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Sol e aumento de nuvens de 
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Governo de Minas determina medidas  
mais rígidas em Uberlândia e região 
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Após mau uso de testes  
rápidos, Prefeitura decide 
suspender exames na rede

Sobreviventes à Covid-19 
enfrentam queda de cabelo  
após contato com o vírus
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Quem é e o que é
Bolsonaro ?

Aposentado e passado para a Reser-
va do Exército Brasileiro, por má condu-
ta, o capitão Bolsonaro foi eleito Deputa-
do Federal pelo Rio de janeiro. Depois de 
passar vários mandatos como Deputado 
Federal, sem produção de Leis que trou-
xessem alguma recomendação para sua 
continuidade, ao contrário, estimulou o 
uso de gabinetes para nomear pessoas 
originárias das milícias que se estrutu-
ravam no Estado do Rio de janeiro, com 
tentáculos por outros Estados.  Tratou de 
arranjar os espaços para acomodar seus 
filhos para que dessem continuidade e 
profundidade às suas ações nos parla-
mentos configurados como Câmara de 
Vereadores do Rio de Janeiro e Assem-
bleia Legislativa do mesmo Estado. 

Jair Messias Bolsonaro se candidatou 
a Presidente da República do Brasil, le-
vou junto um de seus filhos para Senador 
e outro para a Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro, transformando sua família 
em usuária de diretos dos poderes públi-
cos, eleitos “democraticamente”. Quan-
do afirmo “democraticamente” estou me 
referindo aos processos de campanhas 
adotados, com as presenças explicitas de 
mentiras pela internet, as chamadas fake 
news. E mais, com o arranjo de recursos 
financeiros auferidos nas chamadas “ra-
chadinhas” e “assessores fantasmas” lo-
tados em seus gabinetes. A participação 
do personagem Queiróz ainda não está 
inteiramente esclarecida, com atenção 
especial aos depósitos financeiros efe-
tuados em favor de Michele, esposa de 
Bolsonaro.

No triste episódio em que a Câma-
ra dos Deputados acatou o pedido de 
afastamento da então Presidenta Dilma 
Roussef, ainda que não houvessem cri-
mes explicitados, Bolsonaro como elei-
tor por ser Deputado Federal expressou 
homenagem a Brilhante Ustra, um dos 
mais sanguinários torturadores da his-
tória do Brasil. Esse militar fez “história” 
ao torturar Dilma em seu período de pri-
são, durante a ditadura civil, empresa-
rial e militar. Não apenas votou para o 
impedimento de Dilma, mas fez questão 
de relembrar a tortura anterior à qual a 
ex- Presidenta foi submetida. Atitude de 
crueldade descabida.

Com discurso homofóbico e carregado 
de rancores desenvolveu sua campanha. 
Dividiu o Brasil entre os que “merecem 
ser exterminados” e os que ele chamou 
de “pessoas de bem”. Neste grupo co-
locou os neofascistas, “vendilhões dos 
templos” que comandam e radicalizam 

suas igrejas pentecostais. Também es-
teve acompanhado por milicianos, nitida-
mente envolvidos com o assassinato da 
vereadora Marielle Franco e Anderson. 

Apareceu em palanque, em Rio Bran-
co no Estado do Acre, empunhando um 
pedestal de microfone, apontando como 
se fosse uma metralhadora afirmando 
que tiraria os petistas, de onde quer que 
estivessem. Como se sua presença ex-
terminasse o Partido dos Trabalhadores 
e demais setores das esquerdas brasilei-
ras. Fazendo pose de estar metralhando 
com rajada de tiros deu a ideia de que 
mataria os adversários. Promoveu em 
Juiz de Fora um espetáculo ainda não 
completamente esclarecido de uma “fa-
cada” que precisará ser melhor explica-
da. Exalando toda essa estratégia de 
rancor, Bolsonaro ofereceu espaço para 
o aprofundamento do ódio e a divisão da 
sociedade brasileira.

Mas, se não houvesse a atuação des-
cabida e irresponsável do então Juiz Sér-
gio Moro e a turma do Deltan Dallagnol 
em Curitiba a situação não chegaria ao 
nível de radicalização, eu diria de secta-
rismo para o qual a população brasileira 
foi empurrada. E pior, com subserviência 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Esses 
Tribunais têm essa imensa dívida para 
com a população brasileira.

Os episódios da condução coercitiva 
de Lula para prestar depoimento no Ae-
roporto de Congonhas; o impedimento de 
Lula assumir o Ministério da Casa Civil, 
foram desastrosos para a atual situação 
do Brasil. Tudo isso com as “publicida-
des” estratégicas oferecidas por Sérgio 
Moro e apoio dos grandes grupos jorna-
lísticos e de mídia, impulsionando a elei-
ção de Bolsonaro. Prenderam Lula e o 
impediram de participar das eleições Pre-
sidenciais. Fortaleceram o que chama-
ram de ódio ao “lulapetismo” com base 
em mentiras que atualmente estão sendo 
desvendadas, graças à “farsa jato” e aos 
descobrimentos do “fake” de Araraquara, 
o Walter Delgatti. Se não fossem estas 
histórias e personagens os fatos ficariam 
escondida.  

Atualmente não há mais como as 
pessoas ignorarem o estelionato que foi 
praticado contra o eleitorado brasileiro 
e toda nossa população. Ofereceram o 
mandato de maior autoridade do país, 
a um homem que rejeita a Ciência, que 
apoia os achismos “negacionistas”, que 
apesar das imagens mandadas por ex-
pedições espaciais, ainda insistem que o 
Planeta Terra é plano e não um geóide. 
Recomendou, até mesmo para a ema do 
Palácio da Alvorada o uso de cloroquina 
como preventivo do coronavírus, contra 
todas as evidências de que esse medica-
mente deve ser usado para outras enfer-
midades e não para o coronavírus. 

Bolsonaro deixou de lado as recomen-
dações para não haver aglomeração, 
para a prática do distanciamento social, 
para o uso de mascaras como forma de 
evitar a irradiação do vírus, da vacinação 
para erradicar a doença. Um governan-
te que está entregando o patrimônio da 
União, ou seja, dos brasileiros, para os 
interesses das empresas estrangeiras, 
atuando contra a soberania nacional. E 
tudo isso em conluio com o auto coman-
do das Forças Armadas, com especial 
atenção ao Exército, segundo escreveu 
o General Santos Cruz.

Enfim, como é possível que com esse 
perfil, rejeitado mundialmente, no Brasil 
tenhamos 30% de eleitores que o apro-
vam? É verdade que no II Turno das elei-

ções presidenciais ele amealhou 57,8 
milhões de votos. Mas também é neces-
sário sabermos que o Brasil tem 211.150 
milhões de habitantes, o que correspon-
de a 149,7 milhões de eleitores. Ou seja, 
ele já teve aprovação maior do que a 
atual. Apesar de todo sofrimento produ-
zido, essa fase tem utilidade para o auto-
conhecimento do Brasil. Não poderemos 
mudar a história vivida, mas poderemos 
começar um novo período com uma his-
tória melhor.

Mas, a ordem é:
VACINAS PARA TODAS AS PESSO-

AS JÁ!
AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ!
SALVAR VIDAS JÁ!

Os episódios da condução coercitiva 
de Lula para prestar depoimento 
no Aeroporto de Congonhas; o 
impedimento de Lula assumir 
o Ministério da Casa Civil, foram 
desastrosos para a atual situação do 
Brasil. Tudo isso com as “publicidades” 
estratégicas oferecidas por Sérgio 
Moro e apoio dos grandes grupos 
jornalísticos e de mídia, impulsionando 
a eleição de Bolsonaro. Prenderam 
Lula e o impediram de participar das 
eleições Presidenciais. Fortaleceram o 
que chamaram de ódio ao “lulapetismo” 
com base em mentiras que atualmente 
estão sendo desvendadas, graças 
à “farsa jato” e aos descobrimentos 
do “fake” de Araraquara, o Walter 
Delgatti. Se não fossem estas histórias 
e personagens os fatos ficariam 
escondida

POLÍTICA, UMA PERSPECTIVACláudio Di Mauro
 Geógrafo docente no IG/UFU
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ONDA ROXA

MG impõe mais restrições 
em Uberlândia e região

 | GOVERNO INTERVÉM PELA 1ª 
VEZ EM DECISÕES MUNICIPAIS 
DESDE INÍCIO DA PANDEMIA

 � FERNANDO NATÁLIO

Uberlândia e outros 26 
municípios que com-
põem a região Triângu-

lo Norte passam a integrar, a 
partir desta quinta-feira (4), a 
chamada Onda Roxa, fase do 
programa Minas Consciente 
recém-criada que prevê me-
didas mais restritivas, típicas 
de um lockdown, para conter 
o avanço da pandemia do co-
ronavírus no Estado. A região 
Noroeste, de cidades como 
Paracatu (MG) e Lagamar 
(MG), também foi classificada 
nessa fase. A medida é válida 
por 15 dias. 

As normas passam a valer 
nesta quinta-feira (4), após a 
publicação no Diário Oficial do 
Estado. Em caso de descum-
primento das novas regras, 
foi confirmado que haverá 
punição, mas não houve de-
talhamento a respeito.

Esta é a primeira vez que 
o governo de Minas intervém 
sobre as prefeituras desde o 
início da pandemia. Durante 
o anúncio, feito em entrevista 
coletiva realizada nesta quar-
ta-feira, em Belo Horizonte, 
o governador Romeu Zema 
também afirmou que os mu-
nicípios que estiverem na 
Onda Roxa serão obrigados 
a seguir as regras determina-
das pelo Estado. “A adesão é 

impositiva”, disse. 
Até então, os municípios 

tinham autonomia para de-
cidir as medidas restritivas. 
Uberlândia era uma das ci-
dades que não seguiam o Mi-
nas Consciente. A Prefeitura 
instituiu plano próprio para 
funcionamento de atividades 
econômicas após anunciar 
a saída do programa, que é 
gerenciado pelo Estado de 
Minas Gerais.

Com a Onda Roxa, ficam 
determinadas várias restri-
ções que já vinham sendo 
aplicadas em Uberlândia 
pelo prefeito Odelmo Leão, 
por meio do Plano Municipal 
de Funcionamento das Ativi-
dades Econômicas (PFAE). 
Entre estas medidas, estão o 
fechamento do comércio não 
essencial, toque de recolher 
das 20h às 5h e restrição 
de circulação de pessoas 
(só podem sair de casa para 
atividades essenciais). Desde 
o dia 23 de fevereiro, Uber-
lândia conta com estas ações 
restritivas.

