
SEXTA-FEIRA
26 DE MARÇO DE 2021

CIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS E CENTROS COMERCIAIS – COMTEC - CNPJ(MF) Nº 00.748.058/0001-18
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Cia. de Administração de Terminais Urbanos e Centros Comerciais - COMTEC apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                                      A Administração.

Ativo 2020 2019
Circulante
     Caixa e equivalentes de caixa 308 192
     Contas a receber 1.595 1.994
     Outros créditos 548 2.131

2.451  4.317
Não circulante
     Imp. de renda e contrib. Social diferidos 110 145
     Intangível 1.883 1.994
     Imobilizado 89 75

2.082 2.214

Total do ativo 4.533 6.531
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  -   (Em milhares de Reais)
Capital

Social
Reserva de

lucros
Lucros (prejuízos)

acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 1.986 398                           - 2.384
Lucro líquido do exercício -  -                     1.750 1.750
Dividendos e juros s/ capital próprio - -                   (1.750) (1.750)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.986            398                             - 2.384
Lucro líquido do exercício - - (2.754) (2.754)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.986       398 (2.754) (370)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  

(Em milhares de Reais)
2020 2019

Receita líquida de venda de produtos 
 e serviços 10.298                 

               
16.042 

Custo dos serviços prestados (9.848)               (10.812)
Lucro bruto 450                 5.230
Despesas operacionais
  Despesas comerciais (570) (380)
  Despesas gerais e administrativas (2.252) (2.635)
  Outras despesas operacionais, líquidas (86)                       (24) 
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro (2.458)                  2.191
Despesas financeiras, líquidas (260)                       128
Resultado antes da contribuição social 
 e do imposto de renda (2.718)                   2.319
  Contribuição social (13)                   (134)
  Imposto de renda (23)                 (435)
Resultado líquido do exercício (2.754)                   1.750                      

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  

(Em milhares de Reais)
2020 2019

Resultado antes do IR/CS (2.719) 2.319
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 aplicado nas atividades operacionais
  Depreciação e amortização 267 258
  Encargos financeiros (financeiras líquidas DRE) 153        (128) 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 506              203
  Constituição de provisão para contingências 
   e outras, líquidas 141                    34

(1.652) 2.687
Variações nos ativos e passivos
  (Aumento) redução em contas a receber circulante (108) (318)
  (Aumento) redução em tributos a recuperar 
   circulante (16)                      (14)
  (Aumento) redução em depósitos judiciais 316 (491)
  (Aumento) redução em outros ativos circulantes (39) (14)
  Aumento (redução) em fornecedores circulantes 54 14
  Aumento (redução) em salários, provisões 
   e encargos circulante (80) 131
  Aumento (redução) em obrigações fiscais circulante 8 18
  Aumento (redução) em adiantamento de clientes  13            7
  Aumento (redução) em outros passivos circulantes (91)          128
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados)
 gerados pelas operações (1.595) (2.149)
  Outros encargos financeiros pagos 
   (Tx Bancárias e outros)

       
(153)              121

  Imposto de renda e contribuição social pagos (103) (592)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados 
 pelas atividades operacionais (1.851) 1.678
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Aquisição ativo imobilizado e intangível (164) (209)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados)
 gerados pela ativ. de investimento (164) (209)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Receita de aplicação de liquidez imediata - 6
  Captações de empréstimos e financiamentos 2.331 -
  Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio (200) (1.414)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) 
 gerados pela ativ. de financiamento 2.131 (1.408)
Aumento (redução) no saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa 116 61
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 192 131
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 308 192

Notas explicativas às demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras

1 Contexto operacional
A COMTEC é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
em Uberlândia – MG., pertencente ao Grupo Algar. A sociedade tem 
por objeto social a implantação e administração de terminais urbanos 
e centros comerciais, podendo para tanto: efetuar a comercialização 
de passagens, locação de áreas de uso comercial, locação de espaços 
destinados à veiculação de publicidade em geral, e ainda, administrar 
áreas de estacionamento de veículos automotores. Ressaltamos ainda, 
que todas as suas linhas de negócio foram impactadas pela pandemia 
do COVID-19.

