados federais delegado
Waldir (União Brasil) e Zacharias Calil (União Brasil),
e o presidente do PP Alexandre Baldy (PP); enquanto
outros são contrários, querendo somente um representante dentro da chapa,
como o presidente da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) Lissauer Vieira
(PSD) e o senador Luiz do

Governador Ronaldo
Caiado (União
Brasil) não tem
empecilhos
(jurídicos) para
acomodar os précandidatos a
senador das siglas
aliadas à base
Carmo (PSC).
Assim, deixando a decisão
para última hora é possível
ao gestor estadual evitar debandadas e perda de alianças

[por falta de tempo útil para
novas articulações]. Para o
governador, seria menos complicado se a decisão da corte
viesse em outro momento,
mais tarde. Inclusive, segundo
fontes ligadas a alguns précandidatos, o momento agora
é de Caiado falar, não deles.

Pré-candidatos

Ao Hoje, o senador Luiz
do Carmo já adiantou que
não será candidato isolado.
Ele, contudo, não estava ciente da decisão do TSE e disse
que retornaria. Ele não o fez
e nem atendeu as novas ligações. Porém, em entrevista
à rádio, o congressista decla-

rou que a decisão beneficia,
principalmente, o deputado
federal delegado Waldir
(União Brasil), que foi quem
provocou o Tribunal.
Para ele, as candidaturas
independentes “bagunçam o
cenário”. “Como o governador
vai pedir voto para quatro
candidatos a senador? Eu acho
que isso beneficiou só o delegado Waldir. Ele está no União
Brasil, mesmo partido de Caiado. Eu podia fazer uma consulta, mas ele não. Ele já está
no partido do governador. Assim o jogo fica desigual.”
Luiz do Carmo é próximo
a Caiado. Ainda assim, o senador admite que conversa

Confira os questionamentos que ele fez ao tse
“Considere-se que os partidos a, b, C e d participem da coligação majoritária
para Governador do estado X, neste cenário, questiona-se:
1º) existe obrigatoriedade a que
os partidos a; b; C e d participem
da mesma coligação majoritária
para o cargo de senador da república do estado X?
2°) podem os partidos coligados ao

cargo de Governador, lançar, individualmente, candidatos para senador
da república?
3°) pode o partido a, sem integrar qualquer coligação, lançar, individualmente,
candidato ao senado federal?”

no caso da primeira, como mencionado, o tse entendeu que partidos coligados para concorrer ao
governo do estado não podem fazer
outra aliança para o cargo de senador; e nas duas últimas respondeu
positivamente.

com todos os pré-candidatos.
“Conversar é normal, faz parte da política.”
Já o presidente estadual do
PP Alexandre Baldy comemorou a decisão. “Acredito que a
decisão do TSE deixa a situação
das pré-candidaturas da base
do governo Caiado decidida,
na qual todos partidos que tem
pré-candidatos e estrutura político-partidária para disputar,
devem lançar candidatos de
forma isolada e permitir a democracia decidir quem será o
vencedor: o voto popular.”

Consulta e
questionamentos

Vale lembrar, a consulta
foi feita pelo deputado federal
delegado Waldir, que também
é pré-candidato ao Senado e
defende as candidaturas isoladas para aquela casa do Congresso. O parlamentar viu a
decisão da corte em consonância com o discurso do governador Ronaldo Caiado. “Em
mais de um momento, o governador já disse que permitirá que todos que quiserem
ser candidatos ao Senado sejam.” (Especial para O Hoje)

SUPERÁVIT

Receita fecha início de ano 18% maior que despesas
A secretária de Estado da
Economia de Goiás, Cristiane
Schmidt, esteve, na tarde
de quarta-feira (22) na Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego). A titular participou de uma reunião com
os membros da Comissão de
Tributação, Finanças e Orçamento (CTFO). Sob o comando do deputado Thiago
Albernaz (MDB), o colegiado
acompanhou a prestação de
contas do primeiro quadrimestre de 2022.
Antes de apresentar as contas, a secretária fez um breve
relato sobre a recuperação
global pós pandemia. “Depois
da pandemia, todos os países
tiveram uma recuperação do
PIB, mas tivemos um problema inflacionário mundial nas
cadeias globais de produção
e a guerra na Ucrânia prejudicou a retomada das ofertas
de bens industrializados e
commodities como o petróleo,
gás e alguns cereais básicos”,
pontuou a secretária.

Hellen Reis / Alego

“Dos mais de R$ 6 bilhões de dívidas acumuladas há três anos, foram reduzidas para menos
de R$ 500 milhões”, afirmou secretária de Economia durante prestação de contas na Alego
De acordo com os números
apresentados pela secretária,
em 2020 o Estado teve um re-

sultado orçamentário de R$
578 milhões. Em 2021 foram
R$ 1,7 milhão, e em 2022 a ex-

pectativa é de alcançar R$ 2,3
milhões. “Dos mais de R$ 6 bilhões de dívidas acumuladas

há três anos, foram reduzidas
para menos de R$ 500 milhões.
Acho que tudo vai fechar em
2022. Todo o planejamento está
sendo bem feito com o compromisso do governador Ronaldo Caiado”, pontuou.
De acordo com o relatório
apresentado, a receita no primeiro quadrimestre de 2022
teve um crescimento de quase
18%, maior que o crescimento
das despesas. Portanto, o resultado orçamentário foi de
43% neste quadrimestre.
Em relação à receita corrente líquida, a secretária afirma que houve um crescimento
robusto graças às ações realizadas dentro do Fisco. “Estamos promovendo ações concretas na fiscalização, com inteligência artificial, na parte
de recuperação de créditos e
da desburocratização da máquina, a exemplo do ITCD.
Agradeço ao trabalho que os
auditores do Fisco têm feito”,
ressalta. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)
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Corre-corre

Objetivo é ter mais agilidade no combate às fake news na eleição

TSE lança
sistema para
fazer denúncia
de notícias falsas
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, lançou o Sistema de Alerta de Desinformação Contra as Eleições. Por meio da ferramenta será
possível comunicar à Justiça Eleitoral o recebimento de
notícias falsas, descontextualizadas ou manipuladas sobre
o processo eleitoral brasileiro.
“A partir de agora, qualquer pessoa poderá acessar esse
sistema, que já está disponível no site do Tribunal Superior
Eleitoral, e reportar episódios envolvendo a circulação de
notícias falsas, portadoras de inverdades sobre o sistema
eleitoral brasileiro, que atentem contra a imagem de segurança
e integridade do processo de votação e que possam afetar a
normalidade do pleito eleitoral”, anunciou o ministro.
Segundo Fachin, nas Eleições Municipais de 2020, o
canal exclusivo da Justiça Eleitoral com o WhatsApp – que
integrava parte do memorando de entendimento firmado
entre a empresa e o TSE – recebeu mais de 5.229 denúncias
de comportamentos inautênticos. Por meio da iniciativa, o
aplicativo de mensagens baniu 1.042 contas que fizeram
disparos em massa naquele pleito.
“Se em 2020 a parceria foi com apenas uma plataforma e obtivemos resultados tão expressivos, não podemos deixar de ressaltar o importante avanço que representa a criação deste sistema, que conta com todas
as plataformas parceiras da Justiça Eleitoral no enfrentamento à desinformação”, analisou o presidente do
TSE. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

Surpresa até na PF
A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi festejada discretamente por toda a cúpula
do PT e Lula da Silva, e mobilizou, de outro lado, o
staff do marketing do presidente Jair Bolsonaro
durante todo o dia. A operação da Polícia Federal é
considerada pelas duas campanhas um divisor de
águas para a eleição. Caiu todo o discurso de Bolsonaro de que não há corrupção no Governo, enquanto
o PT mandou reforçar nas redes sociais e nas próximas inserções de TV a chamada de que a corrupção
voltou. Até na PF, segundo fontes ouvidas pela
Coluna, a prisão do pastor ex-ministro caiu como
uma bomba, porque a praxe dos juízes federais
desde o início do Governo de Bolsonaro (a exemplo
de gestões anteriores) era autorizar apenas apreensões contra ex-inquilinos da Esplanada. E tem mais
ministros com medo de deixar o Governo.

Damares e Tereza

Os palacianos acordaram com uma bomba no
colo ontem, mas foram dormir com um problema
para resolver. O satff presidencial que cuida da
campanha dá como incerta a indicação do general
Braga Netto para vice de Bolsonaro. Cresceu a
cotação de Damares Alves, apadrinhada pela bancada evangélica, e a deputada federal Tereza Cristina,
ex-ministra da Agricultura, apadrinhada pela bancada do agro. Bolsonaro já acredita que ter uma
mulher de vice pode chamar o voto feminino – público com o qual está em baixa – e abrir front
contra eventual crescimento de Simone Tebet (MDB).

O nome de Caio Paes de Andrade
já subiu no telhado da Petrobras.
Se passar, será um dos milagres
deste Governo. Embora a petroleira
tenha informado que só na sexta
o comitê de elegibilidade vai avaliar seu nome, a Coluna antecipou
que há duas semanas o clima é
ruim. Ele não teria concluído um
curso de pós-graduação no exterior
e não cumpre exigências da Lei
13.303, das Estatais, para experiência em gestão. Há uma orientação
na empresa para blindá-lo. Mas o
Governo já corre com plano B, de
dentro da própria petroleira, que
tenha um aceite rápido e acalme o
mercado e acionistas.

Sobre viver mais

As mortes violentas de crianças
e adolescentes paulistas de até 19
anos apresentaram redução de 22%
em 2021, em comparação com o ano
anterior. A informação está no estudo
lançado pelo Comitê Paulista pela
Prevenção de Homicídios na Adolescência, parceria da ALESP com a
UNICEF e o Governo do Estado. O
relatório traz dados a partir de informações dos B.O.’s levantados pela
Segurança Pública paulista.

Radiografia das pequenas

A busca das empresas por crédito
registrou crescimento de 8,7% em
maio deste ano, comparado com o
mesmo mês de 2021, segundo o Indicador de Demanda das Empresas
por Crédito da Serasa Experian. Foram as micro e pequenas empresas
que impulsionaram: enquanto a
procura por elas foi 9,2% maior, os
negócios de médio porte registraram uma queda de 6,3% nas pesquisas, seguidos pelas grandes companhias, com 2,9% de retração. (Especial para O Hoje)

Quem são os pastores goianos
presos em investigação no MEC
Ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro
passou a madrugada em carceragem da
Polícia Federal e será levado a audiência
de custódia, em São Paulo, nesta quinta
Rodrigo Melo
Sem ocuparem cargos na
área pública e com acesso direto
ao governo de Jair Bolsonaro
(PL), os pastores Gilmar Santos
e Arilton Moura foram alvo de
mandados de prisão e busca e
apreensão da Polícia Federal (PF)
na manhã da última quarta-feira
(22/6). Durante a gestão do exministro Milton Ribeiro, que também foi preso preventivamente,
a dupla passou a atuar em nome
do Ministério da Educação (MEC)
de maneira informal.
Chamada de ‘Acesso Pago’, a
PF apura a prática de tráfico de
influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). No
gabinete paralelo formado por
pastores no Ministério da Educação, a dupla Gilmar e Arilton
comandava a agenda do ministro
e intermediava destinação de
verbas e as direcionava para
aliados políticos.
Prefeitos se reuniram com
os pastores no MEC que viabilizaram pagamentos e empenhos
de R$ 9,7 milhões dias ou semanas após o encontro. Ao menos
10 prefeitos confirmaram ter

sido abordados pelos pastores,
inclusive com relatos de pedido
de propina em ouro. O ex-ministro passou essa madrugada
em carceragem da Polícia Federal
e será submetido a audiência de
custódia, em São Paulo, nesta
quinta-feira (23/6).

Pastor Gilmar Santos

Gilmar dos Santos é líder do
Ministério Cristo para Todos,
um ramo da Assembleia de Deus,
com sede no Jardim América
em Goiânia. O ministro Ribeiro
já pregou no templo. A igreja
está presente também em outros
Estados como Maranhão, Mato
Grosso, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Segundo o próprio líder religioso, já são mais de 40 anos
como pastor. Ele também é presidente da Convenção Nacional
de Igrejas e Ministros de Assembleias de Deus no Brasil
Cristo para Todos.
No meio evangélico, Gilmar
se destacou como um pregador
conhecido por frequentar diversas igrejas, para além do
meio “assembleiano”. Apesar
da amizade pública e do acesso
diferenciado ao ministro Milton
Ribeiro, o vínculo deles com o

Gilmar dos Santos é líder do Ministério Cristo para Todos, com sede no Jardim América, em Goiânia
governo Bolsonaro é anterior
à chegada de Ribeiro ao Ministério.
O deputado e pré-candidato
ao Senado em Goiás, João Campos (Republicanos), foi quem
abriu as portas do governo para
Gilmar e seu braço direito, Arilton Moura. Campos é pastor da
Assembleia de Deus Ministério
Vila Nova, ligado à convenção
de Madureira, conforme informações de integrantes da bancada evangélica.
No último culto ministrado
na terça-feira (22/6), um dia antes
da prisão, um representante
evangélico chamou Gilmar para
pregar e disse que o pastor é

três em um. Logo quando Santos
assume o microfone, responde:
“Eu não tenho como discordar”.
Durante a ministração, ele cobrou dos fiéis a contribuição
para uma reforma da fachada
da igreja em Goiânia. A mensagem era sobre “O ministério da
consolação de Jesus Cristo”.

Pastor Arilton Moura

Arilton Moura atua como assessor de Assuntos Políticos da
Convenção Nacional de Igrejas
e Ministros de Assembleias de
Deus no Brasil Cristo para Todos.
Em registros oficiais do governo,
ele é apresentado com o cargo
de secretário nacional da enti-

dade. Em 2018, ocupou a posição
de secretário extraordinário
para Integração de Ações Comunitárias, no governo Simão
Jatene, no Pará.
O assessor foi acusado em
março deste ano de pedir pagamentos em dinheiro e até em
ouro em troca da liberação de
recursos para escolas e creches,
conforme denúncia do prefeito
de Luís Domingues (MA), Gilberto Braga (PSDB). Segundo o
prefeito, o pastor Arilton Moura
solicitou R$ 15 mil antecipados
para protocolar demandas da
prefeitura e mais um quilo de
ouro após a liberação dos recursos. (Especial para O Hoje)
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Oﬁcialmente AprEsEntAdo

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Reforço para a
sequência da
temporada,
Marlone veste
camisa do
Vila Nova
Breno Modesto

Primeiro reforço anunciado para a sequência da temporada, o meia-atacante Marlone foi oficialmente apresentado pelo Vila Nova. No
início da tarde desta quartafeira (22), o jogador concedeu
sua primeira entrevista coletiva pelo novo clube. Sem
atuar desde o fim do ano passado, quando defendia as cores do Brusque, o atleta retorna ao Estado de Goiás três
anos depois de ter defendido
o arquirrival do Colorado.
De acordo com o próprio
Marlone, vários fatores o influenciaram a acertar com o
Tigre, entre eles o fato do
clube ser de tradição, de ter
uma grande história, por conta
dos jogadores experientes que
fazem parte do elenco, como
o volante Ralf e o meia Wagner, e também por conta de
uma conversa que ele teve
com a diretoria vilanovense.
“O Vila Nova é um clube
de tradição, que tem uma história. E também pelos jogadores experientes que estão aqui,
como o Ralf e o Wagner, assim
como os outros. E eu também
tive uma conversa bem franca
com a diretoria, que me falou
sobre as circunstâncias do clube. E eu gostei de vir e vestir
essa camisa, de tradição. E foi
por isso que eu aceitei estar
aqui vestindo essa camisa.
Para mim, é um momento fe-