As principais novidades 
que a Onda Roxa traz são 
a implantação de barreiras 
sanitárias de vigilância e a 
proibição de reuniões presen-
ciais, inclusive entre parentes 
que não morem na mesma 
casa. Além da amplitude das 
medidas, já que envolvem 
todas as cidades da região 

SAÚDE

Prefeitura suspende testes rápidos na rede municipal
 � BRUNA MERLIN

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) suspen-
deu a realização de testes 
rápidos para identificar a 
contaminação da Covid-19 
em pacientes que procuram 
as unidades municipais de 
saúde. Nos últimos dias, o 
Diário de Uberlândia recebeu 
diversos relatos de pessoas 
que contestaram a eficácia 
do exame que estava dando 
negativo em diversos casos 
de pacientes sintomáticos.

Segundo o coordena-
dor da rede de urgência e 
emergência da SMS, Clau-
ber Lourenço, a suspensão 
dos testes rápidos, aqueles 
que são realizados através 
do sangue do paciente, não 
está relacionada à eficácia 
do método. Conforme dito por 
ele, a interrupção se deu em 
razão do mau uso e indicação 
precipitada do exame. 

“O teste rápido é recomen-
dado a partir do 8º ou 10º dia 
de sintomas em diante. Sendo 
assim, estavam havendo mui-
tas recomendações para que 

os pacientes fizessem antes 
e, com certeza, o resultado 
seria negativo porque o teste 
não conseguiria identificar o 
vírus”, explicou.

Ainda de acordo com 
Clauber, uma equipe de in-
fectologistas foi empenhada 
para fazer uma nova orienta-
ção com os profissionais de 
saúde. Assim que o período 
de orientação for finalizado, 
a expectativa é de que os 
testes rápidos voltem a ser 
aplicados nas Unidades de 
Atendimento Integrado (UAIs) 
e nas Unidades Básicas de 
Saúde Familiar (UBSFs).

 � PCR

O exame de PCR, que 
é feito com um cotonete e 
introduzido no nariz do pa-
ciente, é o mais indicado para 
a identificação da Covid-19. 
O coordenador da rede de 
urgência e emergência da 
SMS, Clauber Lourenço, in-
formou que o teste continua 
sendo feito normalmente nas 
unidades municipais de saúde 
com prescrição médica. 

“O paciente que chegar 
nas unidades com sintomas 
da doença irá passar por uma 
avaliação médica e o profis-
sional irá fazer a prescrição 
para o exame. O teste é feito 
na unidade mesmo e o resul-
tado sai no mesmo dia. Não 
deixaremos de realizar esse 
exame porque ele é muito 
importante”, explicou.

A reportagem também 
questionou o coordenador 
sobre a parceria com a Fun-
dação Ezequiel Dias (Funed-
MG), realizada no início do 
mês de fevereiro. Na época, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde enviou um informe 
aos profissionais das unida-
des explicando que parte da 
realização dos testes seria 
administrada pela instituição 
estadual. O informe indicava 
que a mudança se deu em 
razão de uma contenção de 
gastos do Município e que 
outras áreas da saúde pre-
cisavam desse recurso que 
estava sendo aplicado em 
testes. 

A notificação determinava 
que os médicos fizessem 

somente os testes PCR, aos 
custos do Município, em ca-
sos de pacientes com sinto-
mas moderados ou graves 
que necessitem de interna-
ção. Os demais casos deve-
riam ser direcionados para 
realização de teste rápido ou 
PCR sob responsabilidade da 
Funed-MG.

Como resposta, o coor-
denador disse que o auxílio 
da Funed foi suspenso, pois 
a instituição não conseguiu 
administrar a demanda. “A 
proposta era muito válida, 
mas a instituição não con-
seguiu suprir a demanda e 
decidimos por voltar toda a 
responsabilidade dos testes 
para o Município”, comple-
mentou.

Por fim, Clauber ressaltou 
que o recurso economizado 
que seria investido em outras 
áreas da saúde retornou para 
a aplicação de testes nas 
UAIs e UBSFs. “Não pode-
mos deixar os testes porque 
são eles que nos indicam 
como está o cenário da cida-
de”, concluiu. 

CLEITON BORGES/SECOM/PMU

Uberlândia continuará na 
Fase Rígida do Plano Mu-
nicipal de Funcionamento 
das Atividades Econômicas 
(PFAE) no período do dia 6 
a 12 de março. O Informativo 
(Nº 11/2021) com a pror-
rogação das restrições foi 
publicado no Diário Oficial do 
Município (DOM) desta quar-
ta-feira (3). A medida foi ado-
tada para conter o aumento 
da pandemia do coronavírus 
em Uberlândia ocorrido nas 
últimas semanas.

A Fase Rígida do Pla-
no Municipal é a que mais 
restringe o funcionamento 
das atividades econômicas, 
não permitindo a abertura 
dos serviços não essenciais. 
Esta medida está em vigor 
na cidade desde o dia 20 de 
fevereiro.

No informe publicado nes-
ta quarta, no Diário Oficial 
do Município, o Núcleo Es-
tratégico informa, ainda, “a 
manutenção das medidas es-
tabelecidas pela Deliberação 
nº 06, de 22 de fevereiro de 
2021, considerando o colapso 
do sistema de saúde (público 
e privado) e a necessidade de 
redução do número de casos 

e internações por Covid-19 
no Município de Uberlân-
dia”. Assim, as proibições de 
venda de bebidas alcoólicas 
(Lei Seca) e de circulação de 
pessoas e veículos das 20h 
às 5h (toque de recolher) 
também vão permanecer até 
12 de março. 

Previsto inicialmente até o 
dia 26 de fevereiro, o decreto 
já tinha sido prorrogado uma 
vez, até o dia 5 de março, 
segundo publicação feita 
por meio do Informativo nº 
10/2021, divulgado em 24 de 
fevereiro. 

 � PLANO MUNICIPAL

A Prefeitura de Uberlândia 
instituiu plano próprio para 
funcionamento de atividades 
econômicas após anunciar 
a saída do programa “Minas 
Consciente”, que é definido 
pelo Estado de Minas Gerais.

O Plano Municipal de Fun-
cionamento das Atividades 
Econômicas (PFAE) em Uber-
lândia é dividido nas fases 
rígida, intermediária e flexível, 
representadas pelas cores 
vermelha, amarela e verde, 
respectivamente.

RESTRIÇÕES

Uberlândia continuará na 
Fase Rígida até o dia 12

Triângulo Norte e do Noroeste 
do Estado.

 � COLAPSO DA SAÚDE

O enquadramento destas 
regiões na fase mais restriti-
va do programa que define o 
funcionamento das atividades 
econômicas, pelo Governo de 
Minas, ocorre no momento em 
que os sistemas de saúde de 
diversas cidades do estado 
estão em colapso. É o caso 
da rede de saúde de Uber-
lândia, que teve, nesta quarta, 
mais um recorde de mortes 
por Covid em 24 horas, com 
25 óbitos em decorrência da 
doença. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a cidade 
também tem 100% dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) destinados à Co-
vid-19 e dos leitos de UTI 
geral, na rede municipal, 
ocupados e 184 pacientes in-
ternados nas UAIs (Unidades 
de Atendimento Integrado) à 
espera por uma UTI.

O Diário questionou a Pre-
feitura de Uberlândia sobre a 
Onda Roxa e a adesão impo-
sitiva à nova fase do programa 
determinada pelo governo 
estadual, mas não houve po-
sicionamento do município até 
o fechamento desta edição.
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Medidas são válidas 
pelos próximos 15 dias

CIDADES DA
 REGIÃO 

TRIÂNGULO 
NORTE

• Cachoeira Dourada

• Abadia dos Dourados

• Araguari

• Araporã

• Campina Verde

• Canápolis

• Capinópolis

• Cascalho Rico

• Centralina

• Coromandel

• Douradoquara

• Estrela do Sul

• Grupiara

• Gurinhatã

• Indianópolis

• Ipiaçu

• Iraí de Minas

• Ituiutaba

• Monte Alegre de Minas

• Monte Carmelo

• Nova Ponte

• Patrocínio

• Prata

• Romaria

• Santa Vitória

• Tupaciguara

• Uberlândia

Coordenador da rede 
municipal disse que 
interrupção se deu em razão 
do mau uso e indicação 
precipitada do exame
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SEQUELAS

Queda de cabelo é queixa 
após contato com o vírus 

 | DIÁRIO OUVIU PROFISSIONAIS 
DE UBERLÂNDIA, QUE EXPLICAM 
PRINCIPAIS MOTIVOS

 � IGOR MARTINS

Mesmo após um ano da 
descoberta do Sars-
CoV-2, causador da 

pandemia da Covid-19, mui-
tos cientistas e profissionais 
da saúde ainda investigam 
as sequelas e os sintomas 
causados pelo vírus. Recen-
temente, uma das principais 
queixas de pessoas que fo-
ram contaminadas pelo co-
ronavírus diz respeito a uma 
intensa queda de cabelos, 
que estaria diretamente rela-
cionada à enfermidade.

O caso aconteceu com a 
uberlandense Cristina Kelly 
Costa Silva. Em dezembro, a 
analista financeira foi conta-
minada pela Covid-19 e pre-
cisou ficar sete dias internada 
em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) na cidade. 
Uma das sequelas relatadas 
pela mineira foi, justamente, a 
queda de cabelos acentuada.

“Depois que recebi alta, 
fui orientada a começar tra-
tamentos para tratar das 
sequelas. Depois de 25 dias, 
comecei a notar uma que-
da expressiva do cabelo. 
Eu fiquei muito preocupada, 
procurei dermatologista, gine-
cologista e endocrinologista 
para saber a possível causa 
disso. Hoje, continuo com a 
queda de cabelos, mas estou 
bem menos preocupada do 
que anteriormente”, detalhou.

Segundo Cristina Silva, de 
46 anos, o lado psicológico 
contribuiu para a aceitação 
da sequela causada pelo 
vírus. A analista financeira, 
que mora em Uberlândia, 
contou que possui outras 
amigas que também foram 
contaminadas pela Covid e 
que tiveram sequelas “muito 
piores”, conforme dito por ela 
própria. Entretanto, a doença 
também deixou outras seque-

las na sua vida.
“Eu precisei fazer fisiote-

rapia respiratória. Quando 
fui internada, 30% do meu 
pulmão já estava comprome-
tido. Senti um cansaço muito 
grande logo após minha alta. 
Fiquei, realmente, debilitada, 
os hormônios foram altera-
dos, tive alteração do sono e 
no olfato. Até hoje, não sinto 
o cheiro das coisas”, disse 
Cristina Silva.

 � DERMATOLOGISTA 
EXPLICA

Em entrevista ao Diário, 
a dermatologista Thalita Car-
lesso explicou sobre a queda 
de cabelos decorrente da 
Covid-19. Segundo ela, a 
sequela é uma reação do 
vírus que acontece entre um 
e três meses após a contami-
nação. O termo utilizado, de 
acordo com a profissional, é 
“Eflúvio telógeno pós Covid”, 
que pode ocorrer também 
após outras infecções, como 
a dengue.

