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Allonda Ambiental S.A.

aquisição de caminhões VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de
pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos
acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante
de R$ 4.383, referente a aquisição de dez caminhões VM 330, junto à Caixa
Econômica Federal, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa CDI+0,42
ao mês, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021,
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 2.244, referente a aquisição de
máquinas e equipamentos, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de
pagamento de 48 meses e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais
dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.410, referente a aquisição de três caminhões VW 31.280, junto
ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao ano de
5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 12 de agosto de 2021, a
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.060, referente a aquisição de
uma escavadeira, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48
meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em
11 de outubro de 2021, a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 999,
referente a aquisição de duas bambas Flygt 3300 e três bambas Flygt 3501,
junto ao Banco Daycoval S.A, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa
ao ano de 10,69%, tendo como garantia avais dos acionistas.
2021
2020
14. Tributos a recolher
REFIS (i)
4.326
4.781
PERT (i)
3.780
4.142
Parcelamento ordinário (i)
918
2.395
PIS e COFINS
7.616
2.983
CSLL e IRPJ (Nota 18.a)
–
4.277
IRRF
1.102
1.357
Parcelamento simplificado (i)
4.252
399
ISS
6.966
2.443
Outros
1.246
553
30.206 23.330
Circulante
20.100 13.705
Não circulante
10.106
9.625
(i) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia optou por
aderir parcelamento ordinário e simplificado para renegociar as dívidas de
diversos impostos federais que estavam vencidos e manteve o pagamento em
dia desses parcelamentos e dos impostos correntes.
2021
2020
15. Salários e encargos a pagar
Provisão de férias e encargos
10.151
4.904
Encargos sociais a recolher
12.350
769
Salários a pagar
27
5
Outros
1.370
224
23.898
5.902
16. Adiantamentos de clientes – Refere-se a adiantamentos efetuados por
clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes adiantamentos
são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma financeiro de cada
contrato e são realizados mediante faturamento de cada projeto. Os valores
recebidos são destinados para custear os gastos incorridos em projetos. Em
31 de dezembro de 2021 apresenta o saldo de R$ 25.921 (R$ 10.143 em 31 de
dezembro de 2020). 17. Provisão para litígios – Durante o curso normal dos
negócios, a Companhia está exposta a certos riscos, que incluem processos
trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus assessores legais, a
Companhia registrou, no passivo não circulante, os seguintes valores a título
de provisão para cobrir eventuais riscos prováveis:
2021
2020
Processos trabalhistas
Saldo inicial
649
343
Provisões
–
306
Saldo final
649
649
Os processos com probabilidade de perda possível montam R$ 2.356 (R$ 2.440
em 31 de dezembro de 2020). Sendo de natureza cíveis R$ 414 (R$ 1.528 em
31 de dezembro de 2020), trabalhistas R$ 2.727 (R$ 912 em 31 de dezembro
de 2020) e tributária R$ 425 (não havia processos com probabilidade de perda
possível em 31 de dezembro de 2020). 18. Imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro – a. Reconciliação do resultado e do Impostos de
renda (IR) e da contribuição social (CS)
2021
2020
Lucro antes do Impostos
9.936
29.712
Alíquota nominal (%)
34%
34%
IR e CS à alíquota nominal
(3.378) (10.102)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças permanentes
(53)
(30)
Resultado de equivalência patrimonial
5.484
1.862
Benefício lei do bem
–
2.527
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD)
(3.223)
–
Outras
(33)
(362)

