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Novas regras do 
auxílio-alimentação 

garantem mais 
segurança para o 

trabalhador

INSS paga 13º para 31 milhões a partir da próxima 
segunda-feira

Em Brasília, 19h: corres e lutas na "rodô", a rodoviária da capital
O caminho de volta pra casa, no horário de pico

 trabalhador brasileiro passa a ter 

Om a i s  g a r a n t i a s  p a r a  u m a 
a l i m e n t a ç ã o  b a l a n c e a d a .  A 

pub l i cação  da  Med ida  P rov i só r i a 
1.108/2022, que define, entre outros temas, 
critérios para a concessão do auxílio-
alimentação previsto na CLT, foi assinada 
pelo presidente Jair Bolsonaro no final de 
março, trazendo mais segurança para 
trabalhadores, comerciantes e empresas 
que oferecem o benefício.
  O texto define que o auxíl io-
a l i m e n t a ç ã o  d e v e  s e r  u s a d o 
exclusivamente para o pagamento de 
refeições em restaurantes e aquisição de 
gêneros alimentícios em mercados. Até 
então, a norma tinha brechas que permitia o 
uso do cartão para a compra dos mais 
diversos tipos de serviços e mercadorias, 
prática considerada um desvio do objetivo 
p r inc ipa l  do  bene f íc io :  garan t i r  a 
alimentação do trabalhador.
  A MP também eliminou o rebate -- 
quando as empresas que ofertam o cartão 
alimentação oferecem descontos para os 
empregadores adquirirem o auxílio -- e os 
longos prazos para as firmas quitarem o 
pagamento  do  bene f í c io  j un to  às 
operadoras. Em ambos os casos, o custo 
destas “ofertas” era, no fim das contas, 
repassado para os comerciantes, donos de 
pequenos mercados e restaurantes, além 
do próprio trabalhador.
  “Com a publicação da MP, é possível 
uma maior equalização do mercado, 
deixando a concorrência mais leal, pois o 
auxílio-alimentação também passa a ter 
regras como já temos no PAT, o Programa 
de Alimentação do Trabalhador”, afirma o 
presidente do Conselho da Associação 
Brasileira das Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador (ABBT), Alaor Aguirre. 

 adiantamento da 

Oprimeira parcela do 
13º do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) 
começará a ser pago na 
próxima segunda-feira (25) 
p a r a  3 1 , 6  m i l h õ e s  d e 
segurados. O dinheiro cairá 
na  con ta  j un to  com o 
benefício mensal.
 Recebem primeiro os 
segurados que ganham até 
um salário mínimo (R$ 
1.212), conforme o número 
final do benefício, sem 
c o n s i d e r a r  o  d í g i t o 
ve r i f i cado r.  Depo i s ,  o 
pagamento é feito a quem 
recebe valores acima do 
piso nacional.
Segundo o instituto, serão 
injetados mais de R$ 56,7 
bilhões na economia: R$ 
28,3 bilhões referentes ao 
adiantamento da primeira 
parcela do 13º, a ser pago na 
competência de abril. E mais 
R$ 28,3 bilhões da segunda 
parcela, que será liberada na 
competênc ia  de  ma io , 
recebida entre o final de 
maio e começo de junho.
 Têm direito ao 13º 
aposentados, pensionistas e 
trabalhadores com auxílio-
doença e auxílio-acidente. 
Não recebe a gratificação 
natalina os segurados que 
têm BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e 
renda mensal vitalícia.
 A consulta ao valor 
exato do 13º do INSS já pode 
ser feita pelo beneficiário por 
meio do aplicativo ou site 
Meu INSS. Para quem já 

E s t a t í s t i c a  ( I B G E ) L E I  D E F I N I U 
ANTECIPAÇÃO
 A antecipação sempre foi uma 
reivindicação dos aposentados, o que fez 
com que, desde 2006, a liberação da 
primeira parcela ocorresse no primeiro 
semestre, sempre por meio de decreto 
presidencial. Lula, Dilma, Temer e 
Bolsonaro assinaram decretos com o 
adiantamento.
 Em 2019 ,  po rém,  a  l e i  que 
regulamentou a reforma da Previdência 
garantiu a antecipação da primeira parcela 
do benefício sempre no mês de junho sem 
necessidade de decreto. A segunda cota, 
porém, seguiria sendo paga no segundo 
semestre, junto com o benefício de 
novembro.
 Mas, em 2020 e 2021, a pandemia 
levou ao pagamento ainda no primeiro 
semestre. No ano passado, o 13º foi pago a 
30,7 milhões de beneficiários, injetando R$ 
23,7 bilhões na economia em cada lote de 
pagamento.

 famosa frase que abre o programa a AVoz do Brasil  anuncia o horário 
oficial do país e desperta uma 

curiosidade. Afinal, como é a vida na 
capital, além do trabalho nos ministérios e 
autarquias federais? 
 Na rodoviária da cidade, na hora de 
voltar para casa, percebe-se uma cidade 
que se move, se ouve. Na escada rolante. 
Na escada estática. Em movimentos, pela 
disputa pelo metro quadrado.
 - Olha o amendoim. Um real. 
Baratinho - grita a vendedora Luciana 
Azevedo, de 35 anos.
 - Olha a bolsa. Olha a mochila 
novinha - oferece Ambrósio Santos, de 49, 
à fila que se formou.
 - Compro ouro, compro ouro - clama 
Thiago Neri, de 21.
T odos querem chegar à fila para o 
próximo ônibus. “Corre para não perder a 
vez”, gritam da janela de um dos carros. 
“Olha a fila”. O ônibus aquece. A luz do dia 
vai se apagando. “Olha a fila. Vamos! 