A tricologista (área da 
dermatologia que cuida da 
saúde dos cabelos e do couro 
cabeludo) informou que ainda 
há muito a se estudar sobre 
os efeitos colaterais e as se-
quelas que a Covid-19 pode 
deixar no corpo humano.  Em 
sua visão, a queda de cabelo 
pode acontecer por diversos 
fatores.

“A pandemia já causou 
problemas como a falta da 
vitamina D no organismo. Os 
baixos níveis dessa subs-
tância podem provocar o 
surgimento de doenças e 
enfraquecer o sistema imu-
nológico da própria pessoa, 
acometendo e destruindo os 
tecidos saudáveis do corpo. 
Quando a pessoa tem Covid, 
ela geralmente perde peso, 
e isso, por si só, já complica 
o estado de saúde do pa-

ciente. A Covid-19 provoca 
uma instabilidade hormonal 
ocasionada pelo estresse 
agudo e crônico”, explicou a 
profissional de saúde.

Thalita Carlesso falou, 
ainda, sobre a necessidade 
de procurar um especialista 
caso a pessoa apresente 
queda de cabelos acentuada. 
De acordo com a especialista, 
os casos, geralmente, são 
individuais e o tratamento 
é específico e baseado na 
realidade de cada paciente.

“Só o médico conseguirá 
examinar e fazer um diag-
nóstico para direcionar o 
tratamento. Alguns casos 
são ministrados com sham-
poos específicos, mas, em 
outros, a pessoa precisará 
se alimentar melhor, evitar 
estresse e se hidratar mais. 
Existem casos também em 
que é recomendado o uso 
de antibióticos. O principal 
é procurar um especialista e 
saber a causa da queda de 
cabelos”, detalhou.

 � LADO PSICOLÓGICO

A reportagem também 
conversou com a psicóloga 
Caroline Pozzobon Francis-
co, que afirmou que a saúde 
mental é fundamental para 
ter uma boa recuperação da 
Covid-19. De acordo com a 
especialista, o momento de 
incerteza com relação ao 
futuro fez com que o nível de 
estresse de grande parte da 
população aumentasse muito 
nos últimos tempos.

“Toda vez que a gente 
tem uma desregulação da 
sensação de estresse, nós 
vivemos situações estres-
santes. Com isso, temos um 
aumento de um hormônio 
chamado cortisol, que facilita 
muito a questão da queda 
de cabelos. Acredito que 
muito disso tenha a ver com 

UBERLÂNDIA

Coleta seletiva recolhe 2,5 milhões de quilos de resíduos recicláveis em 2020
 � BRUNA MERLIN 

A coleta seletiva de Uber-
lândia já atende 44 bairros da 
cidade. Mesmo com interrup-
ções devido à pandemia do 
novo coronavírus, o objetivo 
do projeto de ampliação do 
serviço, que começou no 
início do ano passado, foi 
alcançado em 2021. 

O serviço de coleta sele-
tiva, que recolhe materiais 
recicláveis de casas e co-
mércios, foi implantado no 
município em 2008 e era 
administrado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos. Em 
2017, o projeto passou para 
o Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (Dmae) e 
até o ano passado 29 bairros 
eram atendidos.

As regiões atendidas 
inicialmente eram: Brasil, 
Aparecida, Cazeca, Centro, 
Cidade Jardim, Jaraguá, 
Jardim Karaíba, Lídice, Lui-
zote, Dona Zulmira, Mansour, 
Jardim Patrícia, Osvaldo Re-
zende, Martins, Bom Jesus, 

Daniel Fonseca, Roosevelt, 
Santa Mônica, Segismun-
do Pereira, Saraiva, Tibery, 
Tubalina, Vigilato Pereira, 
Alto Umuarama, Custódio 
Pereira, Fundinho, Tabaja-
ras, Patrimônio, Umuarama, 
Marta Helena, Morada da 
Colina e Altamira. 

No início do ano passado, 
a autarquia iniciou a amplia-
ção dos bairros beneficiados. 
Conforme dito pelo diretor 
geral do Dmae, Adicionaldo 
dos Reis Cardoso, a intenção 
era levar o serviços para ou-
tros 15 bairros, expandindo, 
assim, para 44 regiões da 
cidade, até o mês de março 
de 2020. Contudo, os planos 
foram impedidos pela pande-
mia do Covid-19.

“Nosso trabalho de cons-
cientização com a população 
teve que ser interrompido. 
Devido ao alto risco de con-
taminação, não podíamos re-
alizar a entrega de folhetos e 
passar de porta em porta para 
explicar sobre a coleta seleti-
va. Sendo assim, tivemos que 

interromper o projeto”, disse 
Adicionaldo Cardoso. 

Até o momento da inter-
rupção da expansão, somen-
te três bairros tinham rece-
bido o benefício: Tubalina, 
Marta Helena e Morada da 
Colina. O projeto foi retoma-
do no fim de 2020 e outras 
regiões foram contempladas: 
Pacaembu, Nossa Senhora 
das Graças e os loteamentos 
Gramado e Cruzeiro do Sul, 
Santa Rosa, Altamira, Jardim 
Inconfidência e Maravilha.

Em 2021, a implantação 
da modalidade em novas 
localidades continuou e foi 
possível concluir o objetivo 
de oferecer a coleta seletiva 
a 44 bairros do município. 
Desde o início deste ano, 
novas regiões receberam 
o serviço: Jardim América 
I e II e o loteamento Santa 
Rosa, Planalto, Chácaras 
Tubalina e Quartel, Lagoinha, 
Carajás, Pampulha, Parque 
Residencial Camaru e Jardim 
Botânico. 

Ainda de acordo com 

LIXO RECOLHIDO

Mês Quantidade de resíduos recolhidos (kg)

Julhow 231.087

Setembro 246.480

Outubro 256.790

Dezembro 280.562

Adicionaldo Cardoso, mesmo 
que o programa inicial de am-
pliação tenha sido finalizado, 
o Dmae pretende continuar 
com a expansão da coleta 
seletiva para novos bairros 
de Uberlândia ao longo des-
te ano de 2021. “Ainda não 
temos um planejamento em 
relação a isso, mas nossa in-
tenção é continuar levando o 
serviço para outras regiões”, 
complementou. 

 � QUANTIDADE DE 
RESÍDUOS

Em todo o ano de 2020 
foram coletados mais de 2,5 
milhões de quilos de resíduos 
recicláveis em Uberlândia. A 
quantidade foi maior do que 

a registrada nos anos anterio-
res, desde o início do serviço 
na cidade.

O aumento na quantida-
de de lixo recolhido no ano 
passado se dá em razão da 
expansão dos serviços para 
outros bairros. Além disso, 
a pandemia também está 
relacionada diretamente a 
essa elevação, já que muitas 
pessoas ficaram em casa e 
passaram a produzir mais 
resíduos, principalmente com 
embalagens de deliverys. 

Os meses com mais quan-
tidade de lixos recolhidos fo-
ram julho, setembro, outubro 
e dezembro, período em que 
foi registrado maior número 
do ano. Veja os quantitati-
vos na tabela abaixo.

 � ASSOCIAÇÕES E 
COOPERATIVA

Todo o resíduo recolhido 
nas casas e comércios do mu-
nicípio é enviado a cinco as-
sociações e uma cooperativa 
que faz a seleção em parceria 
com o Dmae. Segundo o dire-
tor geral do Dmae, Adicionaldo 
dos Reis Cardoso, além de 
contribuir com o meio ambien-
te e vida útil do aterro sanitário, 
a coleta seletiva também abre 
oportunidades para famílias de 
baixa renda que estão atuando 
nas instituições.

“A coleta seletiva traz mui-
tos benefícios. É um serviço 
que só favorece o meio am-
biente e as pessoas que estão 
envolvidas”, finalizou. 

uma questão hormonal, mas 
não conseguimos fazer essa 
regulação se não fizermos 
uma ressignificação de todo 
o contexto. Se o meu pico de 
estresse está lá em cima, se 
eu estou com muito medo e 
se tudo o que eu vejo é uma 
ameaça, mais eu aumento o 
nível de cortisol”, disse.

Ainda segundo a psicó-
loga, o aumento do cortisol 
facilita não só a queda do 
cabelo, mas a ausência de 
nascimento do couro cabelu-
do posteriormente. Caroline 
Pozzobon Francisco define a 
queda de cabelos como “um 
dos sintomas mais agudos 
de estresse”, e pede atenção 
à população com outros fato-
res, como a insônia, crise de 
ansiedade, falta de apetite, 

irritação e fadiga crônica.
A especialista comentou 

também sobre o crescimento 
na procura por psicólogos 
depois do início da pandemia. 
De acordo com ela, várias 
pessoas que já possuíam 
algum transtorno ou algu-
ma desregulação acabaram 
sofrendo com alguma piora 
com o avanço da doença em 
Uberlândia.

Por fim, Caroline Poz-
zobon Francisco orientou 
que pessoas que estejam 
passando por algum tipo de 
crise de ansiedade procurem 
um psicólogo para ajudar no 
tratamento. Segundo ela, é 
importante ter consciência do 
momento vivido atualmente e 
respeitar as regras sanitárias 
para evitar a proliferação do 

vírus na cidade.
“É importante que as pes-

soas pensem que a pandemia 
um dia irá acabar. Nós não 
sabemos quando ou como, 
mas nós não viveremos isso 
para sempre. Eu sei que está 
difícil e dolorido, mas é im-
portante cada um fazer a sua 
parte. Eu recomendo também 
que as pessoas mantenham 
vínculos com pessoas que são 
importantes. Uma das coisas 
mais importantes também é a 
prática de atividades físicas, 
porque isso regula a nossa 
ansiedade. Se precisar de 
ajuda, é fundamental que 
você busque com psicólogos, 
psiquiatras, nutricionistas e 
dermatologistas. Nós não te-
mos que passar por essa pan-
demia sozinhos”, declarou.

IGOR MARTINS

Dermatologista 
explica que fenômeno 
acontece entre um 
e três meses após a 
contaminação
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VACINA

Senado aprova crédito de 
R$ 2,5 bi para Covax Facility

 | ESTIMATIVA É QUE O BRASIL 
OBTENHA 10,6 MILHÕES DE 
DOSES DE IMUNIZANTES 

 � AGÊNCIA BRASIL

O Senado aprovou nesta 
quarta (3) a Medida Pro-
visória 1004/2021, que 

abre crédito de R$ 2,5 bilhões 
para participação do Brasil no 
consórcio internacional Covax 
Facility. Esse dinheiro será 
usado pelo Ministério da Saú-
de para a compra de doses 
adicionais de vacinas ainda 
no primeiro semestre. O Con-
gresso já havia autorizado, em 
fevereiro, a participação do país 
no consórcio. 