2 Bases de elaboração e apresentação das demonstrações finan-
ceiras 
As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de acor-
do com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas 
pelo “International Accounting Standards Board – IASB- e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis ema-
nadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos 
dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638/07 
e MP nº 449/08, observando também a legislação fiscal vigente, aten-
dendo aos princípios fundamentais de contabilidade

3  Financiamentos de fornecedores
A Cia. obteve financiamento de fornecedores, cujo saldo devedor em 
31 de dezembro de 2020 é de R$ 243.144,60 com vencimento para 
24/12/2023.

4 Títulos a pagar – Partes relacionadas
A Cia. recebeu da controladora o valor de R$ 2.088.000,00, cujo saldo 
devedor em 31 de dezembro de 2020, é de R$ 2.195.156,87, com ven-
cimento para 22/04/2022

5  Patrimônio liquido
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o capital subscrito e integrali-
zado da Companhia é de R$ 1.986.008,81 representados por 104.757 
ações ordinárias nominativas.                         
   

DIRETORIA

José Inácio Pereira
Diretor Presidente    

Mário Humberto da Silva 
Diretor Superintendente

  
CONTADOR

Paulo Roberto Lage
Contabilista Responsável - TC - CRC MG 48.961

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante
    Fornecedores 941 1.019
    Impostos, taxas e contribuições 310 345
    Salários e encargos a pagar 293 481
    Financiamentos de fornecedores 243 -
    Outras contas a pagar 784 2.165

2.571 4.010
Não circulante
    Provisão para contingências 137 137
    Títulos a pagar - Partes Relacionadas    2.195 -

2.332 137
Patrimônio líquido
    Capital social 1.986 1.986
    Reserva de capital 398 398
    Prejuízos acumulados (2.754) -

(370) 2.384
Total do passivo e patrimônio líquido 4.533 6.531

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto Operacional
A Companhia é uma sociedade por ações de capital fechado com sede 
na cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. É composta por 
um conjunto de fazendas nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul que atuam integralmente no plantio e comercialização de grãos 
(dentre eles soja, milho e outros); na criação e comercialização de gado 
bovino de corte (extensiva e intensiva) e serviços de engorda para gado 
de terceiros (Boitel).
A Companhia faz parte do Grupo ALGAR e é controlada pela Algar 
S/A Empreendimentos e Participações.

2. Bases de preparação
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de 
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas 
pelo “International Accounting Standards Board – IASB” e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

Diretoria

 Marlos Ferreira Alves - Diretor Presidente
 Rogerio Teixeira de Melo - Gerente de Compliance e SSMA
 Maximir Dias de França - Gerente de Planejamento e Finanças

Contador

Maximir Dias de França
CRC MT-006930/O-9 “T” MS

ALGAR FARMING S/A
 CNPJ: 20.722.575/0001-25
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da empresa Algar Farming S/A apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Os membros da Diretoria encontram-se 
à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                                     A Administração.

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 -   (Em milhares de Reais)

Demonstração dos Resultados Exercícios findos e
m 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, 
exceto o resultado básico e diluído por ação, expresso em reais)

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  

 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 16.198 5.667 
Contas a receber 1.699 1.779 
Estoques 23.900 19.140 
Ativos biológicos 38.199 39.650 
Tributos a recuperar 3.883 4.105 
Adiantamentos a terceiros 738 610 
Outros créditos 550 432 
Total do Ativo circulante 85.167 71.383 
Ativo não circulante
Títulos a receber 192 192 
Imposto de renda e contrib. social diferidos 13.249 12.606 
Depósitos judiciais 1.239 1.239 

14.680 14.037 
Ativos biológicos 8.311 8.739 
Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16) 2.869 4.016
Intangível 324 576 
Imobilizado 256.529 243.510 
Total do Ativo não circulante 282.714 270.878 
Total do Ativo 367.881 342.261 

Total do Ativo 367.881 342.261 

Reservas de lucros

Capital
Social

Reserva de
retenção 
de lucros

Reserva
legal

Dividendos 
adicionais
propostos

Ajuste 
avaliação 

patrimonial Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 41.467 24.453 2.690 65             98.617 167.292 
Realização de reserva de reavaliação - - - 702                 (137)             565
Resultado líquido do exercício - - - - - -
Constituição de reserva legal - - 5.072 - - 5.072 
Dividendos adicionais aprovados - - - (65) - (65)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 41.467              24.453          7.762 702                                  98.480 172.864 