Quero ir pra casa, moço!”, diz a padeira Claudia Azevedo, de 50 
anos
 Há pressa nos olhares e nos passos. Chegadas e partidas 
nas caminhadas feitas em filas, em linhas retas, em corridas 
curvas. Há pressa, mas também é preciso moderar o passo, como 
em um cortejo, para não pisar o pé da frente. Esses passos 
corridos fazem o som que compete com o barulho dos motores dos 
ônibus. O cheiro da fumaça dos coletivos se mistura com o da 
pipoca, do amendoim, do pastel, do tacho de cocada… É a volta 
para casa na terceira metrópole brasileira, de mais de 3 milhões de 
habitantes, onde transitam cerca de 1,9 milhão de veículos, 
segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

estava aposentado em janeiro de 2022, a primeira 
parcela corresponde a metade do valor do benefício. Já 
a segunda parcela tem desconto do Imposto de Renda 
para quem é obrigado a pagar.
COMO FAZER A CONSULTA?
 Para saber quanto vai receber de 13º, de 
benefício mensal e verificar em que dia exato o dinheiro 
cairá na conta, o aposentado precisa ter senha de 
acesso ao Meu INSS.
 Em nota, o instituto informou que "o extrato de 
pagamento do 13º e do benefício já está disponível 
para todos os segurados pois a folha já foi gerada e os 
valores, disponibilizados". Segundo o órgão, ainda não 
é possível ver o valor provisionado na conta bancária.
 PELO SITE: Acesse www.meu.inss.gov.br Na 
página inicial, vá em "Entrar com gov.br" Depois, 
informe o CPF e clique em "Continuar" Na página 
seguinte, digite a senha e vá em "Entrar" Na página 
inicial, clique em "Extrato de Pagamento" Aparecerão 
dois valores: os que foram pagos na competência de 
março, cujo status estará como "Pago", e os que serão 
pagos em abril Clique na seta ao lado do pagamento de 
abril e o extrato será aberto O segurado poderá 

consultar: o valor do 
bene f íc io  (cód igo 
101), o valor do 13º 
salário (código 104), 
e m p r é s t i m o 
c o n s i g n a d o ,  s e 
h o u v e r , 
a r r e d o n d a m e n t o s 
necessários, agência 
em que o benefício 
está vinculado e a 
data em que o valor 
estará disponível É 
possível gerar o PDF, 
clicando no final da 
página em "Baixar 
PDF»
 P E L O 
APLICATIVO: Abra o 
app Meu INSS Clique 
e m  " E n t r a r  c o m 
gov.br" Informe o CPF 
e vá em "Continuar", 
depois, digi te sua 
s e n h a  e  v á  e m 
"Entrar" O programa 
perguntará se quer 
registrar o aparelho 
p a r a  r e c e b e r 
notificações, escolha 
"Não permi t i r "  ou 
"Permitir" Na página 
inicial, vá em "Extrato 
de pagamento" Clique 
na seta ao lado do 
pagamento de abril, 
que o extrato será 
aberto O segurado 
poderá consultar: o 
valor do benefício 
(código 101), o valor 
do 13º salário (código 
104) ,  emprés t imo 
c o n s i g n a d o ,  s e 
h o u v e r , 
a r r e d o n d a m e n t o s 
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Legislativo quer dar palavra final sobre cassação de 
parlamentares

 presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta-feira (20) para tentar garantir 

Oque o Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte.  A medida foi tomada no mesmo dia em que 
a Suprema Corte decidiu condenar o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o 

livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo. Silveira também foi apenado com a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos após o 
fim dos recursos, penas que podem tornar o parlamentar inelegível temporariamente. 
 Enquanto o Supremo tem defendido que cabe ao Congresso apenas cumprir a decisão do Judiciário, sem citar o parlamentar e com base em uma 
ação de 2018 que trata do tema, Lira argumenta no recurso que, “diante das condenações penais transitadas em julgado, compete às Casas do Congresso 
Nacional decidir pela perda do mandato eletivo”.
 Ontem, pouco antes do início do julgamento, Daniel Silveira foi à tribuna da Câmara e, além de duras críticas a ministros da Suprema Corte, lamentou 
o fato de Lira não ter pautado a proposta que suspendia a ação penal contra ele. 
 Próximos passos.  Mesmo com a condenação de ontem, Daniel Silveira continuará em liberdade, no exercício do mandato de deputado federal, pelo 
menos por enquanto. Isso porque a defesa do deputado ainda pode entrar com os chamados embargos declaratórios, instrumentos usados para apontar 
possíveis falhas no processo e tentar diminuir a pena. O prazo para apresentação do recurso é de até cinco dias depois do julgamento. Segundo 
entendimento do STF, réus podem ser presos e a pena passa a ser cumprida somente após o trânsito em julgado do caso, ou seja, quando são esgotadas 
todas as possibilidades de recurso.

PUBLIQUE SEU
BALANÇO 
PATRIMONIAL 
COM O DIÁRIO DA MANHÃ

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento 

o Jornal digital tem o maior alcance 
aferido pelo ICP-Brasil.  

solicite seu orçamento:  / (81) 99894-9401                (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989
        (81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com  

São Francisco Têxtil S/A
CNPJ/MF Nº 02.710.680/0001-62

Relatório da Administração

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Petrolina, 29 de março de 2022.

Aos Diretores e acionistas da São Francisco Têxtil S/A. Petrolina-PE - Opinião: Examina-

mos as demonstrações contábeis da São Francisco Têxtil S/A., que compreendem o balan -