A Covax Facility é uma 
aliança internacional da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), da Gavi Alliance e da 
Coalition for Epidemic Prepa-
redeness Innovations (CEPI), 
que tem como principal objetivo 
acelerar o desenvolvimento e a 
fabricação de vacinas contra a 
covid-19 a partir da alocação 
global de recursos para que 
todos os países que façam par-
te da iniciativa tenham acesso 
igualitário à imunização.

É uma plataforma colabo-
rativa, subsidiada pelos paí-
ses-membros, que também 
visa possibilitar a negociação 
de preços dos imunizantes. A 
adesão permitirá o acesso do 
país a portfólio de nove vacinas 
em desenvolvimento, além de 
outras em prospecção.

De acordo com a MP, que 
foi aprovada no seu último dia 
de validade, o uso do crédito 
será feito da seguinte forma: 
um pagamento inicial de R$ 
711,6 milhões; outro de R$ 91,8 
milhões a título de garantia de 

COVID-19

Covaxin tem eficácia de
81%, segundo laboratório

 � AGÊNCIA BRASIL

A empresa indiana Bha-
rat Biotech, sediada na ci-
dade de Hyderabad, anun-
ciou nesta quarta-feira (3) 
os resultados clínicos da 
fase 3 da vacina Covaxin, 
que demonstraram eficácia 
interina de 81% contra a 
covid-19.

Os dados foram co-
letados após testes em 
25.800 participantes que 
receberam uma dose do 
imunizante ou placebo. Os 
estudos foram conduzidos 
em parceria com o Conse-
lho Indiano de Pesquisa 
Médica (ICMR) e o Insti-
tuto Nacional de Virologia 
(NIV).

Além da eficácia, a Co-
vaxin demonstrou resposta 
imunológica (imunogenici-
dade), que foi significativa 
também contra as varian-
tes do novo coronavírus. 
No estudo, 36 dos 43 ca-
sos foram registrados em 
participantes que recebe-
ram o placebo, em compa-
ração com sete casos em 
pessoas que receberam a 
vacina.

Uma nova análise provi-
sória está planejada quan-
do houver o registro de 87 

casos, e a análise final está 
planejada ao se atingir 130 
casos, informou a Bharat 
Biotech. Todos os dados 
das análises serão publi-
cados em veículos espe-
cializados e submetidos a 
revisão por pesquisadores 
independentes, assegurou 
o laboratório.

A Covaxin é usada no 
combate à covid-19 por 
meio da aplicação de duas 
doses, a partir de vírus ina-
tivado. A pesquisa também 
recebeu o apoio apoio da 
Fundação Bill & Melinda 
Gates. A vacina é apre-
sentada em frascos mul-
tidoses, e pode ser arma-
zenada em temperaturas 
que variam de 2ºC a 8ºC, 
de acordo com a fabrican-
te. O imunizante é um dos 
dois que foram aprovados 
para uso emergencial pelo 
governo indiano. 

No Brasil, o Ministério 
da Saúde já tem contrato 
assinado para a compra 
de 20 milhões de doses da 
Covaxin. O investimento 
total foi de R$ 1,614 bilhão 
e, segundo a pasta, as pri-
meiras 8 milhões de doses 
do imunizante devem co-
meçar a chegar em março.

ECONOMIA

Com alta de 13,5%, Petróleo impulsiona investimentos 
 � AGÊNCIA BRASIL

Levantamento realizado 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
revelou uma alta de 13,5% 
em investimentos na econo-
mia brasileira no quarto tri-
mestre de 2020, em relação 
ao terceiro trimestre. Esse foi 
também o percentual obtido 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, 
isto é, o quarto trimestre de 
2019. O resultado, segundo 
o Ipea, foi impulsionado pela 
importação de plataformas 
de petróleo em dezembro.

Os dados são do Indica-
dor Ipea Mensal de Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
divulgado nesta quarta (3), 
que monitora a alocação 
de recursos no aumento da 
capacidade produtiva da 
economia. São medidos in-
vestimentos em máquinas e 
equipamentos, na construção 
civil e em outros ativos fixos, 
como propriedade intelectu-
al, lavouras permanentes e 
gado de reprodução, entre 
outros.

A nova edição do levanta-
mento traz os dados de de-
zembro, fechando também os 
números do quarto trimestre 
de 2020. Considerando só o 
mês de dezembro, houve um 
avanço de 22,2% na com-
paração com novembro. Na 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Na comparação com dezembro 
de 2019, a expansão foi de 47,4%

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Expectativa é que 
doses cheguem 
até o fim do 
primeiro semestre

comparação com dezembro 
de 2019, a expansão é ainda 
maior, de 47,4%.

No acumulado de 12 me-
ses, de janeiro a dezembro de 
2020, os investimentos recu-
aram 0,8%. “Estimamos que, 
sem o efeito das importações 
de plataformas ao longo de 
2020, mais notadamente nos 
meses de maio e dezembro, 
o resultado da FBCF teria 
sido mais negativo (-4,8%)”, 
registra o Ipea.

O consumo aparente de 
máquinas e equipamentos 
apresentou uma alta de 
59,2%, encerrando o quarto 
trimestre com uma alta de 
39,8%. “De acordo com os 
seus componentes, enquan-
to a produção nacional de 
máquinas e equipamentos 
recuou 10,2% em dezem-
bro, a importação aumentou 
304,4% no mesmo período, 
devido à realização de im-
portações de plataformas de 

petróleo no valor de US$ 4,8 
bilhões”, aponta o levanta-
mento.

No acumulado em 12 me-
ses, a demanda interna por 
máquinas e equipamentos 
encerrou o ano de 2020 com 
queda de 1,1%. Já na cons-
trução civil, os investimen-
tos retrocederam 3,3% em 
dezembro. No entanto, na 
soma dos meses do quarto 
trimestre, o segmento regis-
trou avanço de 0,6%.

compartilhamento de riscos, e 
mais R$ 1,7 bilhão para acesso 
às doses de vacina. A estimati-
va é que o Brasil obtenha 10,6 
milhões de doses de vacina até 

o fim do primeiro semestre.
“É importante a imunização 

da sociedade brasileira para 
conter o avanço da pandemia, 
diminuindo o número de óbitos 

e pessoas hospitalizadas que 
aumentam a cada dia. Além dis-
so, com a vacinação, é possível 
a volta da normalidade, com o 
retorno das atividades corriquei-

ras da vida cotidiana, bem como 
a retomada econômica plena”, 
disse o relator da MP no Sena-
do, Marcos Rogério (DEM-RO), 
em seu parecer.

Aprovado em votação sim-
bólica e sem alterações, o 
texto vai à promulgação pelo 
Congresso Nacional.
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FUTEBOL

Primeira fase da Copa do 
Brasil tem jogos definidos

 | CONFRONTOS INICIAIS VÃO 
ACONTECER NOS DIAS 10 E 17 
DE MARÇO COM JOGO ÚNICO

 � AGÊNCIA BRASIL

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) 
realizou, na tarde de 

terça-feira (2), o sorteio dos 
confrontos da primeira fase 
da Copa do Brasil de 2021. 
Os 80 clubes que ingressam 
no torneio nessa etapa foram 
divididos em 8 potes. Nove 
times que estão na Série A do 
Brasileiro de 2021 começam a 
disputa nesta etapa.

O América-MG começa 
a competição enfrentando o 
Treze-PB, o Cuiabá pega o 
Sergipe, o Bahia enfrenta o 
Campinense-PB, o Sport joga 
contra o Juazeirense-BA e o 
Fortaleza encara os gaúchos 
do Caxias. Além disso, o Bra-
gantino faz clássico estadual 
contra o Mirassol, o Corinthians 
joga contra o Salgueiro-PE, o 
Atlético-GO enfrenta o Galve-

z-AC e o Juventude terá pela 
frente o Murici-AL.

Os jogos iniciais da Copa 
vão ocorrer nos dias 10 e 17 
de março. Na primeira fase, 
as eliminatórias serão em jogo 
único, com o mando de campo 
dos clubes de pior ranking da 
CBF e com os visitantes tendo 
a vantagem do empate.

Nessa temporada, a com-
petição terá uma mudança 
importante no regulamento. As 
equipes que, até 2020, entra-
vam diretamente nas oitavas de 
final, agora, começam a disputa 
na terceira fase. Estão nesse 
grupo os oito classificados para 
a Libertadores (Atlético-MG, 
Internacional, Flamengo, Pal-
meiras, São Paulo, Fluminense, 
Grêmio e Santos), o nono colo-
cado do Brasileirão (Athletico 
Paranaense), os campeões 
da Série B (Chapecoense), da 
Copa do Nordeste (Ceará) e 
Copa Verde (Brasiliense).

JOGOS OLÍMPICOS

Japão decidirá este mês 
sobre presença de público

 � AGÊNCIA BRASIL

O governo do Japão 
decidirá se vai permitir a 
presença de torcedores es-
trangeiros na Olimpíada de 
Tóquio até o fim de março, 
disse a ministra da Olimpí-
ada, Tamayo Marukawa, 
nesta quarta-feira (3).

Os comentários foram 
reiterados pela chefe do co-
mitê organizador dos Jogos, 
Seiko Hashimoto, que disse 
que gostaria de ter uma de-
cisão até 25 de março.

Pesquisas mostram que 
a maioria dos japoneses se 
opõe à realização do even-
to durante a pandemia de 
Covid-19.

O jornal Mainichi noti-
ciou que o governo está 
planejando proibir torcedo-
res estrangeiros devido ao 
temor de que eles dissemi-
nariam o novo coronavírus 
(covid-19), citando diversas 
fontes não identificadas.

“Na questão dos torce-
dores estrangeiros... pes-
soalmente, quero que seja 
decidida até o dia 25 deste 
mês, quando o revezamen-
to da tocha olímpica será 
iniciado”, disse Hashimoto 
a repórteres após uma reu-
nião virtual com o presidente 

do Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), Thomas Bach, 
e outros. “É verdade que a 
situação é dura dentro e fora 
do Japão... não seria bom 
se a entrada deles provo-
casse preocupação no povo 
japonês”, acrescentou.

Uma pesquisa do jornal 
Yomiuri mostrou nesta quar-
ta-feira (3) que, se for para 
os Jogos acontecerem tal 
como programados, 91% 
das pessoas do país que-
rem que os espectadores 
sejam mantidos em um mí-
nimo ou nem entrem.

A pesquisa realizada 
entre 18 de janeiro e 25 de 
fevereiro apontou que 70% 
dos entrevistados disse-
ram estar “interessados na 
Olimpíada”, mas que 58% 
disseram que não querem 
que ela seja realizada neste 
ano por causa do temor da 
covid-19.

Mas, esta cifra ficou cer-
ca de 20 pontos percentuais 
abaixo daquela vista em 
pesquisas de opinião an-
teriores.

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio foram adiados no 
ano passado por causa da 
pandemia e reagendados 
para começar no dia 23 de 
julho deste ano.