2021
2020
Imposto de renda e da contribuição social
(1.203)
(6.105)
IR e CS – corrente
–
(4.278)
IR e CS – diferido
(1.203)
(1.827)
Alíquota efetiva
6%
21%
b. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos por
natureza
2021
2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal
4.725
3.957
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Taxa de depreciação contábil x fiscal
(7.210)
(5.239)
Custo de transação (comissões bancárias)
(118)
(118)
(2.603)
(1.400)
(i) Expectativa de realização do prejuízo fiscal
2021
2020
2021
–
1.847
2022
2.110
2.110
2023
2.615
–
4.725
3.957
19. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o
capital social subscrito e integralizado é de R$ 107.409 (R$ 16.789 em 31 de
dezembro de 2020), dividido em 107.409.166 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal. Em 20 de outubro de 2020, as acionistas da Companhia, aportaram suas participações na Allonda Ambiental Participações
S.A. (Holding), passando esta Companhia a deter a totalidade das ações
da Allonda Ambiental S.A. Com a reorganização societária mencionada e a
criação da holding, a composição do capital social por quantidade de ações
é apresentada abaixo:
2021
2020
Quantidade
Quantidade
%
%
de ações
de ações
Allonda Ambiental Participações S.A.
107.409.166 100%
16.789.057 100%
Total de ações
107.409.166 100%
16.789.057 100%
b. Dividendos: O Estatuto social da Companhia determina a distribuição de
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício ajustado
na forma da lei. A destinação do lucro declarado em 31 de dezembro de 2021
e 2020, foram calculados conforme estatuto da Companhia, demonstrado a
seguir:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
8.733
23.607
Base para cálculo para constituição da reserva
legal
8.733
23.607
Reserva legal 5% do lucro líquido, limitada a 20% do
capital social
(437)
(1.180)
Base para dividendos mínimos obrigatórios
8.296
22.427
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
–
(5.607)
Reserva de investimento
(8.296) (16.820)
c. Resultado por ação: A Companhia apresenta o cálculo do resultado por
ação básico, calculado, através da divisão do lucro do exercício, atribuído
aos detentores das ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média
ponderada de ações disponíveis durante o período.
2021
2020
Lucros líquido do exercício
8.733 23.607
Média ponderada da quantidade de ações (lote de mil
ações)
107.409 16.789
Resultado por ação básico (por lote de mil ações,
expresso em R$)
0,08
1,41
20. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados
2021
2020
Mercado nacional
Receita bruta – revenda de mercadorias
–
77
Receita bruta – serviços prestados
301.250
224.816
Receita bruta total
301.250
224.893
Tributos incidentes e devoluções
(28.226)
(17.512)
Receita operacional líquida
273.024
207.381
2021
2020
21. Custos e Despesas por natureza
Pessoal
(109.347)
(66.612)
Consultorias, assessorias e serviços terceiros
(50.532)
(41.419)
Materiais aplicados em obras
(43.568)
(27.064)
Locação de veículos, máquinas e equipamentos
(35.703)
(18.736)
Manutenções e reparos
(1.372)
(4.796)
Depreciações e amortizações
(4.210)
(3.211)
Custos das mercadorias vendidas
(651)
(3.640)

21. Custos e Despesas por natureza
Combustíveis e lubrificantes
Aluguéis de imóveis
Água, Energia e Internet
Despesas com vendas
Provisões para contingências
Outros
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos
Despesas gerais e administrativas
22. Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Descontos obtidos
Variação cambial
Rendimentos de aplicações financeiras
Outras
Despesas financeiras
Despesas com juros
Despesas bancárias
Descontos concedidos
Variação cambial
Outras

2021
(3.873)
(2.148)
(9.381)
–
–
(10.848)
(271.633)
(245.099)
(26.534)
2021

2020
(2.244)
(1.585)
(731)
(533)
(306)
(4.927)
(175.804)
(134.922)
(40.882)
2020

96
–
293
497
886

93
220
488
–
801

(5.902)
(7.338)
(270)
(629)
(1.568)
–
(31)
(65)
(460)
–
(8.231)
(8.032)
Resultado financeiro, líquido
(7.345)
(7.231)
23. Instrumentos financeiros – A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez e
segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a Administração pretende cobrir o qual é aprovado pela Administração para operacionalização da estratégia apresentada. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus
condições vigentes no mercado. A Companhia, além de não ter operado com
derivativos, não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco. a. Classificação contábil e valores justos: A
classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir
e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além
das informadas em 31 de dezembro de 2020. Não inclui informações sobre o
valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo,
se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo:
2021
2020
Ativos financeiros ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
33.993
7.131
Aplicações financeiras
1.201
4.835
Contas a receber
123.943
47.959
Partes relacionadas
109.864
17.474
Outros recebíveis
1.453
826
270.454
78.225
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores
61.926
20.741
Empréstimos, financiamentos e arrendamentos
66.698
81.899
Partes relacionadas
–
55.050
128.624 157.690
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível.
Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da
seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos
para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). Quando aplicável, a Companhia classifica a mensuração
do valor justo dos ativos e passivos como nível 2. b. Estrutura do gerenciamento de risco: Os principais fatores de risco a que a Companhia está
exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros.
Os riscos estratégico-operacionais são endereçados pelo modelo de gestão
da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, o
comportamento de variáveis macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros,
bem como as características dos instrumentos financeiros utilizados pela
Companhia. Esses riscos são administrados por meio de acompanhamento
da Administração que atua ativamente na gestão operacional da Companhia.
Riscos ambiental: A Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental
baseado nos critérios da Norma Internacional ISO 14001:2015 – Sistemas de