ço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, 

das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 

bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti-

cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São 

Francisco Têxtil S/A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 

seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor -

mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 

com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à compa-

nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 

que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-

nião. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos 

a atenção para a Nota 5 das demonstrações contábeis, que indicam a possibilidade de 

contingências fiscais sem determinação dos montantes envolvidos. A conjunção dos fatos 

relatados indica a existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvidas significa-

tivas quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não 

está ressalvada em relação a este assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais 

assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 

significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 

contexto de nossa auditoria das demonstrações como um todo e na formação de nossa 

opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos uma opinião se-

parada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza significativa re-

lacionada com a continuidade operacional” determinamos que os assuntos descritos abaixo 

são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Outras 

informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 

Ativo   Nota                2021                 2020

Circulante  39.582.951,97 47.225.057,46

Caixa e equivalentes de caixa  1.299.847,89 1.104.636,24

Contas a receber clientes  22.932.219,56 17.018.098,86

Impostos e contribuições a recuperar  397.509,67 4.381.244,05

Estoques 3.c.1 13.016.135,82 20.167.083,97

Adiantamentos diversos  87.031,50 60.842,29

Adiantamento a fornecedores  1.774.008,82 4.410.138,46

Despesas antecipadas  76.198,71 83.013,59

Não circulante  109.262.968,46 112.398.741,08

Realizável a longo prazo  199.677,60 185.127,05

Aplicações financeiras  199.677,60 185.127,05

Contratos de mútuo  - 8.583.503,35

Investimentos 3.d.2 34.792.770,00 29.657.400,00

Propriedades para investimentos  34.792.770,00 29.657.400,00

Imobilizado 3.c.3 74.270.520,86 73.972.710,68

Imóveis  69.843.009,07 69.843.009,07

Máquinas e instalações industriais  47.939.465,39 47.922.654,24

Veículos  271.479,05 271.479,05

Móveis e utensílios  653.766,06 653.766,06

Equipamentos de processamento de dados  311.864,25 285.204,25

Imobilizações em andamento  7.091.759,70 3.719.547,08

Adiantamento de consórcio  21.760,20 4.411,87

(-) Depreciação acumulada  (51.862.582,86) (48.727.360,94)

Total do ativo  148.845.920,43 159.623.798,54

Passivo     Nota                2021                 2020

Circulante  89.677.925,66 92.796.413,68

Fornecedores  49.503.597,32 45.394.675,93

Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.1 24.655.168,69 16.016.724,15

Obrigações sociais e tributárias 3.e.1.3 4.631.126,06 4.110.604,42

Adiantamentos de clientes  7.683.177,10 25.540.409,18

Estoques de terceiros  3.204.856,49 1.734.000,00

Não circulante  43.839.553,82 45.949.012,01

Créditos de acionistas e diretores  – 72.449,63

Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.2 22.225.111,67 23.204.256,00

Parcelamento de impostos 

 e contribuições 3.e.1.3 4.516.514,24 5.574.378,47

Impostos diferidos 3.d.3 17.097.927,91 17.097.927,91

Patrimônio líquido  15.328.440,95 20.878.372,85

Capital social subscrito 6.a 33.158.640,97 33.158.640,97

Ajuste de avaliação patrimonial 6.b 33.190.095,35 33.190.095,35

Prejuízos acumulados  (51.020.295,37) (45.470.363,47)

Total do passivo 

 e patrimônio líquido  148.845.920,43 159.623.798,54

Demonstração do resultado dos exercícios

 Nota                     2021                    2020

Receita líquida de vendas 7 180.651.733,79 150.547.681,07

Custos das vendas  (169.469.666,10) (139.706.438,08)

Lucro bruto  11.182.067,69 10.841.242,99

Despesas operacionais  (12.544.258,31) (10.683.944,32)

Despesas gerais e administrativas  (12.544.258,31) (10.683.944,32)

Outros resultados  3.525.719,36 1.033.963,21

Ajustes de bens a valor justo de mercado  5.135.370,00 -

Outras receitas  5.130.742,77 1.033.963,21

Outras despesas  (6.740.393,41) -

Resultado antes das receitas

 e despesas financeiras  2.163.528,74 1.191.261,88

Despesas financeiras  (7.830.821,78) (9.556.162,81)

Receitas financeiras  117.361,14 274.459,01

Resultado antes dos tributos sobre o lucro  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Contribuição social  - -

Imposto de renda  - -

Prejuízo líquido do exercício  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

  Ajuste de avaliação Lucros ou prejuízos

  Capital social               patrimonial              acumulados                 Total

Posição em 01/JAN/2019 ajustada 33.158.640,97 33.190.095,35 (39.605.110,21) 26.743.626,11

Lucro líquido do exercício 2.225.188,66 2.225.188,66

Posição em 31/DEZ/2019 33.158.640,97 33.190.095,35 (37.379.921,55) 28.968.814,77

Prejuízo líquido do exercício (8.090.441,92) (8.090.441,92)

Posição em 31/DEZ/2020 33.158.640,97 33.190.095,35 (45.470.363,47) 20.878.372,85

Prejuízo líquido do exercício (5.549.931,90) (5.549.931,90)

Posição em 31/DEZ/2021 33.158.640,97 33.190.095,35 (51.020.295,37) 15.328.440,95

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

                     2021                    2020

Atividades Operacionais

Recebimento de clientes 209.960.104,82 193.136.977,43

Adiantamentos de clientes 7.683.177,10 25.540.409,18

Adiantamentos a fornecedores (1.774.008,82) (1.533.097,85)

Pagamento a fornecedores,

 empregados e impostos (217.036.599,98) (187.141.997,23)

Caixa gerado pelas operações (1.167.326,88) 30.002.291,53

Encargos financeiros pagos (7.357.157,61) (9.545.677,02)

Receitas financeiras recebidas 117.361,14 274.459,01

Outras receitas recebidas 135.407,75 1.033.963,21

Caixa líquido das atividades operacionais (8.271.715,60) 21.765.036,73

Atividades de investimentos

Investimentos adquiridos (14.550,55)

Aquisições de imobilizado (156.966,74) (748.285,45)

Caixa utilizado nas atividades de investimentos (171.517,29) (748.285,45)

Atividades de financiamentos

Recebimentos de empréstimos  e financiamentos 90.533.165,16 76.025.218,73

Pagamentos e liquidações de empréstimos (81.894.720,62) (96.491.374,31)

Caixa utilizado nas atividades  de financiamentos 8.638.444,54 (20.466.155,58)

Variação líquida do caixa 195.211,65 550.595,70

Caixa e equivalentes de caixa  no início do exercício 1.104.636,24 554.040,54

Caixa e equivalentes de caixa  no final do exercício 1.299.847,89 1.104.636,24

Aumento no caixa e equivalentes 195.211,65 550.595,70

1 - Contexto operacional: A companhia tem como objeto a industrialização e comerciali-

zação de fios de algodão e tecelagem. 2 - apresentação das demonstrações contábeis: 

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 3 - Procedimentos contábeis: a) Apuração do Resultado. O resultado 

das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exer-

cício. b) Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na 

determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos 

a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão 

para devedores duvidosos, os estoques e o imposto de renda diferido ativo, a provisão para 

contingências e os ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação 

das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti-

mados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia 

revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. c) Ativos circulantes: c.1) 

Estoques: Os estoques de matérias primas, de embalagens e peças de reposição, estão 

avaliados pelo custo médio de aquisição enquanto que os estoques de produtos acabados 

e em elaboração, estão avaliados ao custo médio de produção, os quais não superam os 

preços de mercado. 