TÊNIS

Thiago Monteiro avança às quartas do ATP na Argentina
 � AGÊNCIA BRASIL

O cearense Thiago Mon-
teiro voltou a vencer nesta 
terça-feira (2), no AT 250 de 
Buenos Aires (Argentina), 
menos de 24 horas após se 
classificar às quartas de final 
de simples. O número 1 do 
Brasil derrotou o compatriota 
Marcelo Demoliner na es-
treia de duplas. Monteiro e o 

parceiro André Goransson, 
da Suécia, eliminaram o gaú-
cho e o mexicano Santiago 
Gonzalez por 2 sets a 0, 
com parciais de 6-4 e 6-2.  O 
triunfo desta tarde assegurou 
Monteiro e Goransson nas 
quartas de final, na quinta (4). 
Os adversários da parceria 
Brasil-Suécia serão os ven-
cedores do confronto desta 
quarta (3), entre a dupla do 

bosnio Tomislav Brkic e o 
sérvio Nikola Cacic, contra o 
espanhol Roberto Carballes  
e o italiano Salvatore Caruso

Número um do tênis no 
Brasil, Monteiro, de 26 anos, 
volta à quadra hoje (3), às 13h 
(horário de Brasília) contra o 
sérvio Miomir Kecmanovic, de 
21, em partida pelas quartas 
de final de simples.O embate 
promete ser acirrado. O cea-

rense, número 74 no ranking 
mundial da Associação Inter-
nacional de Tênis ( ATP, na 
sigla em inglês), se classifi-
cou na estreia ontem (1º de 
março) à noite, exatamente 
contra o  espanhol Roberto 
Carballes Baena, que pode 
a vir a cruzar novamente na 
disputa de simples do torneio. 
Venceu por 2 sets a 0, com 
parciais de 6/2 e 6/3.

REUTERS/CHARLES PLATIAU

Número 1 do Brasil derrotou Marcelo 
Demoliner na estreia de duplas

CONFIRA OS CONFRONTOS DA PRIMEIRA FASE

• Treze-PB x América-MG

• Porto Velho-RO x Ferroviário

• Sergipe x Cuiabá

• 4 de Julho-PI x Confiança-SE

• Moto Club-MA x Botafogo

• Rio Branco-ES x ABC-RN

• Guarany de Sobral-CE x CSA

• Esportivo-RS x Remo

• Campinense-PB x Bahia

• Jaraguá-GO x Manaus

• Gama-DF x Ponte Preta

• Marília-SP x Criciúma   

• Boavista-RJ x Goiás   

• Picos-PI x Atlético-AC

• Palmas-TO x Avaí

• Cascavel-PA x Figueirense

• Juazeirense-BA x Sport

• Castanhal-PA x Volta Redonda

• Murici-AL x Juventude

• Atlético-BA x Vila Nova

• Galvez-AC x Atlético-GO

• Santa Cruz-RS x Joinville

• Águia Negra-MS x Vitória

• Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa

• Salgueiro-PE x Corinthians

• Retrô-PE x Brusque

• Goianésia x CRB

• Madureira x Paysandu

• Caldense-MG x Vasco

• Nova Mutum-MT x Tombense

• Cianorte-PR x Paraná

• Ypiranga-AP x Santa Cruz

• Caxias-RS x Fortaleza

• Peñarol-AM x Ypiranga-RS

• Mirassol x Bragantino

• Uberlândia x Luverdense

São Raimundo-RR x Cruzeiro

• Real Brasília-DF x América-RN

• União Rondonópolis-MT x Coritiba

• Juventude-MA x Operário-PR

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Time da cidade 
vai encarar o 
Luverdense no 
Parque do Sabiá



QUINTA-FEIRA
04 DE MARÇO DE 2021

ALGAR TELECOM S.A.
CNPJ/MF 71.208.516/0001-74
Companhia Aberta

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: A Administração da Algar Telecom tem a satisfação de submeter à sua apreciação o Relató-
rio da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, com o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Os valores mone-
tários estão expressos em milhões de Reais, exceto quando indicado de outra forma.  
Mensagem da Administração - Em um ano marcado pelo distanciamento social ocasionado pela pandemia da 
Covid-19, podemos dizer que estivemos ainda mais próximos dos nossos clientes e associados. Trabalhamos 
incansavelmente para garantir a conectividade e segurança dos mesmos e, assim, alcançamos um desempenho 
robusto mesmo em um período de grandes incertezas.  Nossa receita líquida aumentou 10,5%, para R$ 2,4 bilhões 
e nosso EBITDA ultrapassou R$ 1 bilhão pela 1ª vez. Esses resultados são frutos de esforços e investimentos con-
sistentes ao longo do tempo na construção de redes de qualidade com alta tecnologia embarcada e na ampliação da 
área de cobertura. Estávamos preparados para atender à demanda de todos os clientes, tanto empresariais quanto 
pessoas físicas (B2B e B2C), que se viram alçados do dia para a noite ao trabalho remoto e ao entretenimento 
online. Atendemos o aumento expressivo por capacidade de tráfego de dados e sustentamos as suas operações, 
com impacto positivo no nível de satisfação. A nossa conectividade vem envolvida com atendimento operacional e 
comercial feitos por associados ou parceiros presentes nas próprias regiões onde atuamos, fazendo com que nossos 
clientes tenham suas necessidades atendidas prontamente, não apenas na oferta de soluções de conectividade em 
alta velocidade mas também com produtos de tecnologia da informação, que vão desde serviços de segurança 
das redes até o armazenamento na nuvem. E seguimos buscando soluções inovadoras. Em 2017 decidimos in-
tensificar o desenvolvimento de produtos TIC, a serem ofertados juntamente com a conectividade, e hoje eles 
já representam 10% da receita líquida do segmento B2B, reforçando que essa área para nós é prioritária. Como 
parte dessa priorização, ao longo do ano decidimos descontinuar os serviços de TV e passamos a oferecê-los por 
meio de ofertas conjuntas com um parceiro. Outras decisões estratégicas mostraram-se acertadas no período, 
como uma gestão de caixa muito ativa e uma gestão diária, forte e efetiva junto àqueles clientes que foram mais 
penalizados em suas receitas durante a pandemia. Com esses renegociamos dívidas e demos o apoio necessário 
para que continuassem operando normalmente. Nosso programa de franquias também continuou ativo em 2020, 
acelerando a oferta de serviços sobre fibra em várias localidades. Implantar fibra ótica em cidades menores é 
relevante para o desenvolvimento social e econômico dessas regiões e sabemos da importância do nosso papel na 
contribuição para o desenvolvimento sustentável. Assim, aceleramos a penetração nessas regiões via franqueados 
e já temos 1.300 quilômetros de fibra ótica nesses municípios menores (o maior deles, com 20 mil habitantes) e 
mais 300 quilômetros em vias de implantação, substituindo as redes legadas. Nosso programa potencializa, libera 
e maximiza a capacidade de crescimento de um sistema digital avançado, ao mesmo tempo em que fomenta o 
pequeno e médio empreendedor.  Temos atualmente serviços prestados em 16 estados, 367 cidades e no Distrito 
Federal, o que demonstra a nossa capacidade de crescimento. Os investimentos de 2020, cerca de R$ 460 milhões, 
foram direcionados para a instalação e ativação de clientes nas redes recém construídas, nesse momento em que 
a conectividade digital tomou grandes proporções. Em 2021, além da ativação de novos clientes retomaremos a 
expansão das redes para novas localidades. Nos últimos seis anos, progredimos em nosso plano estratégico, do-
brando o EBITDA, o lucro e a geração operacional de caixa no período. Podemos creditar parte importante desse 
resultado ao ambiente de inovação que incentivamos. Atualmente isso se dá em um espaço denominado Estação 
Algar Telecom, formado por equipes multidisciplinares que, por meio de metodologias ágeis, desenvolvem ideias, 
produtos e serviços com autonomia e propósito. A Estação absorve as inovações propostas pelo Brain, instituto 
de ciência e tecnologia do qual somos associados-fundadores, que atua focado em quatro temáticas principais: 
Internet das Coisas (IoT), Cloud, Digital e 5G. Ao mesmo tempo em que investimos no crescimento de nossos 
negócios, não deixamos de olhar para nossa responsabilidade com a sustentabilidade. No eixo ambiental temos 
buscado uma redução contínua de nossas emissões de CO2 por meio de uma governança climática efetiva. Além 
disso, avançamos no consumo de energias renováveis, que já representam 65% da nossa matriz atual. Mantive-
mos, também, a gestão contínua de nossa frota de veículos, cujo uso de combustível já é 94% de fontes menos 
poluentes. Do ponto de vista social, 2020 se mostrou um ano onde a nossa atuação em saúde e segurança nos 
permitiram manter a nossa operação, preservando a segurança de nossos associados e clientes. Nossos técnicos de 
campo não mediram esforços para garantir a disponibilidade dos serviços mesmo diante de situações tão adver-
sas. Do nosso lado, asseguramos todas as medidas de prevenção, protocolos, EPIs, treinamentos e programas de 
testagem para oferecer a maior segurança possível. Assim, seguimos ampliando nossos indicadores de satisfação 
dos clientes combinando atendimento, qualidade da rede, disponibilidade dos sistemas e a segurança de dados. 
Seguimos confiantes quanto ao futuro dos nossos negócios e estamos bem posicionados para a retomada da econo-
mia. Levamos as lições aprendidas para concretizar os planos que temos para o futuro, suportados por uma robusta 
disponibilidade de caixa para oportunidades estratégicas e uma equipe sólida para continuar expandindo em novas 
regiões geográficas e em áreas adjacentes.