31/12/2020 31/12/2019
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 31.184 22.046 
Fornecedores 17.433 28.801 
Títulos a pagar 21.081 -
Impostos taxas e contribuições 357 287 
Tributos parcelados 61 117 
Salários, provisões e encargos sociais 2.475 1.989 
Dividendos a pagar 1.756 2.966 
Adiantamento de clientes 774 628 
Outras obrigações - CPC 06 (IFRS 16) 45 684
Total do Passivo circulante 75.165 57.518 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10.468 31.070 
Títulos a pagar 19.642 -
Tributos parcelados 80 74 
Imposto de renda e Contribuição social diferido 86.439  81.947 
Provisões 344 344 
Outras obrigações - CPC 06 (IFRS 16) 2.879 4.016 
Total do Passivo não circulante 119.852 117.451 
Patrimônio líquido
Capital social 41.467 41.467 
Reserva de lucros 32.214 27.143 
Ajuste de avaliação patrimonial 98.480 98.617 
Dividendos adicionais propostos 702 65 
Patrimônio líquido 172.864 167.292 
Passivo e patrimônio líquido 367.881 342.261 

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas de produtos, 
mercadorias e Serviços prestados        93.268        66.699 
Custos de produtos mercadorias e Serviços 
 prestados

      
(77.702)

      
(61.559)

Lucro bruto       15.566         5.140 
Despesas com vendas               (9) - 
Despesas gerais e administrativas (3.847) (3.654)
Outras despesas / receitas operacionais 
 líquidas          3.573          2.318 

          (284)        (1.335)
Resultado operacional antes do resultado 
 financeiro       15.282         3.804 
Receitas financeiras             243             610 
Despesas financeiras (4.284) (3.367)
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social       11.242         1.047 
Contribuição social (1.019)             (96)
Imposto de renda (2.830)           (266)
Resultado líquido do exercício         7.392            686 
Quantidade de ações ON          5.900          5.900 
Quantidade de ações PN          2.254          2.254 
Resultado básico e diluido por ações ON
 (em R$)         906,59          83,99 
Resultado básico e diluido por ações PN
 (em R$)         906,59          83,99 

31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes do IR/CS  11.242  1.047 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
aplicado nas atividades operacionais
Depreciação e amortização  8.008  3.842 
Ganho/Perda na venda de Ativos  296  306 
Encargos financeiros  e variação cambial  4.335  3.972 
Outros resultados financeiros líquidos  343 
Atualização do estoque de commodities  (55)
Valor justo dos ativos biológicos  1.549  (979)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  -  31 
Ajustes p/ conciliar o resultado ao caixa 
aplicado nas atividades operacionais  25.773  8.164 
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber 
circulante  79  249 
(Aumento) redução em estoques  (4.759)  (2.563)
(Aumento) redução em ativos biológicos 
circulantes  331  (1.231)
(Aumento) redução em tributos a recuperar 
circulantes  222  (609)
Aumento em depósitos judiciais
(Aumento) redução em outros ativos 
circulante  (247)  1.338 
Aumento (redução) em fornecedores 
circulante  (11.708)  12.122 
Aumento (redução) em salários, provisões e 
encargos circulante  486  (356)
Aumento (redução) em obrigações fiscais 
circulante  70  6 
Aumento (redução) em adiantamento de 
clientes  146  511 
Redução (aumento) outros passivos  (684)  (192)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 (aplicados) gerados pelas operações  9.708  17.439 
Caixa e equiv. de caixa líquidos (aplicados) 
 gerados pelas ativ. operacionais  9.708  17.439 
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
Aquisição ativo imobilizado e intangível  (20.070)  (20.817)
Direito de uso de Terra IFRS 16  375  (4.016)
Venda ativo imobilizado e intangível  109  451 
Caixa e equiv. de caixa líquidos (aplicados) 
 gerados pela ativ. de investimento  (19.586)  (24.382)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Captações de emprestimos, financiamentos, 
debêntures e leasing  24.212  31.396 
Pagamento principal de emprestimos, 
 financiamentos, debêntures e leasing  (45.604)  (14.592)
Pagamento custos de emprestimos, 
 financiamentos, debêntures e leasing  (6.046)  (2.893)
Financiamento Fornecedores Fertilizantes 
(Barter)  11.296 
Pagamentos/recebimentos de mútuos passivos  40.724  (5.374)
Pagamentos de impostos parcelados  (50)  (32)
Direito de Uso IFRS 16  (1.092)  4.016 
Pagamento de dividendos e juros sobre 
capital próprio  (3.031)  (5.085)
Caixa e equiv. de caixa líquidos gerados 
(aplicados) na ativ. de financiamento  20.409  7.437 
Aumento (redução) no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa  10.531  494 
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
período 5.667  5.173 
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
período  16.198  10.402 
Caixa e equivalentes de caixa  16.198  5.667 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