Estoques                 2021               2020

Produtos acabados  667.074,05  1.463.806,20

Estoque de tecidos  2.169,32   2.169,32

Produtos em elaboração -  435.247,43

Matéria prima  178.287,57   5.539.027,95

Peças para reposição  4.957.744,81   5.415.054,28

Materiais de embalagens  444.994,69   358.733,47

Resíduos  1.698,80   8.094,00

Estoques de terceiros  1.470.856,49   -

Estoques em poder de terceiros  5.272.315,56   6.920.918,22

Refeitório  20.994,53   24.033,10

 13.016.135,82   20.167.083,97

d) Ativos Não Circulantes: d.1) Investimentos: Está demonstrado ao custo de aquisição e ajus-

tado por avaliações a valor justo de mercado, cujo montante em 2021 é de R$ 34.792.770,00. 

d.2) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciação acumu-

lada, calculada a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie 

dos bens, até o limite estipulado como resultante de valor residual para possível alienação 

nos respectivos prazos de utilização. A Administração revisa anualmente o valor contábil 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro

Notas explicativas às demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias eco-

nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 

valor recuperável. O impairment deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um 

ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Na avaliação 

da Administração, no exercício corrente não existem indicativos para reconhecimento de 

perda por impairment. d.3) Avaliação Inicial de Terrenos (deemed cost): A administração 

adotou, a partir da identificação de substanciais diferenças entre os valores históricos e de 

mercado (valor justo atual) de terrenos de sua propriedade, tomando a iniciativa de adoção 

do Pronunciamento Técnico CPC 27, em consonância ao ICPC 10, do CPC. Os montantes 

apurados foram contabilizados a débito de subcontas identificativas de cada propriedade, 

no ativo imobilizado, em contrapartida dos respectivos créditos, em grupo específico do Pa-

trimônio Líquido – Ajustes de Avaliação Patrimonial. Do montante avaliado, no valor de R$ 

50.288.023,26, foram constituídas provisões para imposto de renda e contribuição social 

diferidas, no montante de R$ 17.097.927,91, apropriadas no Passivo Não Circulante. Para 

fins de comparabilidade estamos demonstrando os valores nas demonstrações contábeis 

do exercício de 2020. e) Passivos Circulantes e Não Circulantes: e.1) Obrigações com Insti-

tuições Financeiras: e.1.1) Curto Prazo: Refere-se a financiamentos de capital de giro, com 

vencimentos e prazos até dezembro de 2021, com garantia de títulos mercantis, e aval de di -

retores, no montante de R$ 24.655.168,69. e.1.2) Longo Prazo: Refere-se a financiamentos 

de capital de giro, com vencimentos e prazos até dezembro de 2023, com garantia de títulos 

mercantis, e aval de diretores, no montante de R$ 22.225.111,67. e.1.3) Parcelamentos de 

Impostos e Contribuições Federais: Refere-se a parcelamentos de impostos federais, para 

pagamento após 365 dias, cujo saldo devedor dos mesmos monta em R$ 4.516.514,24. Os 

valores a pagar de curto prazo somam R$ 2.347.192,65. e.1.4) Impostos Diferidos: Contem-

pla valores apurados de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre Ajustes de 

Avaliação Patrimonial de bens imóveis, no montante de R$ 17.097.927,91. 4 - Incentivos 

Fiscais: a) Redução ICMS - Pernambuco: A companhia desfruta de incentivos fiscais decor -

rentes de programa específico do Governo do Estado de Pernambuco, através de redução 

de ICMS, o qual somou em 2021 o montante de R$ 790.966,57, registrado no resultado do 

exercício como redução de impostos e contribuições deduzidos da receita bruta de ven-

das. 5 - Contingências Fiscais: A empresa possui vários parcelamentos de impostos e 

contribuições federais em andamento que, entre outras obrigações, devem ser pagos com 

regularidade, sob pena de perda de benefícios de redução de encargos financeiros e exclu-

são de cada programa. Desta forma, caso venham ocorrer perdas de tais benefícios fiscais, 

consequentemente poderão ocorrer substanciais elevações dos débitos, já que as condições 

e cálculos dos encargos financeiros sofrem acréscimos significativos. Em paralelo foram 

levantados e utilizados valores de créditos tributários relativos a PIS/COFINS sobre ICMS e 

INSS sobre contribuições que necessitam ser homologados pela Receita Federal do Brasil, 

sem prazo determinado. A empresa possui e vem se utilizando dos incentivos fiscais de re -

dução nas apurações de ICMS, nas vendas de tecidos (projeto de nova atividade industrial) 

dentro do Estado de Pernambuco, com implantação de nova fábrica de tecidos, ainda não 

consolidada. Desta forma a fruição dos incentivos poderá ser suspensa a qualquer momen-

to, podendo acarretar com isso prejuízos financeiros, tendo em vista que estes benefícios 

fiscais são passíveis de reversão, no caso de descumprimento das obrigações assumidas 

pelo contribuinte. 6 - Capital Social e Dividendos: a) Capital Social: O capital social, o qual 

pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País está composto de 13.333.371 de 

ações, sendo 4.991.898 de ações ordinárias, 8.341.473 de ações preferenciais classe “A”, 

sem valor nominal. As ações preferenciais classe “A” destinam-se à subscrição e integrali-

zação pelo Fundo de Investimento do Nordeste -FINOR, e para conversão de debêntures 

subscritas pelo mesmo Fundo, sendo-lhes assegurado o direito à propriedade no reembolso 

do capital, sem prêmio, e ainda, o direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos 