Jean Carlos Borges 
Diretor-presidente da Algar Telecom

Luiz Alexandre Garcia 
Presidente do Conselho de Administração da Algar Telecom

1. Destaques do Ano - • Algar Telecom foi eleita a Empresa do Ano no ranking Melhores e Maiores EXAME 
2020; • Clientes B2B cresceram 24,7% e a receita líquida do segmento 12,9%; • Número de clientes banda larga 
sobre fibra aumentou 33,1% e a receita líquida do segmento varejo evoluiu 7,5%; • Banda larga sobre fibra alcan-
çou 74,8% das conexões no varejo; • Receita líquida consolidada cresceu 10,5% e o segmento B2B atingiu 61% 
das receitas totais; • EBITDA consolidado superou R$ 1 bilhão, pela 1ª vez, e margem EBITDA alcançou 44%.
2. Perfil - Somos uma empresa de prestação de serviços de Telecomunicações sobre fibra, com atuação nacional 
e foco em clientes B2B. Parte do grupo Algar, importante grupo empresarial do País, estamos há 67 anos no 
mercado e nos comprometemos com as melhores práticas de governança corporativa. Somamos cerca de 4,3 mil 
associados, forma como denominamos os nossos profissionais, engajados em sermos uma empresa sustentável e 
inovadora. Para isso, estamos em uma jornada de transformação digital buscando reduzir os esforços dos nossos 
clientes e aprimorar continuamente a sua experiência nos mantendo, assim, como a sua primeira escolha. Acre-
ditamos que nos diferenciamos pela nossa moderna e extensa infraestrutura, construída com tecnologia atual e 
suportada por uma rede de aproximadamente 82,3 mil km de fibra ótica com presença, atualmente, em 16 estados, 
367 cidades e no Distrito Federal, e por nosso atendimento próximo, personalizado e eficaz. Aos clientes B2B, que 
em 31 de dezembro de 2020 somavam cerca de 160 mil, e representavam 61% da nossa receita líquida, ofertamos 
soluções de Telecom e TI, incluindo serviços de segurança de redes e de armazenamento na nuvem, além de 
sistemas de gestão para o segmento de micro e pequenas empresas. Nossas equipes técnicas e comerciais locais 
nos garantem proximidade no relacionamento e a entrega de valor agregado aos nossos clientes. No B2C, nossas 
soluções de internet sobre fibra ótica e telefonia celular atendem a mais de 1,2 milhão de clientes na área em que 
atuamos nesse segmento, que compreende 87 municípios nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato 
Grosso do Sul, onde temos a liderança de market share nesses serviços. 
3. Ambiente Regulatório - No âmbito regulatório, 2020 foi marcado pela discussão e ações em importantes te-
mas. No contexto da pandemia da Covid-19, as empresas de telecomunicações, sob a liderança do Ministério das 
Comunicações do país e Anatel, adotaram medidas que garantiram o pleno funcionamento das redes, absorvendo 
o expressivo crescimento da demanda por serviços conectados por parte da sociedade. Para isso, as empresas 
firmaram o Compromisso Público para Manter o Brasil Conectado, que pode ser acessado no site www.gov.
br/anatel. Merece destaque também os debates promovidos pela Anatel, por meio de consulta pública, sobre os 
temas relacionados à lei 13.879, que aprovou um novo modelo de telecomunicações para o Brasil. por meio do 
qual as operadoras poderão migrar do modelo de concessão de telefonia fixa para o de autorização realizando 
investimentos em redes de banda larga em alta velocidade em áreas sem competição. As regras sobre as condições 
e os formatos dessa migração ainda depende de definições, que deverão ocorrer ao longo dos próximos períodos. 
Estritamente sobre a Algar Telecom, em dezembro de 2020, a Companhia firmou junto à Anatel  um Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC que prevê a implantação, pela Companhia, da tecnologia 4G em algumas loca-
lidades com população inferior a 30 mil habitantes, em aluguns distritos e também estradas, o que irá ampliar 
a cobertura desse serviço e prover tráfego de dados de maior velocidade à população dessas regiões. A nova 
infraestrutura será implantada ao longo dos próximos 30 meses.  Para 2021 é esperado que ocorra o leilão para 
implantação da tecnologia 5G, cujo formato e condições vem sendo debatidos. Estamos acompanhando atenta-
mente os movimentos e as definições acerca dos próximos passos sobre esse tema. O principais temas regulatórios 
do setor de telecomunicações do país estão detalhados no item 7.5 do Formulário de Referência da Companhia, 
disponibilizado no site de Relações com Investidores no endereço: ri.algartelecom.com.br.
4. Desempenho dos Negócios                                                          R$ milhões

Algar Telecom
Pro forma *  

2019 2020 Δ Ano
RECEITA BRUTA 2.809,8 3.035,6 8,0%
RECEITA LÍQUIDA 2.126,6 2.350,8 10,5%
B2B 1.259,9 1.422,5 12,9%
B2C 863,8 928,3 7,5%
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.156,1) (1.321,1) 14,3%
Custos dos serviços e mercadorias (703,9) (817,6) 16,1%
Despesas comerciais (362,2) (399,3) 10,2%
Despesas gerais e administrativas (163,3) (147,0) -10,0%
Outras receitas (despesas) operacionais 73,4 42,8 -41,7%
EBITDA 970,5 1.029,6 6,1%
% 45,6% 43,8% -
EBITDA SEM EFEITOS PONTUAIS ¹ 924,7 1.008,5 9,1%
% 43,5% 42,9% -
DEPRECIAÇÃO (450,0) (513,8) 14,2%
EBIT 520,5 515,9 -0,9%
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS ² (78,2) (225,5) 188,3%
LUCRO LÍQUIDO ³ 291,5 202,4 -30,6%
% 13,7% 8,6% -
* Pro Forma: números do negócio Telecom, tal qual a Companhia se apresenta atualmente, após a cisão do negócio 
Tech - BPO/Gestão de TI, em 02/12/2019. Inclui os efeitos do IFRS16.
¹ Efeitos pontuais no EBITDA 2020: R$ 21,1 milhões, sobretudo:
+ 28,4 referentes a baixa de débitos com terceiros relativos a processo de conversão de ações;
+ 25,8 referentes a créditos tributários de PIS/Cofins;
- 28,9 referentes a constituições de provisões para contigências.
² Financeiras líquidas sem efeitos pontuais: R$ 192,7 (2020) X R$ 189,5 (2019).
³ Lucro líquido sem efeitos pontuais: R$ 210,1 (2020) X R$ 193,7 (2019).

Receita operacional Consolidada - A receita líquida consolidada da Algar Telecom atingiu R$ 2.350,8 milhões 
em 2020. O crescimento, de 10,5%, foi impulsionado por maiores receitas em ambos os segmentos de atuação da 
Companhia: B2B (+12,9%) e B2C (+7,5%). B2B - Com um aumento de 24,7% no número de clientes, sendo 5,0% 
entre os corporativos e 27,5% em micro e pequenas empresas – MPEs, a receita líquida do B2B somou R$ 1.422,5 
milhões em 2020, crescimento de 12,9% em relação a 2019, e atingiu 61% de toda a receita da Algar Telecom. Os 
produtos de dados, que viabilizam a conectividade em altas velocidades aos nossos clientes empresariais e repre-
sentaram 61,3% das receitas geradas por esses clientes, cresceram 6,5%. Os serviços TIC, por sua vez, evoluíram 
42,5% e responderam por 10% das receitas do B2B. Esses crescimentos mais do que compensaram as menores 
receitas com voz, que continuam em queda em toda a indústria. Ao final do ano de 2020, a Algar Telecom atuava no 
mercado B2B de 367 cidades, de 16 estados e do Distrito Federal, com a oferta de soluções integradas de Telecom 
e TI. B2C - Aos seus clientes varejo, a Algar Telecom oferta planos de banda larga sobre fibra em alta velocidade 
combinada com telefonia fixa e móvel. Em 2020, o número de clientes sobre fibra cresceu 33,1% e passou a reunir 
74,8% dos clientes de banda larga da Companhia. Esse movimento foi propiciado pelos investimentos realizados 
em redes de fibra ótica nos últimos anos, que resultaram em 755 mil domicílios passados (75% do total) e 415 mil 
domicílios conectados ao final de dezembro de 2020. Nas maiores cidades em que a Algar Telecom atua no B2C 
o total de domicílios passados supera 90%. Para os clientes de telefonia móvel o foco principal da Algar Telecom 
em 2020 foram planos destinados ao público pós-pago, que tem uma maior demanda por tráfego de dados e maior 
ARPU. Com isso, o número total desses clientes cresceu 6,1% no ano, enquanto os pré-pagos caíram 8,9%. O 
número total de clientes móveis foi 3,4% inferior ao de 2019 e encerrou o ano em 1.140 mil. A receita líquida 
dos clientes B2C somou R$ 928,3 milhões em 2020, um crescimento de 7,5% em relação à gerada em 2019. Essa 
performance foi impulsionada pelo aumento de 15,8% nas receitas de banda larga (fixa e móvel), que atingiram 
48,8% das receitas desses clientes e demonstraram resiliência diante dos efeitos econômicos adversos decorrentes 
da pandemia. A queda das receitas de voz, responsáveis por 24,0% das receitas, é reflexo da contínua migração do 
uso para serviços de dados, em função da maturidade desse serviço. Custos e Despesas Operacionais - Os custos 
e despesas operacionais, excluindo amortização e depreciação, somaram R$ 1.321,1 milhões em 2020, 14,3% 
superiores aos do ano anterior. Desconsiderando os efeitos pontuais positivos que impactaram esses 2 anos, R$ 
45,8 milhões em 2019, conforme já divulgado, e R$ 21,1 milhões em 2020, o aumento foi de 11,7%. Os principais 
aumentos ocorreram em: (i) materiais e mercadorias (+R$ 67,9) decorrentes, sobretudo, da aceleração das vendas 
de modens para suportar o crescimento de clientes de banda larga sobre fibra; (ii) pessoal (+R$ 31,6), em razão de 
maior valor de provisão na conta de prêmio sobre lucros e resultados e do crescimento de pessoal para suportar 
as operações da Companhia em novas áreas geográficas e (iii) outros (+R$ 40,7). A variação no grupo de outros é 
explicada por um maior volume de outras receitas operacionais em 2019, se comparado a 2020. Em 2020, os efei-
tos pontuais líquidos foram positivos, no total de R$ 21,1 milhões, compostos, essencialmente, por: (i) + R$ 28,4 
milhões referentes à baixa de débitos com terceiros, por prescrição, originários do processo de conversão de ações 
realizado em 2017; (ii) + R$ 25,8 milhões de crédito de PIS/Cofins pelo reconhecimento da não incidência de ICMS 
em sua base de cálculo, na subsidiária integral Algar Multimídia; e (iii) – R$ 28,9 milhões de despesas adicionais 
com constituição de provisões para contingências. Ebtida - O EBITDA da Algar Telecom alcançou R$ 1.029,6 
milhões no ano ultrapassando, pela 1ª vez, a marca de R$ 1 bilhão, com crescimento de 6,1% em relação a 2019. 
Excluindo os efeitos pontuais, de 2019 e 2020, a evolução do EBITDA foi de 9,1%, e passou de R$ 925 milhões 
para R$ 1.009 milhões. A margem alcançada em 2020 foi de 42,9%. Contribuíram para esse resultado a expansão 
das operações dos clientes B2B e os esforços de digitalização dos processos, com impacto positivo na experiência 
dos clientes e na eficiência do negócio. Depreciação e Amortização - As despesas com depreciação e amortização 
apresentaram um crescimento de 14,2% em 2020 ocasionado pela maior base de ativos imobilizados, oriunda dos 
grandes investimentos realizados em 2019 e 2020, e composta, sobretudo, por novas redes implantadas para servir 
aos clientes B2B e fibra ótica até a casa do cliente varejo (Fiber to the home - FTTH), o que proporciona maiores 
velocidades no tráfego de dados e uma melhor experiência com o serviço. Resultado Financeiro Líquido - Em 
2020 a Algar Telecom apresentou resultado financeiro líquido de R$ 225,5 milhões, ante R$ 78,2 milhões em 2019. 
Essa variação é explicada por efeitos pontuais que impactaram essa conta em ambos os períodos. Excluindo esses 
efeitos, houve um aumento de 1,7% ocasionado por um maior saldo médio de dívida.