O meia-atacante
Marlone já
treina com o
restante do
elenco colorado
desde a semana
passada

liz, de gratidão. Estou vindo
muito empolgado e espero dar
uma resposta dentro de campo”, disse Marlone.
Sobre seu período de inatividade, Marlone cita sua espera
por uma proposta do exterior,
que acabou não se concretizando. Apesar disso, o meiaatacante diz que, na medida
do possível, seguiu treinando,
mesmo sem time. Quanto à sua
passagem pelo Brusque, onde
disputou apenas seis jogos, o
jogador diz que tinha intenção
de ter “minutagem” e uma sequência de partidas, o que acabou não acontecendo.
Realmente, estou há um
tempo parado. Eu estava

priorizando uma oportunidade que vinha de fora (do
país). Era uma coisa meio
concreta. Mas, no futebol,
isso acontece muito nas negociações. Às vezes, parece
que vai dar certo, mas não
dá. E eu acabei focando na
minha família, para dar
mais atenção a eles. Mas,
ao mesmo tempo, eu estava
treinando. Não estava parado. Na medida do possível,
eu estava mantendo os treinamentos. Mas algumas coisas fogem do nosso controle.
Fui para o Brusque com a
intenção de ter uma “minutagem”, de estar sempre em
campo, mas as coisas aca-

baram não acontecendo da
maneira que planejei. Mas
serviu de lição, de aprendizado. Agora, eu espero ter
uma sequência neste resto
de temporada, para ajudar
o Vila Nova no que for preciso”, finalizou Marlone.
Como não tinha vínculo
com nenhuma outra equipe,
Marlone pode estrear pelo
Colorado assim que seu nome
for publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), sem necessidade de esperar abertura da
janela de transferências, no
dia 18 de julho. (Especial
para O Hoje)
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Copa do Brasil

O jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, entre Atlético Goianiense e Goiás, terminou 0 a 0

tudo igual

Breno Modesto
O primeiro confronto entre
Atlético Goianiense e Goiás pela
Copa do Brasil terminou sem
um vencedor. Pelo jogo de ida
das oitavas de finais da competição nacional, Rubro-Negro e
Esmeraldino ficaram no 0 a 0,
no Estádio Antônio Accioly.
Com este resultado de igualdade, ninguém leva vantagem
para o jogo da volta, que acontecerá apenas no dia 13 de julho, às 19h, na Serrinha. Em
caso de novo empate, por qualquer placar que seja, a decisão
da vaga nas quartas de finais
será nos pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo do clássico disputado no Estádio Antônio Accioly foi muito pegado
e não teve tantas emoções.
Tanto Atlético Goianiense
quanto Goiás não conseguiam
levar perigo às metas defendidas por Ronaldo e Tadeu,
que não tiveram muito trabalho na primeira etapa. As duas
melhores finalizações dos pri-

Atlético Goianiense e Goiás ficam no 0 a 0
na ida das oitavas da Copa do Brasil
meiros 45 minutos aconteceram já perto do intervalo. E
ambas foram do Dragão.
Na primeira, aos 39, Airton
recebeu na ponta direita, cortou para o meio da área e, de
perna esquerda, mandou o
chute, que foi defendido por
Tadeu. No rebote, a bola sobrou
para Wellington Rato, que, da
marca do pênalti, cabeceou
para fora. Foi a primeira opor-

tunidade real da partida.
Na marca de 46 minutos, foi
a vez de Luiz Fernando assustar
Tadeu. Depois de um cruzamento feito pelo volante Marlon
Freitas, o atacante Luiz Fernando, de primeira, emendou um
voleio, que passou à esquerda
da meta esmeraldina.
O começo do segundo tempo teve o mesmo desenho do
primeiro. Sem muitas chances

de gol e bem truncado. Aos
sete minutos, o Rubro-Negro
tentou abrir o placar com Luiz
Fernando, que avançou pela
ponta esquerda, chegou à
grande área e finalizou. No
entanto, o chute do camisa
11 acabou se perdendo pela
linha de fundo. O Atlético perdeu mais uma oportunidade
aos 28. Numa jogada muito
similar à de Luiz Fernando,

FICHA tÉCniCa
Atlético-GO 0x0 Goiás
Data: 22 de junho de 2022. Horário: 19h. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go).
Árbitro: Flávio Rodrigues de souza (Fifa/sP). Assistentes: neuza inês Back (Fifa/sP) e alex ang
Ribeiro (sP). VAR: Márcio Henrique de Gois (sP)
Atlético-GO: Ronaldo; Hayner, edson, Ramon
Menezes e Jefferson (arthur Henrique); Baralhas,
Marlon Freitas e Jorginho; airton, Wellington
Rato e luiz Fernando (shaylon).
Técnico: Jorginho

Goiás: tadeu; Da silva (Yan souto), Reynaldo e Caetano; Maguinho (Caio vinícius), Matheus sales (luan
Dias), Diego, Élvis (Fellipe Bastos), vinicius e Dadá
Belmonte (Juan tavares); Pedro Raúl.
Técnico: Jair ventura

Léo Pereira foi acionado pelo
lado esquerdo, disparou em
velocidade e só parou na entrada da área, de onde chutou
rasteiro e viu Tadeu, em dois
tempos, fazer a defesa.
A resposta esmeraldina e
que acabou sendo a primeira
grande chegada do Goiás no
jogo aconteceu na marca de
34 minutos. Em cobrança de
falta, Élvis buscou o ângulo de
Ronaldo, que se esticou todo e
evitou o gol dos visitantes. Três
minutos depois, o camisa 10
apareceu outra vez. Depois de
um cruzamento rasteiro pelo
lado esquerdo, Élvis apareceu
para completar de primeira.
Bem atento, o arqueiro rubronegro salvou o Dragão com
seu pé direito.
No fim, aos 50, Shaylon
ainda teve a última oportunidade do confronto. O camisa 20 recebeu um belo passe e, da entrada da área, chutou colocado, buscando o canto de Tadeu, que se esticou e
salvou o Goiás, decretando o
resultado de 0 a 0 no placar.
(Especial para O Hoje)
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Pedro Pinheiro

Covid longa está mais presente em mulheres e os sintomas mais comuns são problemas de ouvido, nariz e garganta, distúrbios do humor, neurológicos, cutâneos, gastrointestinais e cansaço

Covid longa aﬂige mais mulheres
que homens, aponta estudo
Pesquisadores afirmam que 22% das mulheres possuem mais chances de desenvolver a síndrome

Sabrina Vilela
A covid longa é uma síndrome
em que as complicações persistem
por mais de quatro semanas após a
infecção inicial do vírus da Covid19 podendo se arrastar por vários
meses. É o caso da recepcionista
Ana Cristina Pereira da Silva, 4. Ela
teve Covid-19 há um ano, mas até
hoje sente sequelas por conta da
doença. Quando ela teve a doença
os sintomas duraram por 20 dias.
“Tive a doença e depois foi ficando pior. Me deu começo de trombose, muita dor nas articulações,
ouvido inflamado e até mastite na
mama esquerda. Fiquei muito desanimada. Meu pulmão teve comprometimento 25%, mas sentia muito cansaço”, relata.
Para ela esses momentos foram
muito difíceis porque o medo a fez
entrar em desespero já que ela trabalha em uma clínica de imagem e
presenciou muitas pessoas sofrendo
por conta da doença. “Como ainda
não tinha vacina e muitas pessoas
próximas morreram, fiquei bem
preocupada. Por isso mecheu muito
com meu psicológico, também um
medo estranho. Vi muita gente sofrendo no meu trabalho sem con-

seguir respirar mesmo, então acaba
que fiquei bem tocada com o sofrimento”, relembra.
Ana Cristina teve que passar por
um tratamento com uma pneumologista que para ela foi “uma benção”, e também, teve que fazer uso
de vitaminas até terminar a recuperação. No entanto, ela enfrenta
as sequelas do que viveu. “Depois
que tive Covid notei muitas mudanças na minha memória, cheiro e
gosto”. Atualmente ela não faz mais
uso de medicamentos para a doença
em específico, mas se preocupa em
cuidar da alimentação, mente e fazer
exercícios físicos com regularidade”.

Reflexos da Covid longa

Ana Cristina: “Tive a
doença e depois foi ﬁcando
pior. Me deu começo de
trombose, muita dor nas
articulações e ouvido
inﬂamado”

A revista científica Current Medical Research and Opinion, mostra
que as mulheres são mais propensas
a sofrer de covid longa do que os
homens, que além disso podem apresentar sintomas distintos. Para a
pesquisa foram analisadas cerca de
1,3 milhão de pacientes, e foi observado por Pesquisadores do Johnson
& Johnson Office of the Chief Medical
Officer Health of Women Team que
a covid longa está mais presente
em mulheres e os sintomas mais
comuns são problemas de ouvido,

nariz e garganta, distúrbios do humor, neurológicos, cutâneos, gastrointestinais e reumatológicos, assim como o cansaço. Os pacientes
do sexo masculino, no entanto, eram
mais propensos a apresentar distúrbios endócrinos, como diabetes
e distúrbios renais.
Na tese os pesquisadores afirmam
que “As diferenças na função do sistema imunológico entre mulheres
e homens podem ser um importante
fator de diferenças de sexo na síndrome da covid longa. As mulheres
montam respostas imunes inatas e
adaptativas mais rápidas e robustas,
que podem protegê-las da infecção
inicial e da gravidade. No entanto,
essa mesma diferença pode tornar
as mulheres mais vulneráveis a
doenças autoimunes prolongadas”.
Os autores apontaram também
que diferenças sexuais os resultados
foram relatadas durante surtos anteriores , mas no caso de infecções
por meio do Sars-Cov-2 entre homens e mulheres poderiam ter sido
antecipadas. No entanto a maioria
dos estudos “não avaliou ou relatou
dados granulares por sexo, o que
limitou os insights clínicos específicos do sexo que podem estar afetando o tratamento”.

Pacientes que saíram da UTI têm mais chances
O médico sanitarista Sérgio Zanetta, professor de Saúde Pública e
Epidemiologia do Centro Universitário São Camilo - SP, em entrevista
ao jornal O Hoje afirma que a vacinação ajudou muito a prevenir casos
mais graves de Covid e também as
sequelas que estão associadas aos
casos da doença. Ele explica que na
covid longa os casos podem persistir
por mais de dois meses é que é mais
recorrente em pessoas que tiveram
que ficar internadas em UTI.
“Estudos da Organização Mundial da Saúde [OMS] apontam que
esses sintomas podem ser fadiga,
falta de ar, dificuldade para respirar,
disfunção cognitiva, ou seja, dificuldade para articular pensamento,
memória, atividades de multi-tarefas. Então são um complexo de problemas cardiológicos, neurológicos
e de disposição física que podem
afetar a pessoa por longos períodos,
mais de dois meses que pode persistir por anos ainda não sabemos

exatamente até quando”, exemplifica o especialista.
Zanetta afirma que não há um
indicativo da covid longa, mas o
que se sabe é que do total das pessoas internadas em UTI Covid uma
parcela considerável pode demorar
mais tempo para se recuperar. “Cerca de 60% a 80% das pessoas não
vacinadas têm uma letalidade maior.
Dos que conseguem sobreviver, 60%
têm covid longa por causa das sequelas da Covid. Dos pacientes que
foram internados, mas que não foi
em uti, 51% deles relataram uma
piora da qualidade de vida três a
nove meses após a internação, então
podemos associar que o tempo que
a pessoa permanece internada no
hospital que dá indício da gravidade
do caso o tempo em que ela ficou
em ventilação mecânica , entubada,
aumentam as chances de piora na
qualidade de vida. Isso é pior ainda
para pessoas com idosos, obesas
com histórico de tabagismo”.

Segundo ele, dados da OMS mostram que de um modo geral 44%
das sequelas são físicas e 39 a 40
são cognitivas e mentais. Não tem
um tratamento específico para covid
longa, pode ser sintomas mais leves
ou mais graves como arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio,
Acidente Vascular Cerebral (ABC) ou
também alteração na função cognitiva. “Como a Covid afeta vários sistemas não há um tratamento e uma
reabilitação específica é necessário
se fazer uma análise global do caso
para restituir ou aumentar a qualidade de vida com as limitações que
a pessoa ficou em decorrência do
problema”, conta o especialista.
Para o médico, a melhor forma de
lidar com essa nova realidade é por
fazer uma abordagem do caso de covid longa de um modo generalista e
também é necessário que profissionais
de saúde atuem com equipe de multiprofissionais e olhem o quadro como
um todo. (Especial para O Hoje)

Do total das pessoas
internadas em UTI Covid,
uma parcela considerável
pode demorar mais
tempo para se recuperar
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STF define alíquota sobre Imposto
sobre produtos industrializados
Ex-ministro Milton Ribeiro e pastor Gilmar Santos estão presos

Do púlpito
à prisão:
escândalo
na Educação
coloca pastores
na cadeia
Yago Sales
No último culto na sede do Ministério Cristo para
Todos, o pastor Gilmar Santos parecia mais agitado
do que o costume. Com auxílio de um telão, leu trechos que justificam o pedido de valores entre R$
250 e R$ 500 para que fosse paga a reforma da fachada da igreja que fundou na Avenida T-9, no
Jardim América, em Goiânia. No dia seguinte, o
pastor seria preso em Santos, litoral paulista, no
cumprimento de mandado de prisão pela Polícia
Federal no âmbito da “Operação Acesso Fácil”.
Sem ter tempo de “acertar” com o pedreiro que receberia o dinheiro dos fiéis, o pastor também é investigado pelo Ministério Público por ter recebido uma
chácara e um lote que nunca foram registrados.
A investigação foi desencadeada após reportagens
do jornal O Estado de S.Paulo. Além de Gilmar, foram
presos o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e o
pastor Arilton Moura. Eles são investigados por integrarem um esquema criminoso apelidado de “balcão
de negócios” na pasta em que Ribeiro comandava.

Como funcionava o esquema

Os pastores supostamente indicavam prefeituras
que receberiam verbas dentro do MEC, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
o que configura, segundo investigadores, tráfico de
influência. O FNDE é um órgão atualmente com forte
controle de políticos do Centrão sob a anuência do
presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ao se manifestar sobre a prisão do ex-auxiliar,
Bolsonaro disse que isto “prova” falta de interferência
na PF. “Nós temos em cada ministério sistema de
compliance. [...] Tanto é que é corrupção zero no
nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou
sabendo, é aquela questão que ele estaria com uma
conversa meio informal demais com algumas pessoas
de confiança dele.”
Continuou Bolsonaro: “Tivemos denúncia que ele
teria buscado prefeito, gente dele, para negociar, para
liberar recursos. O que acontece? Nós afastamos ele”.

Discurso mudou

Antes, no entanto, o presidente havia dito, durante uma live no final do mês de março, que colocaria a “cara no fogo” por Milton, o que não
ocorreu diante da fala.
O então ministro Milton Ribeiro chegou a afirmar,
enquanto reportagens eram publicadas pelo Estadão
e Folha de S.Paulo, por meio de áudios vazados, que a
prioridade era atender “primeiro os municípios que
mais precisam e, em segundo, atender a todos os que
são amigos do pastor Gilmar”. Na ocasião, ainda disse
que “foi um pedido especial do presidente da República
[Jair Bolsonaro]”.

Criação de CPI avança

Em pronunciamento na quarta-feira (22), o senador
Humberto Costa (PT-PE) afirmou que nenhum argumento deve afastar do Congresso o direito de apurar,
por intermédio de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), as denúncias de irregularidades envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Humberto Costa disse que o Ministério da Educação, em outros tempos, destacou-se por programas como o Prouni, o Sisu, o Caminho da
Escola e o Ciência sem Fronteiras.