10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. A companhia é benefi-

ciária de incentivos fiscais através do FINOR, representado por ações preferenciais classe 

“A”, oriundas de conversão de debêntures em ações, subscritas conforme Lei nº 8.167/91. 

b) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Contrapartidas de avaliações patrimoniais descritas na 

nota explicativa nº 3.d.3, deduzidas de impostos diferidos, apresentados na nota explicativa 

nº 3.e.1.4. 7 - Receita Líquida de Vendas: Receita líquida de vendas para os exercícios 

possuem a seguinte composição: 

Receita líquida                   2021                  2020

Receita bruta  216.617.128,77   181.484.484,58

Venda de produtos  216.617.128,77   181.484.484,58

Deduções da receita bruta  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)

Impostos e contribuições  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)

Receita líquida de vendas  180.651.733,79   150.547.681,07

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compre-

endem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 

abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 

auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 

nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se 

esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 

com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 

a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração das demons-

trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-

ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-

liação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 

o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia são aque-

les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-

das em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 

é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-

do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 

e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-

liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 

de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 

os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a 

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-

cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 

de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não 

mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 

governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 

das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 

nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, CE, 29 de março de 2022.
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Ministro da Educação participa de debate sobre crise educacional
No evento, o ministro apresentou ações do MEC para recuperação 

das aprendizagens
ministro da Educação, 

OVictor Godoy, participou, 
nesta segunda-feira (18), 

de um evento on-line: Diálogo de 
Alto Nível sobre a Recuperação 
do Impacto da Pandemia na 
Educação na ALC ─ “Da Crise à 
Ação:  A Hora  de Sa lvar  a 
Educação na América Latina é 
Agora” ,  com o objet ivo de 
envo lver  os  min is t ros  das 
finanças e da educação em uma 
discussão sobre as implicações 
que a crise educacional traz para 
o crescimento econômico da 
região e buscar apoio em torno de 
uma agenda de ação. O evento 
contou com a participação dos 
min is t ros  de Educação do 
Equador, Panamá e Colômbia. 
 Segundo o Banco Mundial, 
as recomendações que devem 
ser adotadas pelos governos para 
a  r e c u p e r a ç ã o  d a s 
aprendizagens são: recadastrar 
matrículas de todos na escola, 
a n a l i s a r  o s  n í v e i s  d e 
aprendizagem, pr ior izar as 
competências fundamentais, 
a n a l i s a r  o s  n í v e i s  d e 
aprendizagem, implementar 
programas de nivelamento e 
recuperação. 
 No evento, o ministro 
apontou como exemplo um 
conjunto de ações articuladas do 
MEC que fazem parte de uma 
estratégia de recuperação das 
aprendizagens no contexto pós-
pandemia. De maneira didática, 
essas ações são organizadas 
para:
 O reengajamento dos 
estudantes;
O diagnóstico das lacunas de 
aprendizagem e ações de ensino 
personalizados;
O cuidado socioemocional e o 

envolvimento da sociedade e das famílias; e
A redução das desigualdades. 
 A busca ativa escolar é o primeiro passo para o reengajamento 
dessas crianças no sistema educacional. No início deste mês, foi lançada a 
campanha nacional em rádio, TV e mídias sociais ─ o Disque 100 Brasil na 
escola, para que toda a sociedade se envolva na busca ativa por aquelas 
crianças e adolescentes que, em virtude da pandemia, podem ter deixado 
a escola. Uma vez que essa criança retorne à escola, o segundo desafio é 
saber o que ela pode ter deixado de aprender e ajudar o professor em sala 
de aula a identificar as lacunas de aprendizagem e também a montar uma 
estratégia que vá ao encontro das necessidades de cada um deles. 
 Disponibilizada ainda no ano passado para todas as escolas 
públicas e privadas do Brasil, a Plataforma de Avaliações Diagnósticas e 
Formativas é uma tecnologia associada a um método para auxiliar no 
diagnóstico e acompanhamento das aprendizagens dos estudantes.  
Serão quatro ciclos de avaliações, permitindo o acompanhamento do 
desempenho dos estudantes durante todo o ano letivo e uma melhor 
organização do trabalho pedagógico das escolas com objetivo de 
recuperar, efetivamente, as dificuldades de aprendizagem mapeadas. 
 O ministro destacou a questão da conectividade nas escolas, tendo 
em vista que antes da pandemia o país contava com 35 mil escolas sem 
acesso à internet e uma velocidade que fosse suficiente para suportar 
aulas remotas. Este ano em parceria com o Exército Brasileiro, o MEC está 
colaborando com o Programa Amazônia Conectada, que proverá mais de 
3 mil km de fibra óptica subfluviais nos leitos dos rios, que possibilitará a 
expansão do ensino na região norte.
 Com o Ministério da Comunicações (MCOM) e a Telebras, o MEC 