NIMBUS DATA CENTER LTDA. - CNPJ: 36.532.249/0001-95
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da Nimbus Data Center LTDA. apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 
2020. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. Quotistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.  
                                          A Administração.

Ativo 31/12/2020
Ativo
  Circulante
    Títulos a receber 1.000
Total do ativo circulante 1.000
Total do Ativo 1.000
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2020
  Patrimônio líquido
    Capital Social 1.000
Total do patrimônio líquido 1.000
Total do passivo e patrimônio líquido 1.000

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020  - (Em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2020 - (Em reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 

(Em reais)
Capital

social Total

Integralização de capital 1.000 1.000
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.000 1.000

1 Contexto operacional
A Nimbus Data Center Ltda. é uma sociedade empresária limitada, (“Sociedade”). 
Está domiciliada no Brasil, na cidade de Campinas, estado de São Paulo.
A Sociedade tem como objeto social a prestação de serviços de processamento 
de dados e congêneres.
A Sociedade teve suas atividades iniciadas em 27 de janeiro de 2020, e tem como 
quotistas a Algar TI Consultoria S/A (“Algar TI”) empresa de capital fechado, 
com sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais e sua controlada a Algar 
Tecnologia e Consultoria S.A., sociedade de capital fechado, com sede em Uber-
lândia, Minas Gerais. 
2 Bases de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), incluindo os Pronunciamentos Técnicos 
emitidos pelo CPC.

3 Patrimônio líquido
O capital social subscrito e integralizado da Sociedade em 31 de dezembro de 
2020 é de R$ 1.000, representado por 1.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 
(um real).

Uberlândia MG, 31 de dezembro de 2020.    

Diretoria Estatutária:
 Diretora Presidente – Tatiane de Souza Lemes Panato
 Diretor de Gente – Julio César Emmert de Oliveira
 Diretor de Marketing e Vendas – Marcelo Rodriguez Ferreira
 Diretor Administrativo Financeiro – Carlos Henrique Vilarinho
 Diretor de Estratégia e 
 Desenvolvimento de Negócios – Marco Aurelio Borges Matos
 Diretor de Gestão de Ambiente
  de Tecnologia – Carlos Mauricio Ferreira

Contadora
Sandra Maria de Lima
CRC-MG 071.228/O-3

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br24 | ESPORTE

CHAPÉU SECUNDÁRIA

Praia faz primeiro jogo da semifinal 
nesta sexta contra o Osasco

 � DA REDAÇÃO

No último fim de semana, 
a Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV) divulgou a 
tabela da semifinal da Super-
liga Banco do Brasil Feminina 
20/21 e definiu o Centro de 
Desenvolvimento de Voleibol 
(CDV), em Saquarema (RJ), 
como sede para as semifinais 
e decisão tanto do gênero 
feminino quanto masculino.

No ‘QG’ do Voleibol Bra-
sileiro, a equipe Dentil/Praia 
Clube terá pela frente o tra-
dicional oponente Osasco 
São Cristóvão Saúde (SP). 
Os times já fizeram embates 
históricos nesta fase da com-
petição. Na temporada 16/17, 
a agremiação da Grande 
SP levou a melhor na série 
melhor de cinco, 3 a 0. Na jor-
nada seguinte, o Esquadrão 
Aurinegro despachou o rival 
por 3 a 2 em uma série melhor 
de cinco eletrizante. Na deci-
são, título para o Dentil/Praia 
Clube sobre o RJ.