“Responda pelos seus atos”

Nas redes sociais, o deputado federal bolsonarista
e pré-candidato ao Senado, João Campos (Republicanos),
disse apenas: “Que cada um responda pelos seus atos”.
A reportagem do jornal O Hoje tentou, até o fechamento
desta edição, contato com a defesa dos pastores Airton
e Gilmar Santos. (Especial para O Hoje)

O Supremo Tribunal Federal (STF) restabeleceu a vigência de dispositivo da Lei
14.183/2021 que excluiu a isenção do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas operações com petróleo
e derivados por empresas da Zona Franca
de Manaus. Para o Plenário, o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao trecho
do projeto de lei é inconstitucional, uma
vez que foi exercido após o prazo de 15
dias. A decisão majoritária foi tomada na
apreciação da Arguição de descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) 893, julgada
procedente na sessão virtual encerrada em
20/6. Prevaleceu, no julgamento, o voto do
ministro Luís Roberto Barroso, para quem
o poder de veto de que trata o artigo 66, do
parágrafo 1°, da Constituição Federal não
pode ser exercido após o decurso do prazo
estabelecido. O dispositivo estipula que o
presidente da República deve vetar um pro-

jeto de lei que considere inconstitucional,
total ou parcialmente, no prazo de 15 dias
úteis contados da data do recebimento do
texto e deverá comunicar, dentro de 48
horas, ao presidente do Senado Federal os
motivos do veto. Em seu voto, o ministro
Roberto Barroso explicou que o exercício
da prerrogativa de vetar o projeto de lei de
conversão foi até o dia 14/07/2021, quando
Bolsonaro editou a mensagem de veto – na
qual o artigo 8º não era mencionado – e encaminhou o texto da lei para publicação.
Segundo o ministro, somente no dia seguinte,
quando o prazo já havia expirado, ocorreu
a publicação de edição extra do Diário Oficial
para a divulgação de novo texto legal com a
aposição adicional de veto ao dispositivo
que havia sido sancionado anteriormente.
Ou seja, ao contrário do que argumentado
pela Presidência da República, não ocorreu
erro material, mas aposição de novo veto.

Sem sobrestamento criminal
A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST cassou decisão do juízo da 44ª Vara
do Trabalho, que suspendeu reclamação trabalhista
de um ex-empregado de
uma companhia de transporte até finalizado caso
que apura responsabilidade do empregado na esfera
criminal. Segundo o colegiado, a reclamação trabalhista ficou suspensa em
prazo muito superior ao

previsto em lei. O ministro
Evandro Valadão observou
que o juiz do trabalho não
está, diante da apuração
dos mesmos fatos na esfera
criminal, obrigado a suspender o processo trabalhista, sendo tal suspensão
mera faculdade. Se o fizer,
ou seja, determine a suspensão da reclamação trabalhista até a apuração do
suposto fato delituoso pela
seara criminal, há prazo
máximo a ser observado.

Programa Fies
Foi sancionada a Lei
14.375/22, originada da
Medida Provisória 1090/21,
que autorizou a renegociação de débitos de estudantes com o Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies) em contratos firmados até o segundo semestre de 2017. O texto
aprovado por deputados
e senadores recebeu um

veto do presidente Jair
Bolsonaro. O Fies é um
programa criado em 1999
por meio do qual o governo federal paga as
mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior. Por se tratar de um financiamento,
o estudante precisa quitar
a dívida posteriormente.

TJGO está de
parabéns por
sua brilhante e
profícua atuação
tecnológica
Durante evento sobre tecnologia e inovação no TJGO,
o conselheiro do CNJ, Luiz
Fernando Bandeira de Mello,
ressaltou que o tribunal goiano tem se destacado no processo de implementação tecnológica. O encontro foi aberto pelo presidente do TJGO,
desembargador Carlos França
e contou também com a participação do conselheiro do
CNJ, Marcello Terto.

Sem danos morais do TRT
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRT1) negou provimento ao
recurso de uma paciente que requereu a
compensação por danos morais e materiais
em pensão mensal no valor de um salário
mínimo, acrescido de 13º salário, em razão
do falecimento de sua filha recém-nascida
no Hospital da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em decorrência de alegado
erro médico cometido durante o parto. No
TRF1,o relator, desembargador federal Souza
Prudente, argumentou que a documentação

trazida aos autos e as provas testemunhais
produzidas sob o crivo do contraditório não
permitem afirmar que houve relação de causalidade entre a conduta da equipe médica
da UFMA e o resultado danoso, qual seja, a
morte da filha da autora. Estando comprovado que as complicações ocorridas no parto
decorreram de riscos inerentes ao procedimento médico. O desembargador complementou que as alegações da apelante não
comprovam que caso fosse utilizada a cesariana, o edema cerebral não teria ocorrido.

RÁPIDAS

t

Dinâmica e regras sobre audiências virtuais - O Conselho Nacional de Justiça
fixou regras mais específicas para as audiências judiciais feitas por videoconferência
durante sessão ordinária do conselho. (Especial para O Hoje)

2

Paço é proibido de impedir que

pessoas se abriguem em locais públicos
O Poder Judiciário proibiu, na segunda-feira (20),
a Prefeitura de Goiânia de
instalar obstáculos em espaços públicos, como viadutos e monumentos, com
o objetivo de afastar a população em situação de rua.
A colocação de pedras, paus,
estacas, ou qualquer tipo
de barreira, em monumentos é exemplo da chamada
‘arquitetura hostil’.
Esse tipo de construção impede a circulação, ou permanência, de pessoas em situação
de rua. A decisão é resultado

de uma Ação Civil Pública
(ACP) colocada pela Associação
Estadual de Apoio à Saúde
(ASS) em abril deste ano.
Em entrevista ao O Hoje,
o educador social e ativista
do Movimento Nacional de
Pessoas em Situação de Rua
de Goiás (MNPR – GO), Eduardo de Matos, conta que essa
proposta foi uma vitória. “Na
verdade foi uma vitória, por
que foi uma agressividade
muito forte colocar aquelas
pedras naquele local, uma
cultura que vem sendo disseminada no nosso país”, afir-

ma um dos coordenadores
do Movimento Nacional da
População de Rua.
A prefeitura alega que as
pedras teriam sido colocadas
embaixo de um dos viadutos
da capital para interromper
a deterioração da construção,
após uma suposta erosão do
terreno. No entanto, não comprovou a necessidade à Defensoria Pública do Estado de
Goiás (DPE-GO), que agiu pelo
Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH). (Ana
Bárbara Quêtto, especial
para O Hoje)
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Caminhoneiros rejeitam auxílio
de R$ 400 proposto pelo Governo
Pedro Pinheiro

A categoria enfatiza
que não precisa de
ajuda, mas que o
Palácio do Planalto
cumpra a lei
Daniell Alves
Os caminhoneiros do Estado, assim como grande parte da categoria em todo o
país, não aprovam o auxílio
de R$ 400 proposto pelo Governo Federal como uma forma de amenizar o aumento
do diesel. O presidente do
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas (Sinditac), Vantuir José Rodrigues,
afirma que a categoria não
precisa de auxílio, e sim que
o governo cumpra a lei.
“Ninguém concorda com
esse auxílio. Não tem nem
como discutir essa proposta
porque ela é inviável em decorrência dos sucessivos aumentos no preço do combustível”, aponta. Segundo ele,
mesmo com esse valor, não
amenizaria os gastos dos caminhoneiros, que incluem outras despesas, além do combustível. “Hoje em dia se for
encher o tanque do caminhão
com 400 litros gastamos em
torno de R$ 3.500”, informa.
A proposta de auxílio voltou
a ser discutida após reuniões
entre o governo e líderes do
Congresso, e pode ser votada
na próxima semana. Desse
modo, o benefício pode ser incluído na Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) relativa à
compensação de quase R$ 30
bilhões concedida a estados
que concordem em zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço
(ICMS) do diesel do gás de cozinha e do gás natural.

Para Vantuir, não é possível falar sobre o ICMS, já que
o principal problema enfrentado pela categoria é o preço
de paridade de importação
(PPI), política adotada pela
companhia. “Essa política de
mudar o ICMS não resolve.
Pois é o PPI que influencia
nos constantes reajustes. Isso
aí é briga do Bolsonaro com
os governadores. Ele está
queimando todo mundo, mas
o PPI, que é o que beneficia
os acionistas, ele não toca no
assunto”, destaca.
Apesar do cenário, ele informa que os caminhoneiros
do Estado optaram por não
aderir a nenhum tipo de paralisação neste momento.
“Vamos rodar pelo País pedindo que mude a política
de preços da Petrobras, o
PPI”, explica o presidente do
Sinditac-GO. Ele pontua que

Categoria diz que o
valor é insuﬁciênte
para cobrir qualquer
despesa de viagens e
que a medida não
ataca o real
problema, que é a
política de paridade
de preços

essa política de preços prejudica todos os brasileiros.
O contador Ivan Carvalho,
24 anos, alega que os preços
dos combustíveis estão cada
vez mais abusivos. Ele utiliza
o carro para ir ao trabalho
de segunda a sábado. “Desse
jeito, não vamos dar conta.
Tudo tá subindo, mas o salário
continua do mesmo jeito. Eu
deixo de sair no fim de semana ou ter algum lazer com a
família para economizar. É
um momento muito difícil”,
conta. Atualmente, ele tem
gastado cerca de 20% a mais
com gasolina durante o mês.

Estabilização

Os caminhoneiros do país
têm mantido a reivindicação
para que o governo adote medidas que estabilizem o preço
do combustível nos postos.
Uma das iniciativas aponta-

das seria a criação de um
fundo para amortecer os aumentos e o fim da PPI.
Presidente da Associação
Brasileira de Condutores de
Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim também
não concorda com o auxílio
proposto. “Ontem o governo
federal recebeu R$ 8,8 bilhões
dos lucros da Petrobras, os
acionistas receberam R$ 24
bilhões. Agora, Bolsonaro me
vem com a proposta de R$
400 de voucher para os caminhoneiros", aponta
Também é o que afirma
Plinio Dias, presidente do
Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas
(CNTRC). “O governo está
brincando com a categoria,
já que R$ 400 hoje não dá
nem para 100 litros de diesel,
nem cobre os pedágios de
uma viagem", reclama.

Gasolina já é encontrada a quase R$ 8 na Capital
Com o reajuste da Petrobras na última sexta-feira (17),
os postos de combustíveis de
Goiânia já estão praticando
os novos valores nas bombas.
O preço da gasolina comum
chegou a R$ 7,89 e do diesel a
R$ 7,69 em postos da Capital.
O presidente do Sindiposto de
Goiás, Márcio Andrade, avalia
que esses aumentos estão mais
altos se comparado ao último
ano. Isto porque em apenas
seis meses os reajustes ultrapassaram todos os de 2021.
“Nós tivemos quatro reajustes no diesel e três na gasolina, só que do diesel sempre numa intensidade maior.
Para se ter ideia, em percentual, só com os reajustes de
agora, já superamos os reajustes do ano passado inteiro.
Então esse ano tá vindo altas
muito mais fortes do que as
do ano passado", ressalta ele.
De acordo com a Petrobras, considerando a mistura
obrigatória, para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da
empresa no preço ao consumidor passará de R$2,81, em
média, para R$2,96 a cada litro vendido na bomba. Uma
variação de R$0,15 por litro.
Com relação ao diesel, a parcela da empresa no preço ao
consumidor passará de
R$4,42, em média, para R$5,05
a cada litro vendido na bomba, com variação de R$0,63.

Procon

Distribuição e revenda

Segundo o economista e
doutor em Transportes, Adriano Paranaiba, do Mova-Se, a
questão da distribuição e revenda do combustível constitui um grande problema. De
acordo com ele, existe muita
regulação em cima da distribuição. Isso termina por criar
arranjos constitucionais que
encarecem a forma de distribuir o combustível. Para o
especialista, há vários pontos
importantes que o governo
não está discutindo.
“O governo poderia estar
oferecendo bilhões de economia para o mercado fazendo

Regulação pesada
termina por criar
arranjos
constitucionais que
encarecem a forma
de distribuição do
governo, analisa
especialista em
mobilidade e
trânsito

o preço cair, a partir do momento em que se oferece uma
diversidade de opções de matriz energética para o transporte. Toda ela, principalmente a de carga e de passageiros,
é extremamente dependente
de combustíveis fósseis, mais
especificamente a gasolina e
o diesel. Temos um problema
que é a dificuldade de o consumidor encontrar alternativas. Ele fica refém de comprar
do único fornecedor que é a
Petrobras”, ressalta.

Ação fiscalizatória

Durante ação de fiscalização conjunta realizada nesta

semana, equipes do Procon
Goiás e da Agência Nacional
do Petróleo (ANP) foram até
um posto de combustíveis na
cidade de Nerópolis para apurar a denúncia de um vídeo
que circulou nas redes sociais.
Nas imagens, um homem
relata problemas mecânicos
nos caminhões que aparecem
nas imagens em decorrência
do abastecimento com diesel
que supostamente teria sido
misturado com água. Os responsáveis pelo posto informaram que ocorreu um incidente no último dia 14. O
local passa por obras para
passagem de encanamentos
que ligam as bombas aos tanques e uma forte chuva ocorrida naquele dia teria causado
a infiltração de um dos tanques (diesel S-500).
Conforme o Procon, o problema foi identificado e o
combustível foi retirado para
devolução à distribuidora,
conforme notas fiscais de devolução apresentadas na fiscalização. Segundo os responsáveis, os consumidores prejudicados receberam a assistência necessária, com a limpeza dos tanques, abastecimento com outro combustível
(S-10), além da troca de filtros.
Na terça (21), o técnico da
ANP coletou duas amostras
do tanque que serão submetidas à análise em laboratório.
(Especial para O Hoje)
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SPE TERRA MUNDI PARQUE CASCAVEL S/A
CNPJ/MF nº 10.872.399/0001-54

Balanço patrimonial - Em milhares de reais
Ativo
 
Circulante

3.121
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)


3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHVGHLPyYHLV 1RWD
21
21
Tributos à recuperar


$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV


,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGD 1RWD
Outros créditos

Total do ativo circulante


Não circulante
3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHVGHLPyYHLV 1RWD

Total do ativo não circulante

Total do ativo


Passivo e patrimônio líquido
 
Circulante
621

&RQWDVDSDJDUIRUQHFHGRUHVGLYHUVRV


2EULJDo}HVWULEXWiULDV 1RWD

263
7ULEXWRVDUHFROKHU 1RWD
221

7ULEXWRVGLIHULGRV 1RWD


Adiantamento de clientes


Outras contas a pagar (Nota 10)


Total do passivo circulante
Não circulante

'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLV 1RWD

7ULEXWRVGLIHULGRV 1RWD

Total do passivo não circulante


Total do passivo
Patrimônio líquido


Capital social (Nota 10)