Diretoria
Leo Cesar Melo – Presidente
Aos Administradores e Acionistas
Allonda Ambiental S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Allonda Ambiental
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Allonda Ambiental 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 normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Outros assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior:

Gestão Ambiental certificado pelo Organismo Internacional de Certificação
Credenciado DNV-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA.
Baseado nestas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos,
implementando controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu
desempenho ambiental, atendendo a legislação pertinentes e outros requisitos,
assim como promove melhorias nos impactos considerados mais significativos
no relacionamento com o meio ambiente. A Companhia possui procedimentos
para identificação, avaliação e análise dos aspectos ambientais significativos.
O compliance ambiental é garantido por meio da identificação mensal de
todos os requisitos legais, contratuais, regras, normas e regulamentos que o
escopo de atuação da Companhia está submetido, com avaliação periódica
do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. A
estrutura organizacional, infraestrutura, competências e conscientização são
adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os cenários
de emergência identificados possuem planos de atendimento para atuação de
forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são monitorados para
seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações da conformidade e
adequações são realizadas periodicamente e todos os resultados são analisados criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização para tomada de ações
e melhorias. Além disso, a Companhia contrata seguros de responsabilidade
civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha para cada operação
conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. As apólices contratadas
cobrem inclusive poluição súbita e são válidas por todo período da operação.
Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas
financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente
proveniente das contas a receber de clientes da Companhia. O valor contábil
dos ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito
está apresentado a seguir:
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
33.993
7.131
Aplicações financeiras
1.201
4.835
Contas a receber
123.943 47.959
Outros recebíveis
1.453
826
160.590 60.751
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Companhia ao
risco de crédito é influenciada principalmente pelo o risco de não pagamento.
Porém, trata-se de uma carteira com poucos clientes, substancialmente formada por clientes recorrentes, com contratos firmados em médio prazo e sem
histórico de perdas. Esses fatores contribuem para a minimização do risco de
crédito. Adicionalmente, a Companhia não possui histórico de perda junto aos
clientes. Dessa forma, ao analisar os eventos passados, condições atuais e
previsões de condições econômicas futuras, a Administração concluiu que não
há necessidade de constituição de provisão para perdas esperadas. Risco de
liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro.
A abordagem da Companhia na administração da liquidez é de garantir, na
medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A
seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados.
Vencimentos:
Fluxo de
Valor caixa conAté 1 – 2 2 – 5
Em 31 de dezembro de 2021
Contábil
tratual 1 ano anos anos
Passivos financeiros não
derivativos
Empréstimos e financiamentos
66.698
66.698 23.008 21.905 21.785
Fornecedores
61.926
61.926 61.926
–
–
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a
Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Análise
de sensibilidade para instrumentos com taxa de juros pré-fixada: A Companhia não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro com taxa de juros
pré-fixada pelo valor justo por meio do resultado. Portanto, uma alteração nas
taxas de juros ao final do período de relatório não impactaria o resultado da
Companhia e suas controladas. Risco de taxa de câmbio: Este risco decorre
da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem a incorrem em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam ou aumentem
valores captados no mercado. Entretanto, a Companhia e suas controladas não
possuem operações em moeda estrangeiras em 31 de dezembro de 2021 e
2020. 24. Eventos Subsequentes – Até a presente data não houve eventos
subsequentes na Companhia.
Contador
Raphael Canhiçares – CRC 1SP 255.052

Diego Motta – Diretor Financeiro
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras da Companhia em 31 de dezembro 2020 foram realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
auditadas por outros auditores, cujo relatório, datado de 03 de maio de 2021, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
expressa uma opinião sem ressalvas.Responsabilidades da administração podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra- já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entenaqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo- administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências

de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 4 de maio de 2022.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP 000.160/O-5

Rodrigo Lobenwein Marcatti
Contador
CRC 1MG 091.301/O-2

Lucia Camargo Nunes (*)
208 ganha motor 1.0 na linha 2023

Novo Audi Q3 está mais forte

Era só uma questão de tempo. Tendo como uma das
principais críticas apenas a oferta de motor 1.6, a Peugeot
anunciou o lançamento de duas novas versões do compacto
208 com motor flex Firefly de 3 cilindros 1.0 de até 75 cv
a preços competitivos.
Esse conjunto, com câmbio manual de 5 marchas, é o
mesmo utilizado atualmente no Fiat Argo. Já como linha
2023, a nova versão 1.0 Like vai partir de R$ 72.990 e a
Style, R$ 79.990.
Com motor 1.6 de 120 cv, a versão Active está por
R$ 94.990. Depois vem a Allure, a R$ 99.990, e a topo
Griffe, a R$ 109.990, todas com câmbio automático de
6 marchas.