disponibilizou o serviço de internet via 
satélite, por meio do Programa Wi-Fi 
Brasil, que atende cerca de 7.500 escolas 
rurais com banda larga. Além disso, no 
projeto-piloto “Internet Brasil”, serão 
investidos cerca de R$ 140 milhões para 
levar acesso gratuito à internet em banda 
larga móvel para os estudantes e famílias 
mais vulneráveis. 
 No que diz respeito à formação de 
professores e recursos digitais, o Brasil 
vem investindo acentuadamente em seu 
ambiente virtual de aprendizagem, o 
Avamec. Já são mais de 160 formações 
que podem ser bem aproveitadas em 
conjunto com o portfólio de recursos 
pedagógicos digitais disponíveis na 
plataforma. Esse esforço de qualificação 
também se dá por meio de laboratórios de 
inovação, os LabCrie, que estão sendo 
implementados em todos os estados e, 
em conjunto com a ampliação da 
infraestrutura e capacidade de produção e 
compartilhamento de conteúdo. Está 
sendo analisada a possibilidade de criar 
uma rede de educação híbrida no Brasil. 
 “A tecnologia se tornou uma aliada 
da educação e o esforço conjunto de 
d iversos órgãos de governo tem 
contribuído para que nossa estratégia de 
recuperação das aprendizagens atinja de 
modo mais robusto e eficaz seu objetivo 
de oferecer educação de qualidade a 
todos os brasileiros.”, ressaltou o ministro. 
 Ainda durante o debate,  os 
ministros presentes entenderam que é 
importante a reabertura das escolas para 
que as crianças e os adolescentes não 
percam nem mais um dia de aula: “As 
ações do MEC para a recuperação das 
aprendizagens e as parcerias que 
estamos estabelecendo reforçam nosso 
compromisso de não deixarmos nenhuma 
c r iança  para  t rás  e  avançarmos 
determinados na direção da garantia do 
direito à educação a todos.”, enfatizou o 
ministro Victor Godoy.
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Primeiros profissionais do Médicos pelo Brasil assinam contrato 

para reforçar atendimento no SUS em todo Brasil
Médicos convocados desembarcam em municípios de todas as regiões; programa do Governo Federal disponibiliza 4,6 mil 

vagas

Fim da ESPIN: Ministério da Saúde explica quais critérios levaram 
o Governo Federal a tomar decisão

Entre os critérios estão a melhora do cenário epidemiológico e a alta cobertura vacinal contra a Covid-19

 primeiros profissionais convocados spelo programa Médicos pelo Brasil 
assinaram o contrato de trabalho 

nesta segunda-feira (18), no Palácio do 
Planalto, em Brasília (DF). Eles serão 
direcionados para todas as regiões do País 
e quase 2 mil cidades terão reforço no 
atendimento pelo SUS, beneficiando 
milhões de brasileiros. Ao todo, o Governo 
Federal investiu cerca de R$ 783,6 milhões 
na iniciativa que disponibiliza mais de 4,6 
mil vagas em todo Brasil.
 Durante o evento, o presidente da 
república, Jair Bolsonaro, reforçou a 
importância do programa. “Médicos de 
verdade, bem remunerados, vão ser 
espalhados pelo Brasil para bem atender a 
nossa população”, pontuou.
 N e s t a  p r i m e i r a  e t a p a ,  5 2 9 
profissionais entre médicos e tutores, 
foram chamados. Ao todo, em abril, serão 
convocados cerca de 1,7 mil profissionais. 
Os demais chamamentos vão ocorrer 
durante todo o período de vigência do 
edital, sendo a maioria ao longo de 2022. 
Os primeiros resultados do concurso foram 
homologados no último dia 5 de abril.
 O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, destacou como a sociedade vai 
se beneficiar com o programa. “O 
profissional tem uma estabilidade, é um 
vínculo CLT, que foi obtido através de uma 
seleção pública. O profissional que passa 
por um processo seletivo é uma garantia 
sobretudo para a sociedade. É garantia de 
qualidade na ponta para o cidadão 
brasileiro que procura as unidades básicas 
de saúde”.
 O primeiro processo seletivo do 
Médicos pelo Brasil teve um total de 16.357 

m entrevista coletiva concedida na Emanhã desta segunda-feira (18), o 
m in i s t ro  da  Saúde ,  Marce lo 

Queiroga, anunciou que o Brasil possui as 
condições necessárias para decretar o fim 
da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional (Espin) por conta da 
Covid-19.  Dentre os fundamentos 
apresentados estão a melhora do cenário 
epidemiológico, a alta cobertura vacinal e a 
capacidade de resposta e assistência do 
Sistema único de Saúde (SUS).
 "O Ministério da Saúde entende, 
com base nos pareceres das áreas 
técnicas, que nós não vivemos mais uma 
emergência de saúde pública nacional. Por 
isso, vamos editar um ato normativo que 
t r a rá  t odos  os  f undamen tos  que 
embasaram a nossa decisão. Esse ato 
reconhece o que nós já vivemos no Brasil 
atualmente. Nós temos um cenário 
epidemiológico equilibrado e a norma 
precisa ser revisada", disse o ministro.
 Decretada em fevereiro de 2020, 
pela portaria nº 188, a ESPIN foi um ato 
normativo com uma série de medidas de 
prevenção, controle e contenção adotadas 
para o enfrentamento da doença. Queiroga 
frisou, no entanto, que nenhuma política 
pública de saúde será interrompida mesmo 
d iante  do cenár io  ep idemio lóg ico 
arrefecido. Atualmente, a média móvel de 

óbitos segue em tendência de recuo, com queda de 85% desde o 
pico da Ômicron.
 "Foi criado um ordenamento jurídico próprio em função do 
decreto de Emergência Sanitária de Importância Nacional. 
Algumas dessas leis são federais e se expirariam com o 
reconhecimento do fim da ESPIN, perderiam o efeito. Por isso, é 
necessário que haja uma transição para que não tenhamos 
prejuízos da assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma 
política pública de saúde será interrompida", disse.
 Durante a coletiva, o secretário de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Medeiros, destacou que a circulação do vírus vem 
baixando de maneira significativa. “Na média do país, a 
positividade [de resultado de testes] ficou abaixo de 10%, o que 
mostra que, efetivamente, a circulação do vírus tem caído de 

forma consistente”, explanou.
 Segundo o Ministério da Saúde, o 
arrefecimento da pandemia se deve 
especialmente à ampla Campanha de 
Vacinação. Até o momento, o Ministério da 
Saúde distribuiu aos estados cerca de 477 
milhões de vacinas contra a Covid-19. 
Dessas, 409 milhões foram aplicadas. A 
cobertura vacinal com as duas doses ou 
dose única ultrapassa 73% da população 
total. Os dados estão no LocacalizaSUS.
Propostas de mudança
 O secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz, apresentou ações 
já feitas pela Pasta para flexibilização de 
medidas diante da nova realidade do 
cenário epidemiológico e apresentou 
propostas enviadas à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).
São elas:
 Manutenção de Autorização de Uso 
Emergencial de Insumos utilizados no 
Enfrentamento a COVID-19;
Priorização na análise de solicitações de 
registro de Insumos ut i l izados no 
Enfrentamento a Pandemia;
Manutenção de testagem rápidas nas 
farmácias.
Saiba mais
SUS mais forte: as ações do Governo 
Federal em dois anos de combate à 
pandemia da Covid-19