Reservas de lucros


Prejuízos acumulados


Total do patrimônio líquido


Total do passivo e patrimônio líquido
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
HPGHGH]HPEURGH
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
&RQWH[WRRSHUDFLRQDOA SPE Terra Mundi Parque Cascavel S.A.
³&RPSDQKLD´ HVWiVLWXDGDQDFLGDGHGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiVQD
$YHQLGD&FRP5XD&/RWHVDVDOD%(GLItFLR7HUUD2ႈFH-DUGLP$PpULFDIRLFRQVWLWXtGDHPGHMXQKRGH$&RPSDnhia tem por objeto social promover a incorporação imobiliária, a consWUXomRHDYHQGDGHHPSUHHQGLPHQWRSUySULRDVHUHGL¿FDGRQD$YHQLGD
&RSDFDEDQD iUHD  TXDGUD -DUGLP $WOkQWLFR FRP UHJLVWUR QR
QRUHJLVWURGHLPyYHLVGDDFLUFXQVFULomRGH*RLkQLD±*2
bem como a administração integral de todas as parcelas decorrentes
daalienação das unidades habitacionais que integram este empreendimento, além da praticade todos os atos relativos à sua implantação, inFOXLQGRDTXHOHVQHFHVViULRVjVDWLVIDomRHjUHDOL]DomRLQWHJUDOGRVGLUHLtos da Companhia perante terceiros ou, ainda, das obrigaçõesassumiGDVSHOD&RPSDQKLDSHUDQWHWHUFHLURV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
IRUDPDSURYDGDVSDUDHPLVVmRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHP
de junho 2022. $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH
SULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV%DVHGHDSUHVHQWDomRAs dePRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPSUHSDUDGDVFRQIRUPHDV
práticascontábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de PronunFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3&V HHYLGHQFLDPWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV SUySULDV GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVRPHQWH HODV DV
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua
JHVWmR$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVHHVWmRVHQGR
apresentadas de acordo comas práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliáriano Brasil, registradas
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Embora a Companhianão
seja regulada pela CVM, a Administração optou pela adoção das normas
FRQWiEHLVHPLWLGDVSHOD&90SDUD¿QVGHHODERUDomRGHVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXLQGRRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVjWUDQVIHUrQFLD
de controle na venda de unidades imobiliárias seguemoentendimento da
DGPLQLVWUDomR GD HQWLGDGH DOLQKDGR jTXHOH PDQLIHVWDGR SHOD &90
QR2ItFLRFLUFXODU&9061&6(3QVREUHDDSOLFDomRGRSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyrico como base de valor. 8WLOL]DomRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHPFRQVRQkQFLDFRP
as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC), aplicáveis a entidades
de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC,
DVTXDLVUHTXHUHPTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDHVWLPDWLYDVTXHSRGHP
DIHWDURYDORUGHDWLYRVHSDVVLYRVUHSRUWDGRVDGLYXOJDomRGHDWLYRVH
SDVVLYRVQDVGDWDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRVYDORUHVGHUHceitas e despesas reportados para o exercício coberto. Na elaboração
GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DOJXPDV HVWLPDWLYDV IRUDP IHLWDV
SHOD$GPLQLVWUDomR3RGHPRFRUUHUGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRVDWXDLV
e estimados. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV2VDWLYRVHSDVVLYRV¿nanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da
WUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQceiros, mensurados ao valor justo por meio do resultado, são reconhecidos imediatamente no resultado. D $WLYRV¿QDQFHLURV Caixa e equivalentes de caixa: incluem caixa e bancos com liquidez imediata e
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRVRVTXDLV
WDPEpPSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWD&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVH
provisão para créditos de liquidação duvidosa: Os créditos a receber
de clientes (circulante e não circulante), apresentados como contas a
receber, são provenientes das vendas de unidades imobiliárias, sendo o
YDORUGRVDOGRGRVFRQWUDWRVDWXDOL]DGRPRQHWDULDPHQWHHPFRQIRUPLGDde com as respectivas cláusulas de reajuste e descontado a valor preVHQWHTXDQGRRVHIHLWRVIRUHPPDWHULDLV$SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOLquidação duvidosa, quando necessária, é constituída em montante
FRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDQGRRVULVFRVHQvolvidos, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. E 
3DVVLYRV¿QDQFHLURVFornecedores: DVFRQWDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVVmRREULJDo}HVDSDJDUSRUEHQVRXVHUYLoRVTXHIRUDPDGTXLULGRV
QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV (VVDV REULJDo}HV VmR FODVVL¿FDGDV
como passivos circulantes se o pagamento é devido no prazo de um ano
ou menos; caso contrário, são apresentados como passivo não circulante. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o
PpWRGRGHMXURVHIHWLYRV1DSUiWLFDVmRQRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGDVDR
YDORUGDIDWXUDFRUUHVSRQGHQWHEmpréstimos: Após reconhecimento
LQLFLDO HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV LQFOXVLYH GHULYDGRV GH REULJDções pela aquisição de terrenos, sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juURVHIHWLYRV'XUDQWHRSHUtRGRGHFRQVWUXomRRVHQFDUJRV¿QDQFHLURV
são registrados nos estoques e amortizados ao resultado de acordo com
DIUDomRLGHDOYHQGLGD$SyVDFRQFOXVmRGRHPSUHHQGLPHQWRRVMXURV
VmRUHJLVWUDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDUXEULFD³GHVSHVDV¿nanceiras”. 3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV$SXUDomR H DSURSULDomR GR UHVXOWDGR GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H
YHQGDGH,PyYHLV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGH
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ 2VDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDWUDQVIHUrQFLD
de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento
PDQLIHVWDGRSHOD&90QR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q
VREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* &3& 2
reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorrentes de operações de incorporação imobiliária são observados os procedimentos estabelecidos pelos pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) inerentes aos
contratos de construção e aos contratos de construção do setor imobiliiULRHVSHFL¿FDPHQWHUHODFLRQDGRVDRSURQXQFLDPHQWR&3&±5HFHLtas de contrato com cliente, à orientação - OCPC 01 - Entidades de Incorporação Imobiliária, à interpretação ICPC 02 - Contrato de Construção
GR6HWRU,PRELOLiULRHjRULHQWDomR2&3&$SOLFDomRGD,QWHUSUHWDomR
Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras.
Os montantes das receitas de vendas reconhecidos quando superiores
DRVYDORUHVHIHWLYDPHQWHUHFHELGRVGHFOLHQWHVVmRUHJLVWUDGRVQRDWLYR
circulante ou no ativo não circulante, como contas a receber. Os montantes recebidos com relação à venda de unidades imobiliárias quando superiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados como
adiantamentos de clientes, no passivo circulante. 'HPDLVUHFHLtas e despesas. O resultado das operações (receitas, custo e despeVDV pDSXUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD
dos exercícios. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando
VHXYDORUSXGHUVHUPHQVXUDGRGHIRUPDFRQ¿iYHOHWRGRVRVULVFRVH
EHQHItFLRVVmRWUDQVIHULGRVSDUDRFRPSUDGRUFRQVLGHUDQGRRGLVSRVWR
no item 2.2.1 acima. (VWLPDWLYDVFRQWiEHLVO valor presente das
contas a receber de clientes é apurado com base na taxa de desconto de
DRPrV$YLGD~WLOGRDWLYRLPRELOL]DGRFRQVLGHUDRSUD]RHVWLPDGR
de utilização do stand de vendas e apartamento modelo decorado. A
Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas estimativas e suas premissas. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DRepresentados por valores de liquidez imediata e com vencimento original
GHDWpGLDVDSUHVHQWDGDVDRFXVWRGHDTXLVLomRPDLVUHQGLPHQWRV
DXIHULGRVDWpDGDWDGREDODQoRHDMXVWDGDVTXDQGRDSOLFiYHODRVHX
HTXLYDOHQWHYDORUMXVWRVHLQIHULRUDRVDOGRFRQWiELO3URPLWHQWHV
FRPSUDGRUHVHRXWUDVFRQWDVDUHFHEHUSão apresentadas aos valores presentes e de realização. Os recebíveis possuem garantia real das
XQLGDGHVLPRELOLiULDVYHQGLGDVSHORIDWRGHTXHDFRQFHVVmRGDVFRUUHVSRQGHQWHVHVFULWXUDVGH¿QLWLYDVVyRFRUUHPHGLDQWHDOLTXLGDomRGRV
créditos a receber dos clientes, assim a constituição de provisão para
créditos de liquidação duvidosa é considerada não aplicável pela administração, entretanto alguns clientes receberam a escritura sem a quitaomRWRWDOHSDUDHVWHVFDVRVIRLUHJLVWUDGDDSHUGDHIHWLYDGRVUHIHULGRV
créditos. ,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGDSão avaliados ao custo de
construção ou aquisição, ou valor líquido realizável, dos dois o menor.
Compostos pelo custo dos terrenos e gastos com materiais, mão de obra
aplicada (própria ou contratada de terceiros), despesas com incorporaomRHHQFDUJRV¿QDQFHLURVGHFRUUHQWHVGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDmentos durante o período de desenvolvimento e construção, vinculados
aos empreendimentos imobiliários. ,PRELOL]DGRO imobilizado,
constituído por stand de vendas e apartamento modelo decorado, é
mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição
GRVLWHQV2LPRELOL]DGRUHIHUHVHDRstand de vendas do empreendimento.  $YDOLDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV ³impairment´ A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências
VmRLGHQWL¿FDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHRYDORUUHFXSHUiYHOp
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável. &RQWDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVAs conWDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVVmRREULJDo}HVDSDJDUSRUEHQVRXVHUYLoRVTXHIRUDPDGTXLULGRVGHIRUQHFHGRUHVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVVHQGRFODVVL¿FDGDVFRPRSDVVLYRVFLUFXODQWHVVHRSDJDPHQWRIRU
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
DPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGHWD[DHIHWLYDGHMXURV1DSUiWLFDVmR
QRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGDVDRYDORUGDIDWXUDFRUUHVSRQGHQWH
2XWURVDWLYRVHSDVVLYRV FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV Um ativo é
UHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRIRUSURYiYHOTXHVHXVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVVHUmRJHUDGRVHPIDYRUGDVRFLHGDGHHVHX
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos
HSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRX
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.  7ULEXWRV A
&RPSDQKLDIH]RSomRSHOR5HJLPH(VSHFLDOGH7ULEXWDomRSDUD,QFRUSRUDo}HV,PRELOLiULDV 5(7 ±$IHWDomRHPDJRVWRSRUWDQWRDVDOtTXRWDVGH,53-&6//3,6H&2),16IRUDPXQL¿FDGDVHP 
 VREUHRWRWDOGDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGR$SDUWLUGHMDQHLURGH
2020, as correções e juros relacionadas as unidades entregues estão
VHQGRDSUHVHQWDGDVQDPHVPDUXEULFDGR 5(7 ±$IHWDomRFRQIRUPH
SDUiJUDIRSULPHLURGR$57GD/HL2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUirias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em
regime de caixa e o valor registrado em regime de competência. As vendas realizadas após a obtenção do habite-se continua sedo tributadas
SHORUHJLPHGHOXFURSUHVXPLGRFRQIRUPH$UWGD/HL$V5HFHLWDV¿QDQFHLUDVpWULEXWDGDSHORUHJLPHGHOXFURSUHVXPLGRHVWDQGR
VXMHLWDDVVHJXLQWHVDOtTXRWDV,PSRVWRGHUHQGD ,53- DEDVHGH
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Outros resultados abrangentes
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH


FiOFXORpDSXUDGDjUD]mRGHVREUHDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGR
LQFLGLQGRVREUHDPHVPDDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGHDGLFLRQDOGH
TXHpDSOLFDGDVREUHDEDVHGHFiOFXORTXHH[FHGHUD5
QRDQR&RQWULEXLomRVRFLDO &6// DEDVHGHFiOFXORpDSXUDGDjUD]mRGHVREUHDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGRLQFLGLQGRVREUHD
PHVPDDDOtTXRWDGH$WLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVH
REULJDo}HVOHJDLVAs práticas contábeis para registro e divulgação de
DWLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVHREULJDo}HVOHJDLVVmRDVVHJXLQWHV L 
ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reDLVRXGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLVWUDQVLWDGDVHPMXOJDGR2VDWLYRV
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas
IRUHPDYDOLDGDVFRPRSURYiYHLVHRVPRQWDQWHVHQYROYLGRVIRUHPPHQVXUiYHLVFRPVX¿FLHQWHVHJXUDQoD2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRV
como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e
os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são
provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOs instruPHQWRV ¿QDQFHLURV GD &RPSDQKLD VmR UHSUHVHQWDGRV SHOR FDL[D H
HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV FRQWDV D UHFHEHU GH
FOLHQWHVFRQWDVDSDJDUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHVmRUHFRnhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos
¿QDQFHLURVFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULDGHLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRVDRYDlor justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados
no resultado do exercício. A Companhia não apresentou nenhum passiYR¿QDQFHLURDYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR D &ODVVL¿FDomRA
&RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVVREDVVHJXLQWHVFDWHJRULDVGHPHQVXUDomR L PHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR VHMDSRUPHLRGHRXtros resultados abrangentes ou por meio do resultado); ou (ii) mensuraGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGRPRGHORGHQHJyFLR
GD&RPSDQKLDSDUDJHVWmRGRVDWLYRV¿QDQFHLURVHRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRVÀX[RVGHFDL[D2VDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
RXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVLQFOXHP7tWXORVSDWULPRQLDLVTXHQmR
são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a ComSDQKLDGHFLGLXGHIRUPDLUUHYRJiYHOUHFRQKHFHUQHVVDFDWHJRULD(Vses investimentos são estratégicos e a Companhia considera essa
FODVVL¿FDomRFRPRVHQGRPDLVUHOHYDQWH7tWXORVGHGtYLGDQRVTXDLV
RVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVFRQVLVWHPEDVLFDPHQWHHPSULQFLSDOHHP
juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por
PHLRGDDUUHFDGDomRGHÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHGDYHQGDGHDWLYRV
¿QDQFHLURV E 0HQVXUDomRNo reconhecimento inicial, a Companhia
PHQVXUDXPDWLYR¿QDQFHLURDRYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHXP
DWLYR¿QDQFHLURQmRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRV
FXVWRVGDWUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYR¿QDQFHLUR2VFXVWRVGHWUDQVDomRGHDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRU
meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
(VWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVFRQWiEHLVFUtWLFRVAs estimativas e os
julgamento contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH
HYHQWRVIXWXURVFRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSDUDDVFLUFXQVWkQFLDV&RP
EDVHHPSUHPLVVDVD&RPSDQKLDID]HVWLPDWLYDVFRPUHODomRDRIXWXUR
3RU GH¿QLomR DV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV UHVXOWDQWHV UDUDPHQWH VHUmR
iguais aos respectivos reais. As estimativas e premissas que apresenWDPXPULVFRVLJQL¿FDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUXPDMXVWHUHOHvante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. D 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD±UHVSRQVDELOLGDGHSHODFRQWUDWDomRHSDJDPHQWRGDFRPLVVmR
GHFRUUHWDJHPO encargo relacionado com a comissão de vendas é de
responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de
YHQGD¿[DGRQRVFRQWUDWRV¿UPDGRVFRPDDGTXLUHQWHGRLPyYHOHD
correspondente receita reconhecida pela Companhia. A administração
da Companhia vem acompanhando, juntamente seus assessores legais, posicionamento do Ministério Público que vem requerendo junto às
HPSUHVDVGH&RUUHWDJHPTXHFRQVWHLQIRUPDo}HVFODUDHSUHFLVDQDV
propostas para aquisição de imóvel que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem não é do adquirente do imóvel, tendo
LQFOXVLYHMi¿UPDGR7HUPRGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD 7$& FRPXPD
das empresas de corretagem do mercado, para determinar eventuais
LPSDFWRVHPVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHUHÀH[RVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$GLFLRQDOPHQWHWDPEpPDFRPSDQKDPRVPRYLPHQWRVTXHRFRUUHPQRVHWRUHPUHODomRDHVVHDVVXQWRGHIRUPDDUHDYDOLDUGHIRUPDFRQVWDQWHRVLPSDFWRVHPVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHV
UHÀH[RVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV E 3URYLVmRSDUDGLVWUDWRA
administração monitora a evolução dos recebimentos e eventuais títulos
em atraso para avaliar os riscos relacionados a venda ser distratada, o
que ocasionaria o retorno da unidade imobiliária para os estoques de
imóveis a comercializar e o estorno da receita reconhecida. Considerando as evidências de distrato, a administração optou por não registrar
QRYDVSURYLV}HVQHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV2FULWpULRGHUHFRnhecimento adotado pela administração e de reconhecer perdas já esperadas com base no histórico e expectativas, já que o empreendimento
se encontra concluído. Com base na avaliação, a Administração recoQKHFHRHIHLWROtTXLGRGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWR 5HFHLWDUHJLVWUDGD±FXVWRVLQFRUULGRV QDUXEULFDGH³&RQWDVDUHFHEHU±3URPLWHQWHVFRPSUDGRres” no ativo circulante. 0XGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVH
GLYXOJDo}HV$OWHUDo}HV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD As seguintes
DOWHUDo}HVGHQRUPDVIRUDPDGRWDGDVSHODSULPHLUDYH]SDUDRH[HUFtFLR
LQLFLDGRHPGHMDQHLURGH5HIRUPDGD,%25)DVHDOWHUDo}HVDR,)56&3&,$6&3&H,)56&3&´,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV´DR,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRVDR,)56
&3&³&RQWUDWRVGH6HJXURV´$)DVHGDUHIRUPDGD,%25WUD]DV
VHJXLQWHVH[FHo}HVWHPSRUiULDVQDDSOLFDomRGDVUHIHULGDVQRUPDVTXH
IRUDPDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPUHODomRD L Fluxos de caixa
FRQWUDWXDLVGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVpermitido mudanças na
EDVHGHGHWHUPLQDomRGRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVHPRFDVLRQDUHP
GHVUHFRQKHFLPHQWRGRFRQWUDWRHFRQVHTXHQWHPHQWHVHPHIHLWRLPHdiato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretaPHQWHUHODFLRQDGDFRPDUHIRUPDGDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDHVXEVtituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicamente equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedgeDGHVLJQDomRIRUPDOGDUHODomRGHSURWHomRGHYHVHUDOWHUDGDDSHQDVSDUDGHVLJQDUDWD[DGHUHIHUrQFLDDOWHUQDWLYDFRPRXPULVFRFREHUWRDOWHUDUD
GHVFULomRGRLWHPSURWHJLGRHRXDOWHUDUDGHVFULomRGRLQVWUXPHQWRGH
FREHUWXUD7DODOWHUDomRQDGHVLJQDomRIRUPDOGDUHODomRGHSURWHomR
não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova relaomRGHSURWHomRSRUWDQWRVHPHIHLWRVLPHGLDWRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtcio. %HQHItFLRV5HODFLRQDGRVj&RYLG&RQFHGLGRVSDUD$UUHQGDtários em Contratos de ArrendamentoDOWHUDo}HVDR,)56&3&
 5 ³$UUHQGDPHQWRV´SURUURJDomRGDDSOLFDomRGRH[SHGLHQWHSUiWLco de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não
FRPRXPDPRGL¿FDomRGHFRQWUDWRDWpGHMXQKRGH$VDOWHUDções mencionadas acima não tiveram impactos materiais para a Companhia. $OWHUDo}HVGHQRUPDVQRYDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU
$VVHJXLQWHVDOWHUDo}HVGHQRUPDVIRUDPHPLWLGDVSHOR,$6%PDVQmR
estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWR&RQWiEHLV &3& $OWHUDomRDR,$6
³$WLYR,PRELOL]DGR´em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração
que proíbe uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores
recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo
preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados
GHYHPVHUUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR$GDWDHIHWLYDGH
DSOLFDomRGHVVDDOWHUDomRpGHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$6
³3URYLVmR 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV H $WLYRV &RQWLQJHQWHV´ em
maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para
¿QVGHDYDOLDUVHXPFRQWUDWRpRQHURVRRFXVWRGHFXPSULPHQWRGR
contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e
uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cumSULPHQWRGHOH$GDWDHIHWLYDGHDSOLFDomRGHVVDDOWHUDomRpGHMDQHLUR
GH$OWHUDomRDR,)56³&RPELQDomRGH1HJyFLRV´emitida
HPPDLRGHFRPRREMHWLYRGHVXEVWLWXLUDVUHIHUrQFLDVGDYHUVmR
antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS
WHPYLJrQFLDGHDSOLFDomRDSDUWLUGHGHMDQHLURGHAprimoUDPHQWRVDQXDLVFLFORem maio de 2020, o IASB emitiu as
seguintes alterações como parte do processo de melhoria anual, aplicáYHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH L ,)56³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV´HVFODUHFHTXDLVWD[DVGHYHPVHULQFOXtGDVQRWHVWHGHSDUDD
EDL[DGHSDVVLYRV¿QDQFHLURV LL ,)56³$UUHQGDPHQWRV´DOWHUDomR
GRH[HPSORD¿PGHH[FOXLURH[HPSORGHSDJDPHQWRVGRDUUHQGDGRU
relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção IniFLDOGDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULRV)LQDQFHLURV´VLPSOL¿FDD
DSOLFDomRGDUHIHULGDQRUPDSRUXPDVXEVLGLiULDTXHDGRWHR,)56SHOD
primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração do
PRQWDQWHDFXPXODGRGHYDULDo}HVFDPELDLV LY ,$6³$WLYRV%LROyJLFRV´UHPRomRGDH[LJrQFLDGHH[FOXLURVÀX[RVGHFDL[DGDWULEXWDomR
ao mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas,
DOLQKDQGRDVVLPDVH[LJrQFLDVGHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQR,$6
FRPDVGHRXWUDVQRUPDV,)56$OWHUDomRDR,$6³$SUHVHQWDomR
GDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV´emitida em maio de 2020, com o
REMHWLYRHVFODUHFHUTXHRVSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHV
RXQmRFLUFXODQWHVGHSHQGHQGRGRVGLUHLWRVTXHH[LVWHPQR¿QDOGR
SHUtRGR$FODVVL¿FDomRQmRpDIHWDGDSHODVH[SHFWDWLYDVGDHQWLGDGHRX
eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de um
waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o
TXHVHUHIHUH³OLTXLGDomR´GHXPSDVVLYRjOX]GR,$6$VDOWHUDo}HVGR
,$6WHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$6
H,)563UDFWLFH6WDWHPHQW'LYXOJDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLV
HPIHYHUHLURGHR,$6%HPLWLXQRYDDOWHUDomRDR,$6VREUHGLYXOgação de políticas contábeis “materiais” ao invés de políticas contábeis
³VLJQL¿FDWLYDV´$VDOWHUDo}HVGH¿QHPRTXHp³LQIRUPDomRGHSROtWLFD
FRQWiELOPDWHULDO´HH[SOLFDPFRPRLGHQWL¿FiODV7DPEpPHVFODUHFHTXH
LQIRUPDo}HVLPDWHULDLVGHSROtWLFDFRQWiELOQmRSUHFLVDPVHUGLYXOJDGDV
PDVFDVRRVHMDPTXHQmRGHYHPREVFXUHFHUDVLQIRUPDo}HVFRQWibeis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a
³,)563UDFWLFH6WDWHPHQW0DNLQJ0DWHULDOLW\-XGJHPHQWV´SDUDIRUQHcer orientação sobre como aplicar o conceito de materialidade às divulJDo}HVGHSROtWLFDFRQWiELO$UHIHULGDDOWHUDomRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGH
GHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$63ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDGH(VWLPDWLYDH5HWL¿FDomRGH(UURa alteração emitida em
IHYHUHLURGHHVFODUHFHFRPRDVHQWLGDGHVGHYHPGLVWLQJXLUDVPXdanças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis,
uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prosSHFWLYDPHQWHDWUDQVDo}HVIXWXUDVHRXWURVHYHQWRVIXWXURVPDVPXdanças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como
DRSHUtRGRDWXDO$UHIHULGDDOWHUDomRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLro de 2023. $OWHUDomRDR,$67ULEXWRVVREUHR/XFURa alteração
emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o imposWRGLIHULGRVREUHDVWUDQVDo}HVTXHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGmRRULJHPDPRQWDQWHVLJXDLVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiYHLVHGHGXWtveis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos
de direito de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, como exemplo, e exigirá o reconheciPHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVDGLFLRQDLV$UHIHULGDDOWHUDomRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH1mRKiRXWUDVQRUPDV
IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poGHULDPWHULPSDFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD

'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Pre- Total do Fluxos de caixa das atividades operacionais  
Ca- Re- MXt]RV patri- 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR


pital serva acumu- mônio Ajustes:
social OHJDO lados líquido (QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
12.111

(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHGHErQWXUHV
UHSUHVHQWDGR
  
230
Depreciação e amortização

Prejuízo do exercício
-  
$XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH    


Contas a receber
Aumento de capital (nota 11)

- 


Estoque
Prejuízo do exercício
-  
(2)

$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH    
Outros realizáveis

(1)
UHGXomR
QRVSDVVLYRV
$XPHQWR
Companhia. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D5HSUHVHQWDGRSRU


&RQWDVDSDJDUIRUQHFHGRUHVGLYHUVRV
Descrição
 


Obrigações tributárias
Caixa e bancos conta movimento

Impostos e contribuições
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

3.121
6
(22)
Adiantamento de clientes


Outras contas a pagar


$DSOLFDo}HVGHFXUWRSUD]RIRUDPFODVVL¿FDGDVFRPRPDQWLGDVSDUD Caixa líquido proveniente
QHJRFLDomRHUHSUHVHQWDGDVEDVLFDPHQWHSRU&DL[D),&*LUR(PSUHVDV das atividades operacionais


5)5()',SyV¿[DGDVMXQWRDLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSULPHLUDOLQKD Juros e impostos pagos

com rendimento atrelado ao CDI. 3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHV
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais



 Fluxo de caixa das atividades
Promitentes compradores de imóveis
Ajuste a valor presente
 GH¿QDQFLDPHQWRV


Amortizações de empréstimos

Circulante

 Caixa líquido aplicado nas atividades
303 GH¿QDQFLDPHQWRV
Não circulante

5HIHUHVHDRVDOGRDUHFHEHUGDVXQLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVQRHPSUH- Acréscimo líquido no caixa
HQGLPHQWR³7HUUD0XQGL´1DGDWDSUHYLVWDSDUD¿QDOL]DomRGDREUDH e equivalentes de caixa


entrega das chaves haverá a opção dos compradores pela liquidação Caixa e equivalentes de caixa
GRVDOGRGHYHGRUjYLVWDRXFRP¿QDQFLDPHQWREDQFiULRRXDWUDYpV no início do exercício
3.121

GDFHVVmRGHUHFHEtYHLVRXHPLVVmRGH&&%V±&pGXODVGH&UpGLWR Caixa e equivalentes de caixa
Bancário, tendo como devedores os compradores das unidades. Os QR¿QDOGRH[HUFtFLR

3.121
YDORUHVVmRDWXDOL]DGRVFRQIRUPHFOiXVXODVFRQWUDWXDLVDWpDHQWUHJD Acréscimo líquido no caixa
das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Na- e equivalentes de caixa


cional de Construção Civil (INCC) e estão ajustados ao valor presente
FRPEDVHQDWD[DGHGHVFRQWRGHDRPrV$SyVDFRQFOXVmRGD Durante o exercício, ocorreram pontualmente, por questões mercadolóconstrução e entrega das unidades vendidas, será acrescido de juros de JLFDVYHQGDVFRPYDORUHVDEDL[RGRUHVSHFWLYRFXVWRIDWRVLVRODGRVVHP
DRPrVHTXLYDOHQWHVDMXURVHIHWLYRVGHDDDVHUHPFDO- H[SHFWDWLYDGHRFRUUrQFLDIXWXUD&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D
 
culados pelo sistema da Tabela Price. ,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGD D 'HVSHVDVFRPYHQGDV

161
Representados pelos apartamentos concluídos das unidades imobiliá- Comissão de vendas
33
30
Publicidade, propaganda e marketing
ULDVDFRPHUFLDOL]DU


Total
Descrição
 
 
Imóveis destinados à venda

 E 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



 Taxas, licenças e emolumentos


(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVA Companhia mantinha até 2020, Serviços de terceiros
e
consultoria


Auditoria
TXDQGRIRLOLTXLGDGRHPVXDWRWDOLGDGHXPDOLQKDGH¿QDQFLDPHQWRLPR
ELOLiULRVXMHLWDDMXURVDQXDLVGHDTXDOSRVVXtDFRPRJDUDQWLD Seguros
301

Condomínio
RSUySULRLPyYHOREMHWRGDFRQVWUXomRHDFHVVmR¿GXFLiULDGHGLUHLWRV


FUHGLWyULRV GRV SURPLWHQWHV FRPSUDGRUHV$V DPRUWL]Do}HV IRUDP UH- Cartório


gistradas pelos seus custos amortizados. 'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLV Outras despesas

Descrição
  Indenização de cliente
Total


Financiamento para construção
 5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
do empreendimento
 
 D 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
$PRYLPHQWDomRGDVGHErQWXUHVHVWiGHPRQVWUDGDFRQIRUPHDEDL[R Juros contratuais por venda de apartamento
2
(PGHGH]HPEURGH
- Descontos obtidos
260
2
Financiamento para construção do empreendimento
 Rendimentos de aplicação


Juros apropriados
 Total
 
(PGHGH]HPEURGH
 E 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV


Financiamento para construção do empreendimento
- Juros de empréstimos e outros
16

Juros apropriados
 Multas


(PGHGH]HPEURGH
 Despesas bancárias
1
1
Financiamento para construção do empreendimento
- IOF


Juros apropriados
 Juros debentures


(PGHGH]HPEURGH
 Total
Financiamento para construção do empreendimento
- 3URMHWRVLPRELOLiULRVHPGHVHQYROYLPHQWR
Juros apropriados
 (a) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a incorrer no projeto.
 
(PGHGH]HPEURGH
 Descrição


A Companhia procedeu a emissão privada de debêntures conversíveis Unidades vendidas


HPDo}HVGDHVSpFLHFRPJDUDQWLDÀXWXDQWH7DOJDUDQWLDpFRQVWLWX- Unidades em estoque


*DUDJHQVYHQGLGDV
ída por todo o ativo não onerado da Companhia, ativo este que pode
31

ser alterado no curso dos negócios até o prazo de vencimento das *DUDJHQVHPHVWRTXH


debêntures. Os bens integrantes do ativo da Companhia poderão ser Estoque imóveis pronto


por esta dispostos sem a necessidade de autorização prévia por parte Custo total
GRVWLWXODUHVGDVGHErQWXUHV$VGHErQWXUHVVmRGHIRUPDQRPLQDWLYD  *HUHQFLDPHQWR GH ULVFRV A Companhia participa de operações
VHPHPLVVmRGHFDXWHODVRXFHUWL¿FDGRV2YDORUQRPLQDOXQLWiULRGDV HQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVFRPRREMHWLYRGH¿QDQFLDUVXDV
debêntures é atualizado monetariamente pela variação positiva do Ín- DWLYLGDGHVRXDSOLFDUVHXVUHFXUVRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLV$DGPLQLVGLFH*HUDOGH3UHoRV±0HUFDGRFRQIRUPHSXEOLFDGRSHOD)XQGDomR WUDomRGHVVHVULVFRVpUHDOL]DGDSRUPHLRGHGH¿QLomRGHHVWUDWpJLDV
*HW~OLR9DUJDV ³,*30)*9´ DSDUWLUGDGDWDGHVXDHPLVVmRLQFLGLQ- conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. ConsideGRMXURVDSDUWLUGHVXDLQWHJUDOL]DomRjWD[DGH YLQWHSRUFHQWR  UDo}HVVREUHRVIDWRUHVGHULVFRTXHSRGHPDIHWDURVQHJyFLRVGD
ao ano, capitalizados anualmente a partir da data da integralização das Companhia. A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado,
GHErQWXUHVHDFXPXODGRVGHIRUPDH[SRQHQFLDOpro rata temporis. A como consequência da sua operação comercial e de dívidas contraídas
GDWDGHYHQFLPHQWRRULJLQDOGDVGHErQWXUHVHUD1RFXUVRGR SDUD¿QDQFLDUVHXVQHJyFLRV2VSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRDTXHD
H[HUFtFLRKRXYHUHSDFWXDomRGRYHQFLPHQWRRULJLQDOSDUD &RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHVVmRRisco de
sem expectativa de nova repactuação, podendo ser, a critério exclusi- mercado. 2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVÀX[RVGH
vo dos debenturistas, convertidas em ações ordinárias da Companhia, FDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURÀXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRV
na ocorrência das hipóteses de vencimento antecipado ou na data de SUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRVmRDIHWDGRVSRUGRLVWLSRVGH
VHXYHQFLPHQWR$VWUDQVDo}HVGDVGHEHQWXUHVIRUDPHPLWLGDVSHORV ULVFRULVFRGHWD[DGHMXURVHULVFRGHPRHGD,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
DFLRQLVWDVPDMRULWiULRVGD&RPSDQKLDFRPD¿QDOLGDGHGHSURSRUFLRQDU DIHWDGRVSHORULVFRGHPHUFDGRLQFOXHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWDVD
DFRQFOXVmRGDVREUDVTXHHQYROYHXWUDQVIHUrQFLDGHUHFXUVRVSDUDD UHFHEHUGHFOLHQWHVFRQWDVDSDJDUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVRisCompanhia e a contrapartida das obrigações entre si, aqui mensuradas. co de taxa de juros. Os resultados da Companhia estão suscetíveis a
(PDVGHEHQWXUHVIRUDPFRQYHUWLGDVHPDo}HVSHORYDORU YDULDo}HVGDVWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
OtTXLGRGH5GHYLGRDRYDORUGH,55) LPSRVWRGH5HQGD5HWLGR HHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV5LVFRGHOLTXLGH]O risco de liquidez
FRQVLVWHQDHYHQWXDOLGDGHGD&RPSDQKLDQmRGLVSRUGHUHFXUVRVVX¿da Fonte). 7ULEXWRVDUHFROKHU
Descrição
  FLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVHXVFRPSURPLVVRVHPIXQomRGRVGLIHUHQWHV
IRPJ a pagar
1
- prazos de realização e liquidação de seus direitos e obrigações. O geIRRF