Na atual temporada, o 
equilíbrio tem prevalecido. 
Em quatro confrontos, foram 
dois triunfos para cada lado. 
O grupo preto-amarelo levou 
a melhor no Troféu Super 
Vôlei Banco do Brasil e Copa 
Brasil Feminina, ambos dispu-
tados em Saquarema (RJ). O 
adversário, por sua vez, saiu 
vencedor nas partidas da 

maior competição do voleibol 
brasileiro.

Nesta sexta (26), às 19h, 
no CDV, os velhos conheci-
dos estarão frente a frente 
mais uma vez. No domin-
go (28), no mesmo horário, 
ocorre o Jogo 2 da semi 
entre eles. Se necessário, o 
terceiro confronto acontecerá 
na terça (30), às 16h30. Tudo 
com transmissão ao vivo do 
SporTV 2.

Na outra semifinal, mais 
uma disputa MG x SP. O ar-
quirrival Itambé/Minas encara 
o Sesi-Bauru, que eliminou o 
Sesc-Flamengo nas quartas. 
Os vencedores das semifinais 
vão decidir o título da Super-
liga também em uma série 
melhor de três, programada 
para os dias 2, 4 e 6 de abril 
– este último se necessário.

Em entrevista, o técnico 
Paulo Coco reforçou o equi-
líbrio dos playoffs no formato 
bolha e também destacou o 
dia de descanso entre uma 
partida e outra da série para 
manter o nível dos embates. 
“Não teremos a situação de 
diferença de ginásio, mando, 
não tem torcida, aquela coisa 
toda. Deste modo, isso se 
tornou uma igualdade entre 
as agremiações. Foi uma 
decisão bastante acertada 
fazer em bolha, ter o espaça-
mento entre os duelos, que 

foi um pedido dos clubes até 
para a qualidade das apre-
sentações. É um lugar que 
muitas jogadoras já jogaram 
lá pela Seleção e fizemos as 
semifinais do Super Vôlei e da 
Copa Brasil contra o Osasco 
em Saquarema (RJ). Tende a 
ter um equilíbrio muito grande 
nesse confronto”, comentou o 
comandante praiano.

OLIMPÍADA

Sob sombra da pandemia; 
começa revezamento da tocha

 � AGÊNCIA BRASIL

Com acenos, sorrisos e 
bandeirolas, mas sem gri-
tos, o revezamento da to-
cha olímpica começou nesta 
quinta-feira (25), iniciando 
uma contagem regressiva de 
quatro meses para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, a pri-
meira edição da competição 
organizada durante uma pan-
demia mortal.

“No último ano, como o 
mundo inteiro passou um pe-
ríodo difícil, a chama olímpica 
foi mantida acesa de forma 
discreta, mas poderosamen-
te”, disse a presidente do Co-
mitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
de Tóquio, Seiko Hashimoto, 
em uma cerimônia fechada a 
espectadores.

“A pequena chama não 
perdeu a esperança, e, assim 
como os botões das cerejei-
ras que já estão florescendo, 
esperava por este dia”, decla-
rou a dirigente.

Espectadores estrangei-
ros não poderão ir aos está-
dios, e ainda não está claro 

quantos japoneses poderão 
acompanhar as competições 
in loco.

Como os organizadores 
estão apresentando o even-
to como a “Olimpíada da 
Reconstrução”, em menção 
tanto ao desastre quanto à 
pandemia, os condutores da 
tocha desta quinta-feira inclu-
íram muitos sobreviventes do 
acidente na usina nuclear de 
Fukushima.

“Esta cidade é onde nasci 
e fui criado, e nunca pensei 
que um revezamento da tocha 
seria realizado aqui”, disse 
Takumi Ito, de 31 anos, em 
Futaba, uma das cidades 
mais atingidas pelo desastre 
nuclear.

O Japão tem se saído 
melhor do que a maioria dos 
países, acumulando cerca de 
9 mil mortes pelo novo coro-
navírus (covid-19), mas na 
última quarta-feira (24) Tóquio 
registrou 420 casos, a maior 
cifra diária deste mês. Pes-
quisas mostram que a maior 
parte do público é contra a 
realização da Olimpíada tal 
como programada.
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