 Entre as regiões atendidas, estão 26 
Distritos Sanitários Indígenas. Do total de 
municípios que receberão os profissionais, 
cerca de 6% serão contemplados com o 
provimento médico federal pela primeira vez. 
Para cada convocação é sempre priorizada a 
necessidade local, a partir da indicação das 
vagas pelo Ministério da Saúde e pelos 
gestores municipais, que finalizaram essas 
confirmações no último dia 8.
 Confira o quantitativo de médicos 
convocados nesta primeira etapa do 
programa por estado:
UF                               CONVOCADOS
AC                                                       1
AL                                                      12
AM                                                       4
BA                                                      68
CE                                                      59
ES                                                        7
GO                                                      25
MA                                                      15
MG                                                      48
MS                                                         3
MT                                                         5
PA                                                          7
PB                                                       26
PE                                                       34
PI                                                        18
PR                                                       30
RJ                                                        19
RN                                                        17
RO                                                          7
RS                                                         33
SC                                                         30
SE                                                          13
SP                                                           41
TO                                                             7
Total                                                      529

inscrições com 8.518
 candidatosaprovados. É importante ressaltar que o processo 
é focado no mérito do candidato e foi estruturado para 
identificar as competências esperadas para atuação na 
Atenção Primária à Saúde (APS), a porta de entrada do SUS. 
Assim, o concurso priorizou o provimento dos lugares mais 
distantes do País, com maior dificuldade de contratação de 
médicos, e a busca pela excelência clínica na APS.
 Outras mudanças estão no tipo de contração 
oferecida pelo programa, na modalidade CLT com todos os 
direitos trabalhistas, benefícios adicionais para atuação nas 
áreas mais distantes, plano de carreira e melhores condições 
salariais, com remunerações de até R$ 24 mil.
 O secretário de atenção primária à saúde, Raphael 
Câmara, chamou a atenção para a necessidade dos 
municípios, principalmente os menores e mais vulneráveis. 
“O lançamento desse programa é um presente para a 
população brasileira e para os médicos de todo o Brasil que 
bravamente lutaram e ainda lutam nessa pandemia para”, 
afirmou.
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Nova Ocupação Itaú Cultural é dedicada à cirandeira mais popular 

do Brasil, Lia de Itamaracá 
Cantora de cirandas desde os anos de 1960, ela quebrou os padrões da tradição deste gênero passando do improviso para a 

interpretação. Com estilo marcante, mudou a forma de apresentar a ciranda e ainda incluiu em seu repertório outras 

manifestações populares. Aos 78 anos, tida como a artista que levou essa música para os diversos brasis e o mundo, Lia 

segue firme em seu trajeto e é homenageada na primeira edição da série Ocupação neste ano 

Carla Prata estreia como madrinha de bateria da Vai-Vai e brilha 
em ensaio na quadra da escola

Apresentadora esteve no último ensaio na quadra da tradicional escola do Bixiga na noite de domingo (17)

 Ocupação Lia de Itamaracá, Acom abertura no dia 20 de abril 
e encerramento em 11 de 

julho, conta e reverbera a história 
dessa artista brasileira solar, das 
águas salgadas e da música 
popular. Sendo a 55ª edição desta 
série dedicada a artistas que 
influenciam novas gerações, a 
mostra tem curadoria compartilhada 
pela cantora Alessandra Leão, a 
jornalista e sua biógrafa Michelle de 
Assumpção e a equipe do Itaú 
Cultural, formada pelos Núcleos de 
Música e de Comunicação. 
 Ela conta, ainda, com um 
hotsite com conteúdo exclusivo 
sobre Lia no site da instituição; 
temporada de shows, apresentados 
presencialmente pela cantora e seus 
convidados no palco da Sala Itaú 
Cultural, e programação educativa – 
presencial e virtual –, além de 
mecanismos de acessibilidade.  
“Usamos expressões poéticas para 
falar de Lia na exposição formada 
por três eixos chamados sal, som e 
sol, porque é o que ela é”, conta 
Michelle. “O que mais impressiona 
nela é sua determinação e coragem. 
Desde pequena, cantava tudo o que 
ouvia chegar em Itamaracá, onde 
nasceu e sempre viveu. Queria ser 
cantora famosa”, continua ela. “Por 
f im, chegou na ciranda como 
intérprete, quebrou os padrões da 
tradição da improvisação, e assim 
seguiu a trajetória dela”, conclui.   
 “Ouvir Lia cantar é uma 
alegria”, diz Alessandra. “A voz se 
transforma, a música se modifica, 
mas ela, Lia, segue nos conduzindo 
ao movimento – seja na ciranda, seja 
no maracatu, no frevo ou no bolero. 
Lia é o mar inteiro. Ouvir os seus 
discos é mergulhar em águas 
profundas.” Esta curadora criou 
duas playlists, que podem ser 
conferidas em QR Code no espaço 
expositivo: Ela é Lia de Itamaracá e 
Vamos Cirandar, com músicas de 
cirandeiros diversos. 
A mostra 