 UHQFLDPHQWRGDOLTXLGH]HGRÀX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLDpHIHWXDGR
&6//DUHFROKHU
1
- diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a garantir que
ISSQN retido a recolher

 a geração de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária,
RET

 VHMDPVX¿FLHQWHVSDUDDPDQXWHQomRGRVHXFURQRJUDPDGHFRPSURPLV
 sos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. Risco de crédito.
7ULEXWRVGLIHULGRV D $SXUDomRGRVWULEXWRVGLIHULGRVO imposto A Companhia está sujeita a riscos de crédito em suas contas a receber de
GHUHQGDDFRQWULEXLomRVRFLDOR3,6HD&2),16GLIHULGRVVmRUHJLVWUD- clientes, os quais são minimizados devido a uma adequada análise de
GRVSDUDUHÀHWLURVHIHLWRVWULEXWiULRVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVWHPSR- crédito. Durante o período de construção não existem históricos de perUiULDVHQWUHDEDVH¿VFDOTXHGHWHUPLQDDWULEXWDomRFRQIRUPHRUHFHEL- das relevantes devido à existência de garantia real de recuperação dos
PHQWR ,115)% HDHIHWLYDDSURSULDomRGROXFURLPRELOLiULR produtos comercializados. A Companhia está sujeita a risco de crédito de
  VXDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV$&RPSDQKLDDWXDGHPRGRDPLQLPL]DUHVVD

10.203 H[SRVLomRSRUPHLRGDFRQWUDWDomRGHLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVRXIXQGRV
Base de cálculo
DGPLQLVWUDGRVSRULQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDRiscos rela7ULEXWRV
21
 FLRQDGRVDIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVHUHJXODWyULRVA Companhia
Programa de Integração Social (PIS)
HVWiVXMHLWDDRVHIHLWRVGDSROtWLFDHFRQ{PLFDSUDWLFDGDSHOR*RYHUQRH
Contribuição para Financiamento da

 demais variáveis exógenas, como a ocorrência, no Brasil ou no exterior,
Seguridade Social (COFINS)

 GHIDWRVH[WUDRUGLQiULRVRXGHVLWXDo}HVHVSHFLDLVGHPHUFDGRRXDLQGD
Imposto de Renda (IRPJ)
36
 GHHYHQWRVGHQDWXUH]DSROtWLFDHFRQ{PLFD¿QDQFHLUDRXUHJXODWyULDTXH
&RQWULEXLomR6RFLDO &6//

 LQÀXHQFLHPGHIRUPDUHOHYDQWHRPHUFDGR¿QDQFHLUREUDVLOHLUR0HGLGDV
7RWDOWULEXWRVGLIHULGRV
GRJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRQWURODUDLQÀDomRHLPSOHPHQWDUDVSROtWLFDV
A Companhia é tributada pelo regime especial de tributação RET para to- econômica e monetária envolveram, no passado recente, alterações nas
das as vendas realizadas antes e depois da data de obtenção do habite-se. taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, controle de
7ULEXWRV5(7
Alíquotas WDULIDVPXGDQoDVOHJLVODWLYDVHQWUHRXWUDV(VVDVSROtWLFDVEHPFRPR
 RXWUDVFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVWrPLPSDFWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHD
Programa de Integração Social (PIS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que
(COFINS)
 SRVVDPUHVXOWDUQDÀXWXDomRGDPRHGDLQGH[DomRGDHFRQRPLDLQVWDImposto de Renda (IRPJ)
 ELOLGDGHGHSUHoRVHOHYDomRGHWD[DVGHMXURVRXLQÀXHQFLDUDSROtWLFD
 ¿VFDOYLJHQWHSRGHUmRLPSDFWDURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRR
&RQWULEXLomR6RFLDO &6//
$OtTXRWDFRPELQDGD
 *RYHUQR)HGHUDO%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHGHPDLVyUJmRVFRPSHWHQWHV
7ULEXWRV5(7
Alíquotas poderão realizar alterações na regulamentação do setor de atuação ou
Programa de Integração Social (PIS)
 nos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Companhia.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
&29,'Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saú(COFINS)
 de (“OMS”) declarou como pandemia a disseminação do novo CoronaImposto de Renda (IRPJ)
 YtUXV &29,' UHVXOWDQGRQRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVDWLYLGDGHV
&RQWULEXLomR6RFLDO &6//
 HFRQ{PLFDVQmRHVVHQFLDLV$&RPSDQKLDVRIUHXUHÀH[RVQHJDWLYRVHP
$OtTXRWDFRPELQDGD
 alguns meses devido as medidas de isolamento decretadas por entes
2XWUDV&RQWDVD3DJDUO critério de reconhecimento das provisões governamentais, gerando a redução de suas atividades de vendas e de
para distratos está de acordo com análise individualizada dos títulos seus parceiros comerciais. No entanto, durante o ano ocorreu vendas sigvencidos e a vencer, dos quais a administração reconhece a provisão, QL¿FDQWHPDVQmRVX¿FLHQWHSDUDD&RPSDQKLDTXLWDURVSDVVLYRVFRQUHFRQKHFHQGRRVHIHLWRVQDVFRQWDVDUHFHEHUHHVWRTXHHPFRQWUDSDU- IRUPHSUHYLVWR$&RPSDQKLDDGRWRXWRGRVRVSURWRFRORVGHSUHYHQomR
tida das receitas e custos. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia visando proteger a saúde e a vida de seus parceiros. Restrições também
SRVVXLSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVFRQVWLWXtGDQRPRQWDQWHGH5  IRUDPDSOLFDGDVTXDQWRDRUHFHELPHQWRGHYLVLWDVYLDJHQVGHQHJyFLRV
5 2YDORUGHVWHSDVVLYRYHPVHQGRKRUDQGRFRPRVFOLHQWHV reuniões e eventos corporativos. Diante das ações tomadas pela Admie os novos contratos são vendas para clientes pré-aprovado nas ins- QLVWUDomRGD&RPSDQKLDGRVYDORUHVMiUHÀHWLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV
WLWXLo}HV¿QDQFHLUDV$GLFLRQDOPHQWHDFRPSDQKLDID]DSURYLVmRSDUD FRQWiEHLVHSRUWHUUHWRUQDGRDVXDQRUPDOLGDGHRSHUDFLRQDOQmRIRUDP
contingências considerada provável pelo departamento jurídico.
LGHQWL¿FDGRVRXWURVLPSDFWRVUHOHYDQWHVTXHSRVVDPYLUDDIHWDUVLJQL¿FD2XWUDV&RQWDVD3DJDU
  WLYDPHQWHDVLWXDomR¿QDQFHLUDHSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDWDPSRXFR

 às estimativas e os julgamentos contábeis. A Administração continua moDistrato a pagar

 nitorando o mercado e suas possíveis consequências para a Companhia,
Provisão para Contingência

 decorrentes da evolução da pandemia, podendo tomar novas ações que
7RWDOGH2XWUDV&RQWDVD3DJDU
 3DWULP{QLR OtTXLGR  &DSLWDO VRFLDO Em 31 de dezembro mitiguem eventuais impactos negativos em suas demonstrações conGHRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5 5 WiEHLV2LPSDFWRWRWDOGDSDQGHPLDGH&29,'DLQGDVHHQFRQWUDYD
± UHSUHVHQWDGRSRUGHDo}HVRUGLQiULDVQR- em constante evolução na data deste relatório. A administração está mominativas e sem valor nominal. Houve um aumento de capital no valor QLWRUDQGRDWLYDPHQWHDVLWXDomRJOREDOHPVXDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDV
5RRFRPDFRQYHUVmRGDVGHEHQWXUHV5HFHLWD D $UHFRQ- OLTXLGH]RSHUDo}HVIRUQHFHGRUHVVHWRUHIRUoDGHWUDEDOKR(VWiDLQGD
FLOLDomRGDVYHQGDVEUXWDVSDUDDUHFHLWDOtTXLGDVmR
atenta às diretrizes sanitárias, adotando um plano de contingenciamento
  conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha na prevenção e,
Receita bruta
WDPEpPQDFRQWHQomRHSUROLIHUDomRGHIRUPDPDLVDVVHUWLYDHPFDVRGH

 FRQ¿UPDomRGDGRHQoDEHPFRPRGDFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRV$
Incorporação e venda de imóveis

 Companhia monitora o assunto e acompanha estritamente as recomenAjuste a valor presente

 dações das autoridades de saúde do país e da OMS e, para o exercício
Distratos e descontos
 GHQmRHVSHUDPXGDQoDVHPVXDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVOLTXLGH]
(126)
,PSRVWRVVREUHYHQGD 3,6&2),16

 RSHUDo}HVIRUQHFHGRUHVVHWRUHIRUoDGHWUDEDOKR
Receita líquida
CONTADORA: 6LUOH\&DOL[WRGRV6DQWRV&5&*22
5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos Administradores e Acionistas SPE Terra Mundi Parque Cascavel GHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVNosS.A. Opinião. ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 63( sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Terra Mundi Parque Cascavel S.A. (“Companhia”), que compreendem ¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGH
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
GRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHV- de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
sa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
DVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUH- SRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHV
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição TXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGH
SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD 63( 3RUWR 6HJXUR  (PSUHHQGLPHQWRV uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomaImobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas GDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGH
RSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, QDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRV
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Base FHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRV
para opinião. 1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDV HDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQbrasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, FHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRV
HPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUD
WUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLD IXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHde acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de YDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXH
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR DIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLR
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRV
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
nossa opinião. Ênfase. &RQIRUPHGHVFULWRQD1RWDDVGHPRQVWUDo}HV PDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRV
¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGR- FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLtadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
%UDVLO'HVVDIRUPDDGHWHUPLQDomRGDSROtWLFDFRQWiELODGRWDGDSHOD UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtPRVVREUHD
entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidavenda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacio- de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exisQDGRVjWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHVHJXHRHQWHQGLPHQWRPDQLIHVWDGR te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
SHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQR2ItFLRFLUFXODU&9061&6(3 OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGH
QRVREUHDDSOLFDomRGD1%&7* ,)56 1RVVDRSLQLmR operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relenão está ressalvada em relação a esse assunto. 5HVSRQVDELOLGDGHV vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
GDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU
ras. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e PRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV
DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR 1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULD
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades REWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXde incorporação imobiliária no Brasil, e pelos controles internos que ela turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- RSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GR
WUDo}HV ¿QDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿- PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HV
nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
GHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD DXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQnão ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar FOXVLYHDVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXsuas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar DOPHQWHWHQKDPVLGRLGHQWL¿FDGDVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV*RLkQLD
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da de junho de 2022. Pricewater House Coopers Auditores Independentes
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro- &5&6320DUFRV0DJQXVVRQGH&DUDYDOKR&RQWDGRU
FHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV5HVSRQVDELOLGD- 632
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Nova exposição
‘Oxigênio’, do
multiartista
goiano ZZZAGO,
aborda
preservação da
natureza e
resistência dos
povos indígenas

ZZZAGO

ZZZAGO também se
apresentará no boteco de
quintal com seu som
contagiante que se une a
vários ritmos

Elysia Cardoso
Uma nova exposição estreia
na galeria de arte do Lowbrow
Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (23). Intitulada ‘Oxigênio’, a mostra traz esculturas
de madeira de reuso criadas
pelo multiartista goiano ZZZAGO, que representam a importância da preservação da natureza e a resistência dos povos
indígenas. A curadoria da mostra é de Roan, proprietário da
casa. Já a visitação é gratuita e
pode ser realizada até 20 de
agosto, entre quinta-feira e sábado, das 19h à meia-noite.
Além de formas que remetem à desconexão do homem
com a natureza, que não se
enxerga como parte do meio
ambiente, as cores amarelo,
laranja, vermelho e preto são

Rafael Berezinski

utilizadas nas esculturas como
alusão às queimadas, enquanto o verde representa a força
e permanência das vegetações
vivas. Já os nomes das peças
fazem referência aos povos
indígenas do Brasil, os grandes
guardiões das florestas.
“A ideia de criar esculturas
com madeiras que iriam para
o lixo surgiu da necessidade
de expressar a preocupação
com as condições climáticas,
o quanto é importante preservar a natureza, sobretudo
as árvores. Tratar a madeira
como produto é uma forma
ignorante de enxergar a natureza porque dependemos
das árvores para tudo. É uma
vida”, destaca ZZZAGO, que
também é DJ, produtor musical e jornalista radicado em
São Paulo.

Programação musical

ZZZAGO também se apresentará no boteco de quintal,
com seu som contagiante que
se une à ritmos de raiz cultural,
mesclando batidas que variam
entre vintage, moderno, contemporâneo e o futurismo. Em
seu set, o DJ traz influências
de vertentes que se expandem
pela House Music, Disco House,
BreakBeat, Jazz House, Afro
House, Funky House, Moombahton, AfroBass e Hip Hop.
O DJ RZ também comandará
as pickups do Lowbrow, à convite de ZZZAGO.
O som da noite ainda será
embalado pela banda BEAT,
que soma três anos de trajetória e se destaca por seu repertório comercial e radiofônico
e performance diferenciada,
marcada sobretudo pelo ca-

risma. Formado por Warner
Damásio (voz), William Larbac
(bateria e representante líder),
Aroldo Miranda (baixo) e Thiago Rochas (guitarra), o grupo
apresentará sucessos nacionais
e internacionais de nomes
como Depeche Mode, Queen,
Billy Idol, Chuck Berry, Scorpions, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, Cazuza, Cidade Negra, entre outros.
O Lowbrow Lab Arte & Boteco (@lowbrow.arte) é uma
casa no Setor Sul, em Goiânia,
que mistura obras de arte, boteco, balada e um amplo cardápio com boas comidas,
drinks e cervejas. Além disso,
o local recebe, de quarta a
domingo, apresentações musicais de variados estilos, desde
o soul anos 70 até clássicos do
rock e também do samba.