A nova geração do Audi Q3 voltará a ser brasileira com o
retorno à fábrica de São José dos Pinhais (PR) no segundo
semestre. Antes disso, as duas novas carrocerias do Q3
mantêm a importação da Hungria: o SUV tem três versões
com preços que vão de R$ 273.990 a R$ 315.990, e o Sportback, com caída mais cupê, conta com duas configurações
por R$ 315.990 e R$ 339.990.
Ambos são equipados com motor turbo de 2 litros que
gera 231 cv (o mesmo do Porsche Macan), transmissão
automática de 8 marchas e tração integral. Anteriormente
o utilizado era o 1.4 Turbo de 150 cv.
A Audi deixou de produzir nesta planta paranaense desde
o final de 2020. De lá saía, na ocasião, o A3 Sedan.

Stellantis

Audi

Destaque para o pacote Toyota Safety Sense, que inclui 9
air bags, controle de cruzeiro adaptativo com alerta sonoro,
frenagem automática de emergência, alerta de mudança
de faixa com correção ativa, alerta de ponto cego, faróis
altos automáticos e sistema de pré-colisão frontal com
detecção de pedestre à noite e de ciclistas.

Equinox reestilizado ganha mais segurança

Com uma reestilização leve e novos conteúdos, a Chevrolet lança o SUV Equinox, importado do México. Os
preços começam em R$ 204.990 para a inédita versão RS,
de visual mais esportivo, e R$ 221.990 a Premier, que se
destaca pela tração integral.
O motor é o mesmo 1.5 turbo de 172 cv com câmbio
automático de seis marchas.
As duas versões contam com central multimídia MyLink
de 8” mais rápida, com projeção sem fio para smartphones,
wi-fi nativo, Spotify e Alexa.
Para segurança, destaque aos 6 airbags, alertas de colisão
frontal com detecção de pedestre, de movimentação traseira, de ponto cego com sensor de aproximação repentina,
de esquecimento de pessoa ou objeto no banco traseiro,
assistente de permanência na faixa, farol alto inteligente,
frenagem automática de emergência com detector de
pedestre e indicador de distância do veículo à frente.
Chevrolet

Peugeot 208 2023.

Peugeot lança clone da Fiorino

Aproveitando o segmento pouco explorado e por fazer
parte do grupo Stellatnis, a exemplo do novo motor do
208, a Peugeot lança a Partner Rapid 2023. Apesar da
identidade visual própria, o furgão compartilha boa parte
dos componentes com a Fiat Fiorino, incluindo o motor
flex 1.4 de até 86 cv.
Voltado a empresas que utilizam veículos comerciais
menores, a Partner Rapid tem capacidade para transportar
até 650 kg e 3,3 metros cúbicos de volume. As portas têm
abertura de 180 graus.
O utilitário, produzido em Betim (MG) está disponível
em duas versões: Business, por R$ 101.390 e a Business
Pack a R$ 106.990. A Fiat Fiorino, vendida em única versão, sai a R$ 106.090.

Novo Q3.

Toyota aposta em híbridos

A Toyota lançou novas linhas do RAV4 e Camry. Ainda
como linha 2022, o SUV RAV4, vendido na versão SX Connected Hybrid, custa R$ 301.140. A novidade foi incluir um
pacote com alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de
ponto cego e aviso de não afivelamento dos cintos traseiros.
Sob o capô, tudo igual: o Toyota combina o motor 2.5
16V de 178 cv a gasolina que atua com três elétricos que
rendem 120 cv. Juntos, entregam 222 cv.
O sedã Camry, por sua vez, retorna ao Brasil reestilizado. A única versão, XLE 22/23 híbrida, custa R$ 331.790.
Importado dos EUA, vem equipado com motor similar ao
RAV4: 2.5 de 178 cv mais três elétricos, mas que combinados geram 211 cv, um pouco menos do que no SUV. O
câmbio é o CVT.

Novo Equinox.

Observação: os preços informados nas reportagens são
baseados em Brasília e podem variar conforme o ICMS
de cada Estado.
*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br
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