 apresentadora Carla Prata 

Amarcou presença no último 
ensaio na quadra da Vai-Vai 

na noi te de domingo (17) .  A 
apresentadora estreia neste ano 
como madrinha de bateria da escola.
“Estrear no carnaval de São Paulo 
como Madrinha de Bateria de uma 
escola de samba tão tradicional 
como é a Vai-Vai é incrível. Um 
verdadeiro presente. Ansiosa é 
pouco. Já não estou conseguindo 
dormir direito! A responsabilidade de 
vir à frente da bateria Pegada de 
Macaco é enlouquecedora. É uma 
e n e r g i a  e s s a  b a t e r i a ,  e s s a 
comunidade é surreal”, afirma.
 A Vai-Vai é a maior campeã 

do Carnaval de São Paulo com 15 títulos. Além da tradicional escola do Bixiga, na região central, Carla vai desfilar no 
Rio de Janeiro como musa da Imperatriz Leopoldinense.
 “Acabando desfile em São Paulo, vou direto para o Rio. Cansada vou estar com certeza, mas o prazer depois 
de dois anos de voltar ao Anhembi e a Sapucaí vale a pena todo esforço e a energia se renova. A Imperatriz faz parte 
da minha história e não poderia ficar de fora com retorno do maior espetáculo a céu aberto do Rio de Janeiro.”
 O look escolhido foi um vestido dourado sensual com pedrarias. A madrinha da bateria da escola fez questão de 
participar de todos os ensaios na quadra e técnicos.

  O eixo Sal revela de onde 
veio a Lia que chegou aos palcos. 
Ele trata desse território da artista, 
nascida na Ilha de Itamaracá, em 
1944, como Maria Madalena 
Correia do Nascimento, que, mais 
tarde adotou o nome artístico Lia 
d e  I t a m a r a c á .  O  e s p a ç o 
exposi t ivo abr iga imagens, 
fotografias, audiovisuais, telas e 
detalhes da decoração da casa da 
cirandeira. Ali se encontra, por 
exemplo, o certificado de que Lia 
descende do Povo Djoula, da 
Guiné-Bissau. 
 A sua música dá o tom no 
eixo Som. “Mostramos toda a 
musicalidade que é de Lia e que a 
perpassa, porque ela vem da 
tradição de um bem cultural, a 
ciranda, que é patrimônio imaterial 
do Brasil”, conta Michelle. 
 O país conheceu a cantora 
cirandeira como Rainha da 
Ciranda, nome de seu primeiro 
disco, lançado em 1977, e assim 
seguiu. Versátil e sincrética, em 
seu trajeto ela cantou no meio dos 
roqueiros, no Abril Pro Rock, em 
1998. Em 2019 lançou o seu 
quarto disco Ciranda sem fim com 
produção de DJ Dolores. Neste 

trabalho, eleito um dos 25 melhores 
álbuns brasi le i ros do segundo 
s e m e s t r e  d a q u e l e  a n o , 
pela  Associação Paulista de Críticos 
de Arte, deu um passo além da ciranda 
mesclando sons tradicionais a outros 
contemporâneos, sem perder suas 
referências na origem musical.    
 O eixo Sol é formado por 
diversos elementos e conquistas de 
Lia, que ultrapassou as barreiras do 
som marcando presença, também, no 
cinema e na moda. Em 2020, o bloco 
Ilú Obá de Min abriu o Carnaval de rua 
em São Paulo com uma homenagem a 
ela. No ano passado, a cantora se 
apresentou em show na SP Fashion 
Week, para uma coleção inspirada em 
obras do artista pernambucano 
Francisco Brennand.  
 En t re  2003  e  2019 ,  e l a 
part icipou em pontas ou como 
personagem em pelo menos seis 
filmes. Um deles, foi o curta-metragem 
R e c i f e  F r i o ,  d i r i g i d o  p e l o 
pernambucano Kleber Mendonça. 
Deste diretor, ela também participou 
de outro filme, o célebre Bacurau, de 
2019, no papel de Dona Carmelita, 
uma espécie de guardiã do lugar. 
Ainda, ela foi personagem principal do 
curta-metragem documental Formiga 

Come do Que Carrega, do diretor 
Tide Gugliano. Fez, também, uma 
participação especial no premiado 
longa-metragem Sangue azul, sob a 
direção de Lírio Ferreira, em 2014.  
 Todo esse percurso a levou a 
ser considerada Patrimônio Vivo de 
Pernambuco e a receber um bom 
número de homenagens, como a 
Ordem do Mérito Cultural,  pelo 
Ministério da Cultura, e o título de 
D o u t o r a  H o n o r i s  C a u s a  d a 
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e 
Pernambuco,  pe los serv iços 
prestados à cultura do estado e do 
Brasil.  
 Não falta, neste eixo, a 
r e p r e s e n t a ç ã o  d e  m a r c a s 
registradas da cantora: os seus 
vestidos, nos quais predomina o 
azul ,  acessór ios e as unhas 
p intadas de cor  escura com 
desenhos minúscu los ,  como 
bolinhas. 
 Também se vê ali outros 
aspectos da vida de Lia, que coloca 
sua arte a serviço de pautas de 
movimentos populares, como a sua 
ligação com a Marcha pela Vida das 
Mulheres e pela Agroecologia. 
Ainda, encontra-se neste eixo 
passos de uma artista que circula 
por outras rodas e territórios da 
cultura, como quando recebeu e 
dançou com o povo Fulni-ô, grupo 
indígena que habita próximo ao rio 
Ipanema, no município de Águas 
Belas, em Pernambuco.  
 Por fim, toda a exposição é 
permeada por sons que remetem à 
c i r a n d a  e  a o  m a r  d e  L i a . 
I n d i r e t a m e n t e ,  a  m o s t r a 
h o m e n a g e i a ,  a i n d a ,  o u t r a s 
mulheres: Dona Duda, “mãe” da 
ciranda, e as irmãs Baracho – 
Severina (Biu) e Dulce Baracho, 
filhas de Antônio Baracho da Silva 
(1907-1988), conhecido como 
mestre e rei cirandeiro, a quem se 
atribui a popularização do gênero, 
t a m b é m  c e l e b r a d o  n e s t a 
Ocupação. 
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