Lowbrow é um termo utilizado para descrever um movimento underground de artes
visuais que surgiu em Los Angeles no final da década de
1970. E logo que você entra no
bar, o apreço pela arte ficará
evidente. O local sempre acolhe
os frequentadores com uma
exposição aberta que valoriza
a criatividade local. (Especial
para O Hoje)
SERVIÇO
Mostra Oxigênio, do artista
ZZZAGO
Quando: quinta-feira (23)
Horário: às 19h
Onde: Rua 115, quadra F43A,
lote 214, Nº 1684, Setor Sul
Entrada para a exposição:
Gratuita
Entrada para as apresentações: R$ 15
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Uma visão futurista
sobre a fome e violência
Ficção inspirada na obra homônima de Portinari relaciona
o desespero de pessoas em busca da sobrevivência após
o apocalipse com a realidade de migrantes nordestinos

Revelação, a banda Jovem Dionísio acaba de ser
confirmada na quinta edição do festival CoMA

Consciência,
música e arte
Festival brasiliense CoMA anuncia o seu
line-up e mantém sua tradição de misturar
artistas consagrados, que estão começando,

locais, nacionais e internacionais
Lanna Oliveira
A saudade dos grandes
eventos já não aflige mais os
apaixonados por música, porque a era dos festivais voltou.
Lobge do eixo Rio-São Paulo, o
festival Consciência, Música e
Arte (CoMA) acontece no Distrito Federal e acaba de anunciar os nomes dos cantores que
estarão na sua quinta edição.
O evento será composto por
cinco palcos, três deles montados no gramado do Centro Cultural Ibero-americano (antiga
Funarte) Palco Norte, Palco Sul
e Palco Conexões, e usa a estrutura do Clube do Choro e
do Planetário, em Brasília.
Nascido da vontade de fazer
a diferença por meio da transformação coletiva, o festival
CoMA já tem data marcada.
Nos dias 4 à 7 de agosto ocorrem
diversas atividades voltadas
para as artes, entre elas conferências com especialistas de
várias áreas do mercado da
música e da arte e claro, shows
com nomes incríveis. Desde de
artistas consolidados a cantores
com a carreira ainda em construção, a programação tem o
intuito de oportunizar a experiência para todos, sem segregar e alimentar o distanciamento artístico.
No dia 6 de agosto, Gaby
Amarantos, Menores Atos e
Glau Tavares se unem aos já
confirmados ÀTTØØXXÁ com
participação de Carlinhos
Brown, Urias, Don L, Tasha &
Tracie, Vitor Ramil, Luísa e os
Alquimistas, entre outros; enquanto Jovem Dionísio, Braza
e Rico Dalasam reforçam a escalação do dia 7 de agosto, mesma data em que se apresentam:
Gal Costa, Samba Urgente part
Leci Brandão, ÀVUÀ, Bela Desejo e Lamparina. Para em-

barcar nessa mistura de estilos
e sensações, os ingressos estão
disponíveis no site da Sympla.
Desde a sua primeira edição, o CoMA reforça seu compromisso com a cena local, parte da filosofia do evento de
abrir espaço para artistas de
todas as vibes e intensões. Não
à toa, sua curadoria é pensada
para que artistas do Distrito
Federal também marquem presença no line-up. A edição de
2022 escalou Anna Moura, Pedro Alex part Bell Lins, Flor
Furacão, Bolhazul, Duo Palcocéu, Orquestra Quadrafônica,
Pedro Alex part Bell Lins, Sellva,
Lubardino e Puta Romântica.
Além dos nomes nacionais,
outras novidades internacionais somam à programação.
Trata-se de Ammoye, musicista de reggae nascida na Jamaica e radicada no Canadá
desde a adolescência, indicada
cinco vezes ao Prêmio Juno
de Gravação de Reggae do
Ano; da cantora e compositora
argentina Viento de Oriente,
que lançou, recentemente, o
single ‘Temperamento’; de Piece The Nena, que é um trio
‘eletroperformático’ experimental também da Argentina;
e o projeto Killabeatmaker,
do artista Hilder Brando, de
música étnica e futurista, de
Medellín, na Colômbia.
O festival tem um Cortejo
Final, no qual uma banda de
metais instaura um clima de
bloquinho, fazendo a dispersão
do público com as melhores
memórias de experiência proporcionada ao longo desses
dias. Soma-se uma estrutura
sustentável, sua acessibilidade,
redução da emissão de CO2,
conexão de artistas consagrados, que estão começando, locais, nacionais, internacionais.
(Especial para O Hoje)

Assim como o
quadro ‘Os Retirantes’ de Cândido Portinari, a
ficção pós-apocalíptica do escritor
Daniel Pedrosa é
um reflexo da
migração de nordestinos que deixam o lugar de
origem em busca
de melhores condições de vida.
Primeiro de uma
trilogia, ‘Retirantes: o legado das
sombras’ retrata
os desafios de
uma família retirante frente ao
desconhecido.
No enredo,
90% da população mundial já
foi dizimada por
seres batizados
popularmente de
‘sombras’. A busca por lugares seguros e protegidos é a única
saída para aqueles que foram
deixados para trás. Ao mesmo
tempo em que o protagonista
Joaquim e os dois filhos estão
cercados por medo e morte,
dois grandes grupos de sobreviventes travam uma
guerra não declarada por um
dos últimos paraísos habitados pela raça humana.
A esperança de serem salvos é encontrada junto a uma
caixa de metal, um código
para abri-la e um bilhete. O
recado é claro: entregar o objeto para a Colônia, um lugar

de oportunidades para todos
e onde a vida ainda é possível.
Com as direções e orientações,
a família inicia uma jornada
perigosa em direção a uma
terra desconhecida.
“A mensagem escrita pelo
militar naquele pedaço de
papel continha mais do que
um pedido: evidenciava claramente a existência de um
lugar diferente, onde tinham
descoberto como se proteger
das sombras. Aquela mensagem era, talvez, a melhor notícia que havia recebido em
meses e trazia uma última

esperança para
ele e sua família.
Talvez nesse lugar existisse segurança, oportunidade e comida
abundante. Um
lugar onde a vida
seria novamente
possível, onde
todo o sofrimento
e a luta por sobrevivência se
tornariam apenas
lembranças.” (Retirantes, p. 25)
‘Retirantes: o
legado das sombras’
carrega
muito mais que
fantasia. A ficção
pós-apocalíptica
transcreve
o
medo e o desespero pelo qual
passam muitos
daqueles que enfrentam o desconhecido em busca de um futuro
melhor. O segundo livro está
previsto para ser publicado
em 2023, também pela editora Novo Século.

O autor

Daniel Pedrosa é engenheiro e escritor. Iniciou a
trajetória literária em 2007,
com oito livros publicados.
Atualmente vive na cidade
de São José dos Campos, onde
divide seu tempo entre o trabalho de engenheiro e a criação de histórias. É membro
da Academia Joseense de Letras. (Especial para O Hoje)

O escritor Daniel
Pedrosa iniciou a
trajetória literária
em 2007, com oito
livros publicados

RESUMO De novelas
t
Chamas da Vida
Pedro fala para vilma que
vai encontrar provas para incriminá-la. ivonete conta para
tomás que está grávida de
Pedro. arlete fala para Carolina que vai assumir o posto
da presidência da fábrica e
pedir o afastamento da vilma.
tomás sofre por saber que
ivonete está grávida de Pedro.
Manu fala para Diego que sua
mãe a proibiu de ir ao enterro
de seu pai. antônio pede a
Roseclair para tira-lo da cadeia. vilma fala para lourdes
que ela será a sua secretária.

amanhã é para sempre
ele revela que, pelo diário
de sua mãe, descobriu que ela
era muito jovem quando foi
seduzida pelo patrão, engravidou e foi abandonada por ele.
Por isso, ele e a mãe tiveram
que viver na pobreza. artêmio
diz que Bárbara Greco é sua
aliada e afirma que ela assassinou Montserrat. Gonçalo entra em choque. Padre Bosco
diz a Fernanda que adriano
exige que toda negociação sobre o paradeiro de aurora seja
feita com ela e para isso terá
que ir até a cadeia.

além da ilusão
leopoldo despista Francisco e consegue fugir com a
ajuda de amigos. letícia confessa a lorenzo que está confusa com seus sentimentos e
pede um tempo. Danilo Dantas revela a eugênio que nunca teve um caso com Dirce e
que ele caiu em um golpe de
Úrsula. Bento consegue mover suas pernas e acredita
que conseguirá voltar para o
Brasil. Cipriano arma um escândalo no cassino e retira
emília do local. Matias questiona a ausência de violeta.

Poliana Moça
Waldisney corresponde à
declaração de nanci na rádio.
Kessya rebate song. violeta
e Waldisney saem do esconderijo. Pinóquio aproveita
para ir até a escola Ruth Goulart e visitar Chloe. Celeste
renova o visual e compra
roupas novas. Henrique vai
ao encontro de Helô na escola; eles conversam sobre
Renato. a coordenadora fica
brava com o professor, que
se manifesta para Henrique
e Ruth. Pinóquio encontra
Yupechlo.

Pantanal
Juma avisa a Jove que não
vai mais se casar com ele. tibério fica apreensivo com o
interesse de José lucas por
Juma. José leôncio apoia a
decisão de Jove de não procurar por Juma. José lucas diz
a trindade que Juma será dele.
tenório avisa a Guta que, se
José leôncio não pedir a mão
da filha em nome de tadeu,
não haverá casamento. irma
pede a Jove para convencer
Mariana a morar no Pantanal.
irma comenta com Mariana
sobre as mudanças de Jove.
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Podcast inédito
nesta quinta-feira (23),
Mano Brown recebe a filósofa
Katiúscia Ribeiro e o músico
e educador salloma salomão
em mais um episódio da segunda temporada do podcast ‘Mano a Mano’. entre os
assuntos dessa conversa estão ética, educação, música
e cultura atrelados à filosofia
africana e ao ativismo negro.
os episódios estão disponíveis gratuitamente apenas
no spotify. Quando: Quintafeira (23). onde: spotify.
Nesta quinta-feira (23), Mano Brown recebe a filósofa Katiúscia
Ribeiro e o músico e educador Salloma Salomão no ‘Mano a Mano’
Quinta-feira (23). onde: al.
Câmara Filho, nº 1883, setor
Parque oeste industrial –
Goiânia. Horário: 17h.
Festival de boneco
a programação da sexta
edição do Festival do Boneco
segue nesta semana oferecendo circulação de peças,
formação de público e profissionalização de novos bonequeiros. nesta quinta-feira
(23), às 20h, o Coletivo Mia-

sombra (Go) apresenta ‘À
sombra do Dom Quixote’ no
teatro sesC Centro. a programação é gratuita. Quando: Quinta-feira (23). onde:
Rua 15, s/n, setor Central –
Goiânia. Horário: 20h.
Exposição e música
uma nova exposição estreia na galeria de arte do
lowbrow lab arte & Boteco
nesta quinta-feira (23). intitulada ‘oxigênio’, a mostra

traz esculturas de madeira
de reuso criadas pelo multiartista goiano ZZZaGo, que
representam a importância
da preservação da natureza
e a resistência dos povos indígenas. a curadoria da mostra é de Roan, proprietário
da casa. Já a visitação é gratuita e pode ser realizada até
20 de agosto, das 19h à meianoite. o som da noite ainda
é embalado pela banda Beat.
Quando: Quinta-feira (23).
onde: Rua 115, nº 1684, setor
sul – Goiânia. Horário: 19h.
Programação junina
nesta quinta-feira (23), o
shopping Cerrado promove
um grande arraiá em seu estacionamento principal. a
programação, que começa
às 18h e é aberta ao público,
conta com show da banda
lucas e os Caras, apresentação de quadrilha de alunas
do projeto Cerrado em Movimento, quadrilha improvisada para o público geral,
além de brincadeiras e comidas típicas. Quando: Quinta-feira (23). onde: av. anhanguera, nº 10790, setor aeroviário – Goiânia. Horário: 18h.

CineOP destaca cinema indígena
Pedro Vilela/Mtur

Em sua 17ª edição, a Mostra de Cinema de Ouro Preto
(CineOP) volta a movimentar
o principal destino turístico
do interior mineiro. Após dois
anos explorando o formato
online em decorrência da
pandemia de Covid-19, o
evento novamente recebe cinéfilos de todo o País na cidade histórica. A programação, que vai até a próxima
segunda-feira (27), coloca em
destaque filmes produzidos
por diretores indígenas.
"Fizemos um mergulho
nos acervos e tivemos acesso
a um volume muito grande
de trabalhos. Foi um esforço
de pesquisa e buscamos oferecer uma programação que
tenha uma diversidade tanto
de temas como povos representados", conta o curador
Cleber Eduardo. Além da produção indígena, o evento possibilita o contato com uma
cinematografia diversa que
passa, por exemplo, por ficções ambientadas nos anos
1980 e 1990 e por documentários sobre os cineastas

Dos 151 títulos incluídos na programação,
35 são dirigidos por indígenas de 17 povos distintos
Glauber Rocha e Ruy Guerra
e sobre o músico Belchior.
Além das atividades presenciais, há uma programação virtual disponibilizada
por meio do site da CineOP.
A decisão foi tomada a partir
da avaliação positiva das experiências de 2020 e 2021.
"Acho que é algo que vai existir sempre agora nos festivais", avalia Cleber Eduardo.
A organização do evento
espera um público de 15 mil
pessoas em Ouro Preto. Con-

siderando a programação
presencial e virtual, serão
exibidos ao todo 151 filmes,
sendo 20 longas-metragem,
14 médias e 117 curtas. São
trabalhos provenientes de
21 estados brasileiros, além
de outros 7 países. Estão previstos ainda debates, oficinas, exposições, lançamentos de publicações, performances e shows. Toda programação é gratuita.
Embora as primeiras atividades do evento tenham

começado ontem (22), a abertura oficial ocorre hoje (23),
às 19h30, quando os cineastas indígenas Ariel Ortega e
Patricia Ferreira Yxapy serão
homenageados na Praça Tiradentes e receberão o Troféu Vila Rica. "A definição
pelo trabalho de ambos, nascidos na cidade argentina
de Missiones, na aldeia Tekoa Verá Guaçu, se dá especialmente pela forma como
as questões culturais e políticas em seus filmes surge
de natureza distintas, sendo
pontuadas pela própria aproximação da cidade em relação às terras de seu povo",
registra o site do evento.
Na sessão de abertura, o
público assiste ‘Bicicletas de
Nhanderú’, um documentário de 48 minutos dirigido
por Ariel Ortega e Patricia
Ferreira Yxapy e finalizado
em 2011. No filme, os diretores realizam uma imersão
na espiritualidade presente
no cotidiano dos Mbyá-Guarani da aldeia Koenju, em
São Miguel das Missões (RS).

CELEBRIDADES
irandhir santos passa por
cirurgia após queda de cavalo em gravação da novela 'Pantanal'
irandhir santos deve retornar às gravações da novela
'Pantanal' na semana que vem
após passar por uma cirurgia
em decorrência de um acidente. a informação é do portal 'uol'. esse é mais um imprevisto que ronda as gravações, após um surto de Covid-19. intérprete do José lucas de nada caiu de um cavalo
durante uma gravação e precisou ser internado em hospital do Recife (Pernambuco)
onde passou por uma cirurgia
em um dos ombros. em processo de recuperação, irandhir
vem se submetendo a sessões
de fisioterapia. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)
Ex de Whindersson nunes,
Maria Lina é cobrada na
Justiça por dívida de R$ 7
mil com faculdade
Maria lina Deggan foi citada em ação movida pela
Fundação universidade Regional de Blumenau (FuRB)
por dívida de R$ 7 mil, segundo a colunista Fábia oli-

Simaria x Vicente Escrig: ex-marido quebra
o silêncio e dispara acusações contra a cantora
Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, não se
calou a respeito das muitas informações que circularam sobre seu nome
nos últimos dias. Através
da equipe jurídica, o empresário se manifestou.
Além de quebrar o sigilo,
a nota emitida por Vicente
acusa Simaria de negligenciar os interesses dos
filhos do casal. "A Sra. Simaria afrontou os supremos interesses dos filhos
comuns, dando publicida-

veira, do portal 'em off'. a
influencer se matriculou na
faculdade de engenharia Civil em julho de 2017, porém
só no primeiro semestre do
ano seguinte passou a frequentar as aulas.a influencer
se matriculou na faculdade
de engenharia Civil em julho
de 2017, porém só no primeiro semestre do ano seguinte passou a frequentar
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t
Jef Delgado/Spotify

arraiá solidário
o Grupo anjos aproveitou
as comemorações juninas
para arrecadar donativos e
distribuir para famílias carentes de todo o estado. o
arraiá do anjos ocorre nesta
quinta-feira (23), a partir das
17h na Bigbox Crossfit. os
ingressos são R$ 10 e o valor
arrecadado com a venda de
entradas e das barracas de
comida disponíveis no local
são revertidos em cestas básicas e distribuídas para pessoas que vivem em situação
de vulnerabilidade. Quando:

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia favorece muito sua generosidade e o desapego. você
pode estar muito mais intuitivo,
mas tome cuidado para não ir
para um extremo de ilusão ou
desconexão com a realidade. Podem acontecer eventos. existem
muitas trocas positivas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia favorece a realização
dos seus projetos, mas tome cuidado com a falta de detalhes na
hora da execução. Pode ser que
a ideia ainda esteja “crua”, precisando de mais tempo de maturação, portanto não dê um
passo maior que a perna e não
faça nada sem planejar antes.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
É um dia que favorece o cuidado com a saúde, principalmente
com a mental. aproveite para relaxar mais ou ter conversas edificantes com pessoas da sua confiança. não perca tempo com fofocas ou com sentimentos como
vitimismo. vênus em Gêmeos
pode abrir canais de desejos de
se doar mais e se relacionar mais.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
este dia te desafia a exercer
sua criatividade, por isso você
pode, a princípio, sentir-se desmotivado, sem inspiração e um
tanto confuso. tudo isso pode te
levar a se abrir mais com pessoas
próximas, que tendem a te animar
e a te transmitir ideias positivas.
saiba também ser mais frágil.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje seu senso crítico está
muito apurado e é um bom dia
para analisar, revisar ou planejar
as coisas com riquezas de detalhes. tome cuidado com o mau
humor ou com o excesso de crítica
com os outros, porque isso pode
ser ruim para o trabalho ou as
relações em geral. não centralize
tudo, compartilhe suas ideias.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje é um dia em que os excessos estão à sua disposição, e
isso pode ser ruim, principalmente
para as relações, porque hoje
você pode rejeitar ideias alheias
ou qualquer tipo de regras por
causa da sua sede de liberdade.
exerça sua autorresponsabilidade
e evite rebeldias e infantilidades.
também é importante rever seus
passos com um senso de visão.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pede mudanças objetivas
e traz a necessidade de sair do
piloto automático. É preciso olhar
profundamente para suas atitudes
e rever algumas delas. É um dia
mais lento, no qual a distração
ou as dificuldades podem trazer
irritação. existem interrupções e
é preciso manter sua calma, abrindo a mente para fazer o novo.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer ilusões então
é importante estar atento e presente para não cair em golpes ou
algo parecido. Repense a forma
como vem gastando sua energia,
principalmente o seu dinheiro.
Mantenha os pés no chão e tome
cuidado com as expectativas.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pode ser com tendências
a exagero da sua parte. o lado
bom é que você estará extremamente generoso e com seu lado
amoroso ativo. você pode querer
ser útil. apenas tome cuidado
com a falta de limites, que pode
fazer você invadir o espaço alheio.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia favorece mudanças. Bom
dia para abandonar excessos e
seguir um caminho mais harmonioso. a sua família está potencializada e você pode viver bons
momentos com eles, ajudandoos de alguma forma. Busque ter
mais leveza e se cobre menos.

de e exposição midiática
a questões que deveriam
permanecer confinadas

as aulas. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)
Grávida de 5 meses, Virgínia Fonseca abre o jogo sobre casamento na igreja
com barrigão
Prestes a completar 2 anos
de relação, virgínia Fonseca e
Zé Felipe já se casaram três
vezes em cerimônias íntimas;
a última delas aconteceu em

ao âmbito familiar", diz o
comunicado. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

las vegas, em abril deste ano.
no entanto, os fãs do casal
ainda cobram uma grande festa para celebrar a união. a possibilidade foi tema de um vídeo
do canal da influencer. eu quero casar quando eu não estiver
grávida, porque eu quero curtir,
eu quero beber, eu quero conseguir ficar até tarde no meu
casamento", pontuou. (Matheus Queiroz , Purepeople)

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia é favorável para a organização da sua rotina e do seu
trabalho, portanto é importante
ter equilíbrio emocional, senão
você pode seguir um caminho de
dramas excessivos, no qual existe
excesso e falta (pois todo excesso
esconde uma falta). tome cuidado
com preguiça ou gastos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz dúvidas, mas elas
podem ser sanadas com conversas profundas e verdadeiras com
pessoas do seu convívio, principalmente a família. É importante
compartilhar e dividir as responsabilidades e angústias. não queira fazer tudo para todo mundo.
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Essência

Relatos de um Brasil profundo
Obra audiovisual
‘Mel Tamarindo’
aprofunda olhar
nas expressões
descritas nas
músicas de Siba
Lanna Oliveira
Inspiradora e apaixonante,
a cultura nordestina dá o tom
para o espetáculo ‘Mel Tamarindo’. Baseado nas músicas
do cantor, compositor, guitarrista, rabequeiro, mestre de
ciranda e de maracatu de baque solto, um dos precursores
do movimento manguebeat
Siba Veloso, a obra audiovisual
é um projeto inédito da Cia. Ju
Cata-Histórias. A estreia presencial e online será dia 25 de
junho, às 19h, dentro do Festival Misturaí, que ocorre na
Clandestina Casa Cultural. Já
no dia 26 outra transmissão
será feita presencialmente, na
Officina Cultural Geppetto.
Siba Veloso retrata a sua visão do mundo, suas percepções
sociais e sua cultura por meio
de suas músicas. E agora, o Cavalo Marinho, uma dança e
folguedo popular de Pernambuco, além do personagem Caboclo de Lança, ou apenas caboco, que pertence ao Maracatu
Rural, presente em suas performances, dá o direcionamento para o ‘Mel Tamarindo’. As
músicas ‘Só é gente quem se
diz’, ‘Tempo bom rendondin’
e ‘Mel Tamarindo’ são as que
embalam esse processo e dão
vida às cenas criadas pela Cia.
Ju Cata-Histórias, que se auto
descreve como sendo um grupo
de narração, música e teatro.

A idealizadora do projeto,
Juliana Mado, discorre sobre
os motivos que a fizeram querer trabalhar com as canções
de Siba: “suas composições
trazem uma poética particular
nas letras, com traços de humor e sagacidade, tratando de
temas muito contemporâneos,
mas também fazendo um mergulho em tradições populares
pernambucanas, como o Maracatu Rural, a Ciranda e o
Cavalo Marinho. Além disso,
as letras transitam entre ideias
sobre tempo, a sociedade e o
bicho-gente, coisas que resolvemos dançar e encenar justamente pela teatralidade das
falas cantadas de Siba“.
O trabalho de pesquisa para
composição da peça-filme de-

mandou um mergulho profundo nas raízes da cultura
nordestina e de suas manifestações populares, tanto quanto
uma observação minuciosa
das críticas sociais presentes
na dramaturgia de Romagnoli,
nas letras das músicas escolhidas, e na própria experiência humana dos criadores da
obra. Os intérpretes Juliana
Mado, Vinícius Bolivar e Kesley
Rocha contaram com a supervisão de Tainá Barreto, que é
professora e pesquisadora dessas manifestações, eles também participaram de oficinas
com Fábio Soares, que é um
bailarino e caboco da Zona da
Mata Pernambucana.
A diretora Izabela Nascente (Cia Nu Escuro), o drama-

turgo paulistano Marcelo Romagnoli (Banda Mirim), os interpretes e os outros colaboradores formaram um coletivo com o objetivo de homenagear as tradições populares
do nordeste brasileiro. Celebram a beleza do Brasil profundo e o poder das relações
humanas e sociais, da amizade em especial, na transformação de olhares sobre a vida
e o outro. “Esse espetáculo é
realmente uma celebração da
amizade, do apoio das pessoas
que nos fazem viver melhor.
Minha expectativa é que as
pessoas assistam e se sintam
com vontade de encontrar
seus amigos”, diz a diretora.
A diretora Izabela Nascente ressalta que apesar de se

basearem em manifestações
vibrantes e alegres, elas surgem de um contexto muito
duro, de vida, de condição
social dos trabalhadores rurais da Zona da Mata de Pernambuco. Assim, ela explica
que em ‘Mel Tamarindo’ foi
feita uma releitura desse contexto, só que voltando o olhar
para as grandes cidades, para
os trabalhadores urbanos.
Além disso, a diretora antecipa que no enredo da peça,
o grande transformador das
relações é o Senhor Tempo.
Uma entidade que tem o poder de reunir e amalgamar
as relações. Mas Izabela deixa
também o spoiler, de que no
final, tudo acaba em festa.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias
Lightyear (lightyear, 2022,
eua). Duração: 1h49min. Direção: angus Maclane. elenco:
Marcos Mion, Chris evans, Cesar Marchetti. Gênero: animação, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura
de ação de ficção científica e a
história de origem definitiva
de Buzz lightyear, o herói que
inspirou o brinquedo em toy
story (1995). lightyear segue
o lendário Patrulheiro espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com
que ele vá para um planeta
hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da terra ao lado de seu comandante
e sua tripulação. Cinemark
Flamboyant: 12h30, 13h30,
13h50, 14h30, 15h, 15h50,
16h10, 16h50, 17h30, 18h10,
18h40, 19h10, 20h30, 21h30.
Cinemark Passeio das Águas:
12h30, 13h30, 13h50, 14h30,
15h, 15h50, 16h10, 16h50,
17h30, 18h10, 18h30, 19h10,
20h, 20h30. Kinoplex Goiânia:
13h, 14h, 14h15, 15h20, 16h10,
16h30, 17h40, 18h20, 18h50,
20h, 20h30. Cineflix aparecida:
14h15, 14h30, 15h20, 16h,
16h30, 16h45, 18h15, 18h45,
19h, 20h30. Cineflix Butiti:
15h15, 16h15, 17h15, 18h15,
19h15, 20h15, 21h15.
A Suspeita (a suspeita, 2022,
Brasil). Duração: 2h. Direção:
Pedro Peregrino. elenco: Glória Pires, Charles Fricks, Gustavo Machado. Gênero: ação.
Depois de ser diagnosticada
com alzheimer, a comissária
da inteligência da Polícia Civil,
lúcia decide se aposentar
para cuidar de si e ficar mais
perto de sua família. entretanto, durante seu último
caso, ela descobre um grande

Johnston. Gênero: suspense,
drama. uma mãe recentemente viúva, amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a normalidade na vida de
sua filha e de seu filho adolescente em sua pequena cidade do interior. enquanto ela
está fazendo sua corrida matinal na floresta, ela encontra
sua cidade no caos quando
um tiroteio ocorre na escola
de seu filho. a quilômetros de
distância, a pé na floresta densa, amy corre desesperadamente contra o tempo para
salvar seu filho. Cinemark Passeio das Águas: 22h20.

'Lightyear' é uma
aventura de ﬁcção
cientíﬁca que
acompanha o
lendário patrulheiro
espacial Buzz
Lightyear

esquema criminoso e vira uma
das principais suspeitas na
própria investigação. Cinemark Flamboyant: 20h, 22h20.
EM CaRTaZ
Medida Provisória (Medida
Provisória, 2020, Brasil). Duração: 1h34min. Direção: lázaro
Ramos. elenco: taís araújo, alfred enoch, seu Jorge. Gênero:
Drama. em um futuro distópico,
o governo brasileiro decreta
uma medida provisória, em
uma iniciativa de reparação
pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso nacional. o Congresso
então aprova uma medida que
obriga os cidadãos negros a
migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e
pelo advogado antonio, bem
como a de seu primo, o jornalista andré, que mora com eles

no mesmo apartamento. Cinemark Flamboyant: 19h55.
Assassino Sem Rastro (Memory, 2022, eua). Duração:
1h54min. Direção: Martin Campbell. elenco: liam neeson, Guy
Pearce, Monica Bellucci. Gênero:
suspense, ação. alex lewis é
um assassino experiente com
reputação de precisão discreta.
ele planeja se aposentar logo,
mas recebe uma última tarefa
antes que consiga realizar tal
desejo de vida. o alvo é simples:
uma pessoa. isso até que descobre que o alvo é uma garota.
Preso em um dilema moral, alex
se recusa a concluir um trabalho
que viola seu código de ética e
então pede para cancelar tal
contrato. Cinemark Flamboyant:
21h20. Kinoplex Goiânia: 13h.
A Hora do Desespero (the
Desperate Hour, 2022, eua).
Duração: 1h24min. Direção:
Phillip noyce. elenco: naomi
Watts, Colton Gobbo, Michelle

Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eua). Duração: 2h26min. Direção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. Cinemark Flamboyant: 12h25, 14h15, 15h40,
17h40, 20h50, 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 12h20, 14h,
15h30, 17h20, 18h40, 20h40,
21h10, 21h50. Kinoplex Goiânia: 14h10, 17h10, 20h10,
21h10. Cineflix aparecida:
15h30, 18h50, 21h15, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h50, 17h20,
19h20, 20h20, 21h10.
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Negócios
Com os 3.123
emplacamentos
feitos no mês de
abril, o mercado já
contabiliza mais
de 12 mil unidades
comercializadas
em 2022 na
comparação com
quase 35 mil no
ano passado

Em Goiás, venda de carros
elétricos cresce 190% em 2022
Além da preocupação com o meio
ambiente, os custos
de manutenção estão entre os principais atrativos para
a compra
Vitória Coimbra
No Brasil, as vendas de carros elétricos e híbridos leves
cresceram cerca de 78% no
primeiro quadrimestre de
2022 em comparação com o
mesmo período de 2021, o que
acaba reforçando a expectativa da Associação Brasileira
do Veículo Elétrico de mais
um ano positivo para a eletromobilidade no Brasil.
Com os 3.123 emplacamentos feitos no mês de abril, o
mercado já contabiliza mais de
12 mil unidades comercializadas no ano, em comparação a
quase 35 mil em 2021. Em
Goiás, as vendas de eletrificados
quase triplicaram no primeiro
trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período do
ano passado. Foram emplacados 407 veículos nos três primeiros três meses deste ano
em comparação a 140 no mesmo período de 2021, um aumento considerável de 190%,
segundo a Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Mais uma vez, o crescimento dos “eletrificados” segue no
sentido contrário do mercado
doméstico de veículos leves à
combustão, que teve uma redução nas vendas de 23% no
mesmo período, segundo a Fe-

deração. Quanto ao futuro, executivos da indústria global de
automóveis acreditam que
mais de 41% dos novos veículos
vendidos no Brasil em 2030 serão eletrificados.
Desde as últimas altas do
preço do combustível, o setor
de transporte vem recebendo
uma variedade de medidas
para incentivar a compra de
eletrificados, como por exemplo
o projeto de lei do senador Irajá
Silvestre Filho, que isenta o imposto sobre importação dos veículos elétricos e híbridos até
31 de dezembro de 2025. Irajá
deu como argumento que o benefício tributário pode reduzir
o preço final ao consumidor,

que ainda é elevado para os
padrões brasileiros. Se aprovado pela Comissão de Assuntos
Econômicos, o projeto deve seguir diretamente para a Câmara
dos Deputados.
Sob o ponto de vista da
sustentabilidade, é importante
lembrar que a partir do momento em que um eletrificado
chega à estrada, não haverá
mais emissões de poluentes
pelo escapamento. Contudo,
ainda contribuirá com um
grau de poluição mínimo por
partículas de pneus e freios.
Porém, o impacto ambiental
real ocorre na produção, ou
seja, antes desses carros deixarem as fábricas.

Um relatório da Agência
Europeia do Meio Ambiente
(AEA) destaca que as emissões
na produção dos eletrificados
são geralmente mais altas do
que veículos com motor de
combustão interna. Em outro
estudo da AEA sugere que as
emissões de CO2 na produção
de eletrificados são 59% maiores do que o nível de produção
dos veículos tradicionais. As
maiores emissões são atribuídas em grande parte ao processo de fabricação das baterias, algo que a AEA sugere
que poderia ser alterado para
incorporar o aumento do uso
de energias renováveis. “No
entanto, uma vez que o eletrificado começa sua vida nas
estradas, a maior parte de suas
emissões já foi produzida. Já
com motores de combustão,
ainda haverá um longo período
de produção de emissões”, explica Miguel Angelo Pricinote,
coordenador do Mova-se Fórum de Mobilidade.
Outro ponto positivo dos
automóveis elétricos é o custo
da recarga. Para recarregar
as baterias, o preço praticado
em fevereiro de 2022 foi de
R$ 1,3/kWh, com impostos inclusos. Assim sendo, um carro
elétrico com um consumo de
6,75 kWh/km pode atingir
uma carga máxima de 39,98
kWh e percorrer até 270 km
dentro da cidade, o que re-

presenta aproximadamente
R$ 52. Com o preço médio
nacional da gasolina a R$ 7,19
em abril de 2022, seriam necessários aproximadamente
R$ 150 para percorrer a mesma distância com um carro
movido a combustível.

Pontos de recarga

O aumento dos pontos de
recarga tem dado aos consumidores mais segurança e vontade de adquirir um eletrificado. O Estado de Goiás tem
quase 20 pontos para esse tipo
de abastecimento, de acordo
com a plataforma que faz o
mapeamento desses pontos de
recarga espalhados no País.
Para o coordenador técnico
do Mova-se Fórum de Mobilidade, Miguel Angelo Pricinote,
os pontos positivos para aquisição dos eletrificados são muitos, mas o grande empecilho
ainda é o preço. O modelo mais
básico no mercado brasileiro
custa R$ 142.990, o mesmo valor
de uma SUV da Renault movida
a combustível. “A tendência dos
veículos elétricos, tanto carros
como motos e bicicleta, são
crescentes não só em Goiás,
mas em todo o Brasil e em
grande parte do mundo, além
da preocupação do consumidor
com o meio ambiente, os custos
de manutenção dos veículos
elétricos”, completa Pricinote.
(Especial para O Hoje)