                      R$ milhões
2019 2020

Resultado financeiro líquido (78,2) (225,5)
Efeitos pontuais 111,3 (32,8)
  Prêmios e assessorias assembléias 5ª, 6ª e 7ª emissões debêntures - (21,9)
  Efeitos provisões para contingências - (23,6)
  Crédito tributário de PIS/Cofins 111,3 13,8
  Outros -   (1,1)
Resultado financeiro líquido sem efeitos pontuais (189,5) (192,7)
Lucro Líquido - O lucro líquido consolidado da Companhia foi de R$ 202,4 milhões em 2020, ante R$ 291,5 
milhões em 2019. Ajustado pelos efeitos pontuais que impactaram ambos os períodos, o lucro passou de R$ 193,7 
milhões em 2019 para R$ 210,1 milhões em 2020, um crescimento de 8,5%. A margem sobre a receita operacional 
líquida foi de 8,9%.   

                      R$ milhões
2019 2020

Lucro líquido 291,5 202,4
  Baixa de débitos com terceiros relativos a processo de conversão    
  de ações

- 18,7

  Créditos tributários de PIS/Cofins 164,7 26,1
  Constituições de provisões para contingências (9,7) (34,6)
  Prêmios e assessorias assembléias 5ª, 6ª e 7ª emissões debêntures - (14,5)
  Baixa de imobilizado e estoque do produto TV (42,7) -
  Outros (14,5) (3,5)
Lucro líquido sem efeitos pontuais 193,7 210,1
5. Investimentos - A Algar Telecom investiu R$ 461,7 milhões em 2020. Os investimentos foram majoritariamente 
destinados à ativação de clientes sobre as redes construídas em 2018 e 2019.

                      R$ milhões
2019 2020

TOTAL 754,6 461,7
  Expansão de Redes e Clientes 642,3 389,2
  Manutenção da Operação 87,9 72,5
  Aquisições 42,4 0,0
6. Endividamento - Ao final de 2020, a Companhia apresentava dívida bruta de R$ 2.455,1 milhões (R$ 2.972,4 
milhões considerando os contratos de arrendamento conforme o IFRS 16), 7,9% superior à posição de 31 de de-
zembro de 2019. O maior saldo de dívida é decorrente da captação, realizada em abril por meio da 10ª emissão 
pública de debêntures, no valor de R$ 150 milhões, com o objetivo de reforçar o capital de giro diante do cenário 
econômico adverso causado pelos efeitos da pandemia. A dívida líquida, por sua vez, ficou estável (+0,4%). Ao 
final do ano, a Algar Telecom apresentava um saldo de caixa de R$ 612,0 milhões, volume robusto frente aos com-
promissos previstos para 2021. O perfil da dívida é de longo prazo, com 25% vencendo no curto prazo e 56% com 
vencimento acima de 2 anos. Em 31 de dezembro de 2020, o indicador dívida líquida/EBITDA era de 1,8x, inferior 
aos covenants contratuais estabelecidos em 2,25x.
.

Endividamento (R$ milhões)

No ano de 2020 a Algar Telecom promoveu a alteração do seu índice contratual relativo à dívida líquida/EBITDA 
de 2,25 para 3,0 pelo período do 1T21 ao 3T22. Esse movimento visou tanto igualar o nível desse indicador aos 
das emissões mais recentes da Companhia no mercado de capitais quanto adequá-lo para eventuais oportunidades 
estratégicas.
7. Sustentabilidade Ambiental, Social e Corporativa (ESG) - A Algar Telecom foi eleita a empresa de Telecom 
mais sustentável do País, por sete vezes consecutivas, pelo Guia Exame de Sustentabilidade. Esse reconhecimento 
confirma a nossa forma de atuação nos negócios, expressa em nossa Missão: “Servir e integrar pessoas e negócios 
de forma sustentável” e em nossos valores. Desde 2017, reforçando nosso compromisso com a agenda, a Algar 
Telecom é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e apoiamos também os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Com nossas iniciativas nas dimensões social, ambiental e governança, buscamos contribuir 
com o atingimento de 10 dos 17 ODS da Agenda 2030 e estar em conformidade com as melhores práticas ESG (do 
termo em inglês Environmental, Social and Governance – ou, em português, ASG, referindo-se à Ambiental, Social 

e Governança). No eixo ambiental, há mais de 10 anos a empresa instituiu projetos e iniciativas com o objetivo de 
garantiar a governança climática efetiva de sua operação e o engajamento das partes com as quais a companhia se 
relaciona, contribuindo para uma agenda conjunta de preservação do meio ambiente. Entre estas iniciativas, desta-
camos: • Gerenciamento de emissões: elaboramos, publicamos e auditamos nosso inventário de emissões de gases 
de efeito estufa (GEE), no maior banco de dados de emissões da América Latina - Sendo reconhecidos com selo 
ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol; • Eficiência energética: inauguramos, em 2020, a 2ª usina de geração 
de energia fotovoltaica garantindo, assim, que 65% do nosso consumo de energia atual tenha como fonte energias 
renováveis; • Frota sustentável: 94% do consumo de combustível de nossa frota flex é de etanol, por se tratar de 
um combustível menos poluente; • Resíduos: Realizamos a logística reversa dos eletrônicos garantindo a destina-
ção adequada dos materiais. Mantemos postos de coleta em nossas lojas próprias, credenciadas e franquias, para 
que as pessoas – clientes ou não – possam depositar baterias, celulares, entre outros. Em 2020, coletamos 1 tonela-
da de resíduos eletrônicos. No período, também foram recolhidas para reciclagem mais de 1,4 toneladas de papel, 
papelão e plástico destinados a cooperativas. • Compliance: Criamos um manual de requisitos para contratação 
de fornecedores de atividades com possíveis impactos ao meio ambiente e realizamos o 2º treinamento de licen-
ciamento ambiental para associados que desempenham atividades ligadas direta e indiretamente a esse processo.
Eixo Humano e Social - Aqui na Algar Telecom, antes de qualquer coisa, somos Gente servindo Gente. E esse 
nosso propósito nunca esteve tão evidente quanto no ano de 2020, no contexto da pandemia da Covid- 19. Antes 
mesmo que o coronavírus começasse a se disseminar pelo nosso País, criamos um plano completo de contingência 
para sustentar o nosso compromisso de cuidar das pessoas – associados, clientes, parceiros e comunidade e, ao 
mesmo tempo, garantir a continuidade dos nossos serviços. Desde a terceira semana de março, 100% do atendi-
mento a clientes e das atividades de staff da Algar Telecom estão funcionando por meio de trabalho remoto. Para 
os técnicos de campo, que tiveram suas atividades mantidas in loco, e para as equipes de lojas, implementamos 
medidas de prevenção, protocolos, uso de EPIs, treinamentos, programas de testagens, bem como atualização 
das instalações físicas e novos processos para controle de quantidades de tráfego ou ocupação no ambiente de 
atendimento presencial das lojas. Tudo isso para cumprirmos a nossa missão de garantir a disponibilidade dos 
serviços de telecomunicações aos nossos clientes, ainda mais essenciais nesse momento. Um grande programa de 
divulgação foi estabelecido nos canais de comunicação internos da empresa acerca das principais formas de pre-
venção da doença, informações e estatísticas atualizadas sobre os locais em que a companhia mantém operação, 
dentre outros. Durante todo esse tempo, a equipe de Gestão de Saúde vem realizando, em conjunto com o Comitê 
do Coronavírus, um rigoroso monitoramento da evolução dos casos de infecção dos nossos associados, acompa-
nhado de um amplo suporte aos mesmos e às suas famílias. Nossa preocupação sempre foi ajudar e fazer nossa 
parte muito além dos nossos produtos e serviços. Aos hospitais e escolas disponibilizamos uma conectividade com 
maior capacidade para fazer frente às suas necessidades do momento. Nos engajamos, também, juntamente com o 
Instituto Algar e outros parceiros, na promoção de ações em prol das comunidades, dentre elas arrecadação e do-
ações de sangue, cestas básicas e máscaras faciais. Estas e outras iniciativas tem sido constantemente divulgadas 
por meio do endereço eletrônico: http://materiais.algartelecom.com.br/coronavirus. Por acreditar que a educação 
é o caminho que levará o Brasil a uma realidade melhor, ainda no eixo social destacamos o apoio da Algar Te-
lecom, há mais de 18 anos, a programas desenvolvidos pelo Instituto Algar destinados à formação de crianças, 
jovens e educadores através de parcerias com escolas públicas. Em 2020 as iniciativas educacionais envolveram 
14 escolas, 44 organizações sociais parceiras, proponentes culturais e esportivos, e 5.905 beneficiários (crianças, 
adolescentes e jovens), de 14 estados e 31 cidades do país. Governança Corporativa - A evolução das práticas 
de governança corporativa é uma ação constante na Algar Telecom. Somos uma companhia aberta, não listada em 
bolsa, e acumulamos 10 emissões públicas de debêntures e 1 de notas promissórias, fruto de um relacionamento 
direto que a Companhia vem mantendo com o mercado de capitais desde 2007. O relato transparente da nossa 
gestão repercutiu, mais uma vez, no Prêmio ABRASCA de melhor Relatório Anual (categoria companhias abertas 
com receita líquida até R$ 3 bilhões), do qual somos tetracampeões, sendo 3 vezes consecutivas. Isso nos dá estí-
mulo e confiança no caminho que estamos trilhando. Em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração 
da Algar Telecom era composto por seis membros efetivos, sendo 1/3 de independentes com reconhecida experi-
ência de mercado. Dois comitês de assessoramento, não deliberativos, contribuem com o Conselho de Adminis-
tração em suas decisões: (i) Auditoria e Gestão de Riscos e (ii) Gente. Estes comitês encaminham ao Conselho 
da Administração recomendações resultantes de análises especializadas de temas específicos, colaborando para 
maior eficácia, assertividade e agilidade do processo decisório. A Companhia possui, ainda, auditorias interna e 
externa, e ambas se reportam ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. 
A auditoria interna promove a avaliação dos controles e verifica a conformidade com normas, políticas e valores 
internos. Já a externa colabora na avaliação dos padrões de informação e de conformidade contábil e tributária, 
seguindo a legislação vigente. 
8. Prêmios, Reconhecimentos e Certificações - Ao longo de 2020, a Algar Telecom foi reconhecida por meio de 
prêmios, homenagens e rankings elaborados por respeitadas publicações. Listamos a seguir algumas das nossas 
principais conquistas do ano: ▪ Prêmio Empresa do Ano - Melhores e Maiores EXAME 2020; ▪ Anuário Telecom 
2020 - Empresa Destaque do Ano no segmento de Serviços Corporativos; ▪ Prêmio Valor Inovação Brasil 2020 
- Segunda empresa mais inovadora no setor de Telecomunicações; ▪ Prêmio 100+ Inovadoras no Uso de TI 2020 
- Empresa mais inovadora no uso de TI do Brasil; ▪ Great Place to Work® Brasil 2020 - Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil; ▪ Prêmio Indeed 2020 - Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil; ▪ Troféu Transparên-
cia - Prêmio ANEFAC - FIPECAFI; ▪ Prêmio da ABRASCA de melhor Relatório Anual - categoria Companhias 
abertas com receita líquida de até R$ 3 bilhões.
9. Perspectivas - As medidas que vem sendo adotadas pelos diferentes países com vistas à diminuição do contágio 
da Covid-19, ocasionaram uma forte redução no nível de atividade de diversas economias. No Brasil, o Produto 
Interno Bruto – PIB encolheu 1,5% e 9,7% no 1T20 e 2T20, em relação aos trimestres imediatamente anteriores, 
voltando a crescer no 3T20 (+7,7%), impulsionado pela injeção de cerca de R$ 270 bilhões na forma de auxílio 
emergencial pelo governo federal. A operação da Algar Telecom vem mostrando resiliência nesse cenário. A im-
portância da conectividade, como meio de viabilização de negócios, transações, ensino, lazer e informação, nunca 
foi tão evidente. Passado o período mais turbulento de adaptação das pessoas, pode-se dizer que uma nova forma 
de se fazer negócios, trabalhar e se relacionar tenha se estabelecido, na qual os serviços de telecomunicações são 
ainda mais importantes. No segmento B2B, no qual as empresas viram suas necessidades de tráfego de dados 
aumentar fortemente para viabilizar operações online e remotas, nosso foco em 2020 foi tanto conectar clientes 
nas redes construídas ao longo de 2018 e 2019, quanto intensificar a oferta de serviços TIC, a exemplo de soluções 
de gerenciamento de segurança que permitem que as equipes dessas empresas possam trabalhar de casa com 
acesso a todos os sistemas corporativos de forma segura. Nesse sentido, seguiremos com nossos programas de 
inovação que, por meio de metodologias ágeis, nos permitem a renovação contínua do nosso portfólio de produtos 
e serviços. Para 2021 planejamos, ainda, novas expansões de redes que propiciem a oferta de serviços a clientes 
B2B de novas localidades das regiões em que atuamos. Aos clientes varejo, para os quais a conectividade passou 
de uma hora para a outra a viabilizar não apenas o trabalho remoto, mas também a educação, o entretenimento 
e a informação, continuaremos conquistando clientes e propiciando a migração de planos banda larga para solu-
ções sobre fibra, com altas velocidades e atendimento eficaz. Nesse cenário, a adoção de ferramentas digitais e a 
contínua busca por eficiência nos processos operacionais se mostraram mais uma vez acertadas. A Algar Telecom 
vem mantendo geração de caixa robusta e consistente mesmo em um cenário econômico adverso. Estamos bem 
posicionados para conquistar novos mercados e aproveitar eventuais oportunidades estratégicas que se apresen-
tem. Na primeira quinzena de fevereiro de 2021, época de elaboração desse Relatório da Administração, alguns 
países do mundo, entre eles o Brasil, apresentavam uma nova onda de aumento de casos da Covid-19, suscitando 
o enrijecimento de medidas de distanciamento social em alguns estados e cidades, ao mesmo tempo em que dava 
início à campanha de vacinação contra o coronavírus. O prolongamento dessa situação e potenciais novos efeitos 
adversos na economia brasileira irão depender de alguns fatores, tais como: duração e extensão da nova onda de 
contágio, medidas governamentais em resposta à pandemia, velocidade da retomada dos níveis de emprego e da 
capacidade de consumo das famílias, entre outros. Na Algar Telecom, seguimos confiantes quanto ao futuro dos 
nossos negócios e à capacidade da sociedade de atravessar essa fase que é desafiadora para todos. Nos preparamos 
para superar esse momento e seguiremos com o propósito de atender os nossos clientes com qualidade e proximi-
dade, nos colocando como seus verdadeiros parceiros.
10. Relacionamento com Auditores Independentes - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Audi-
tores Independentes. Conforme o disposto na Instrução CVM nº 381/03, art. 2º, informamos que neste exercício, 
a referida empresa não prestou quaisquer outros serviços que não de auditoria para a Algar Telecom. O Relatório 
da Administração inclui informações relacionadas a dados operacionais tais como base de clientes, número de 
acessos e de associados, os quais não fazem parte do escopo de auditoria das Demonstrações Financeiras e, conse-
quentemente, não foram examinadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)
Consolidado Individual

Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo     
Ativo circulante     
Caixa e equivalentes de caixa 4  612.052 424.373 534.419 377.503
Contas a receber 6  517.896 477.254 294.142 272.322
Estoques  40.628 36.362 22.560 26.619
Tributos a recuperar 7  194.548 154.170 137.563 130.689
Dividendos a receber 24  - - 47.434 40.618
Despesas antecipadas 8  81.555 78.655 59.358 57.392
Outros créditos 9a  10.733 6.456 7.037 4.734
Total do ativo circulante  1.457.412 1.177.270 1.102.513 909.877
Ativo não circulante
Contas a receber 6  127.065 24.646 94.803 20.149
Tributos a recuperar 7  181.087 244.063 123.613 207.688
Imposto de renda e contribuição social diferidos  - - - -
Depósitos judiciais 19b  23.998 27.587 23.485 27.083
Despesas antecipadas 8  65.380 33.811 29.383 20.634
Direito indenizatório de provisões - Smart  25.530 30.080 - -
Aplicações financeiras 5  2.354 2.316 1.020 998
Outros créditos  3.190 3.254 916 947
Total do ativo realizável a longo prazo  428.604 365.757 273.220 277.499
Investimentos 10  126 126 1.478.916 1.261.168
Imobilizado 11  2.513.944 2.487.526 1.394.404 1.467.177
Intangível 12  401.838 403.749 220.359 247.741
Ativo de direito de uso - IFRS 16 13  495.024 344.327 394.659 251.282
Total do ativo não circulante  3.839.536 3.601.485 3.761.558 3.504.867

Total do ativo 5.296.948 4.778.755 4.864.071 4.414.744

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

(Em milhares de reais, exceto o lucro básico e diluído por ação, em Reais)
Consolidado Individual

Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional líquida 25 2.350.771 2.871.117 1.456.305 1.350.027
Custos dos serviços prestados e das  
 mercadorias vendidas  26 (1.267.044) (1.730.499) (840.586) (766.942)
Resultado bruto 1.083.727 1.140.618 615.719 583.085
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 27 (438.427) (402.266) (280.092) (238.055)
Despesas gerais e administrativas 28 (170.173) (234.646) (128.233) (138.033)
Outras receitas operacionais, líquidas 29 40.740 54.478 32.835 62.896
Equivalência patrimonial 11 - - 199.594 176.982
Resultado operacional antes  
 do resultado financeiro 515.867 558.184 439.823 446.875
Resultado financeiro líquido (225.471) (101.185) (234.740) (72.968)
  Despesas financeiras 30 (279.675) (257.108) (264.505) (207.785)
  Receitas financeiras 30 54.204 155.923 29.765 134.817
Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social 290.396 456.999 205.083 373.907
Imposto de renda e contribuição social (88.020) (154.283) (2.707) (71.191)
  Corrente 9c (80.724) (118.395) (13.758) (42.180)
  Diferido 9c (7.296) (35.888) 11.051 (29.011)
Resultado líquido do exercício 202.376 302.716 202.376 302.716
Média ponderada das ações 295.019.806 295.019.806
Resultado básico e diluído por ação ON (em R$) 0,69 1,03

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 202.376 302.716 202.376 302.716
Baixa de ajuste de conversão de balanços (2.505) 547 (2.505) 547
Resultado abrangente total 199.871 303.263 199.871 303.263

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Individual
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 14 1.469 1.566 1.469 1.566
Debêntures e notas promissórias 15a 610.321 35.737 610.321 35.737
Passivo de arrendamento - IFRS 16 16 110.644 85.812 83.679 61.259
Fornecedores 20 242.114 244.553 142.091 158.782
Impostos, taxas e contribuições 17 85.024 85.388 39.772 44.825
Imposto de renda e contribuição social a pagar 9a 2.554 11.263 - 7.313
Salários, provisões e encargos sociais 18 125.536 86.539 68.412 49.541
Dividendos a pagar 22b 70.310 105.387 70.310 105.387
Valores a restituir aos acionistas 92 28.588 92 28.588
Receitas antecipadas 21 9.455 10.535 9.268 9.390
Títulos a pagar 4.005 5.634 3.716 4.650
Outras obrigações 18.670 10.791 16.148 8.809
Total do passivo circulante 1.280.194 711.793 1.045.278 515.847
 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 4.769 6.238 4.769 6.238
Debêntures e notas promissórias 15 1.818.997 2.203.904 1.818.997 2.203.904
Passivo de arrendamento - IFRS 16 16 406.632 270.560 327.688 198.739
Salários, provisões e encargos sociais 6.330 7.241 3.713 4.379
Imposto de renda e contribuição social diferidos 75.266 67.970 22.616 33.666
Provisões 19a 206.469 142.686 147.451 89.352
Obrigação por aquisição de sociedade 24.129 19.479 22.030 19.479
Receitas antecipadas 21 17.763 22.131 15.721 19.913
Outras obrigações 591 3.526 - -
Total do passivo não circulante 2.560.946 2.743.735 2.362.985 2.575.670
Patrimônio líquido 22
Capital social 826.831 826.831 826.831 826.831
Reserva legal 109.581 99.462 109.581 99.462
Reserva de retenção de lucros 515.170 390.188 515.170 390.188
Ajuste de avaliação patrimonial - custo atribuído 4.226 4.241 4.226 4.241
Outros resultados abrangentes - 2.505 - 2.505
Lucros acumulados - - - -
Total do patrimônio líquido 1.455.808 1.323.227 1.455.808 1.323.227
Total do passivo e do patrimônio líquido 5.296.948 4.778.755 4.864.071 4.414.744

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras  As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 -  (Em milhares de reais)

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 290.396 456.999 205.083 373.907
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciação e amortização 513.756 503.367 341.124 311.567
Equivalência patrimonial - - (199.594) (176.982)
Perda com imobilizado e intangível 3.228 10.285 (2.715) 8.538
Provisão para perda de ativos - TV - 62.390 - 62.390
Encargos financeiros líquidos sobre empréstimos e debêntures 137.663 198.196 137.663 177.097
Atualização de crédito tributário (18.163) (116.200) (3.595) (116.200)
Encargos financeiros sobre provisões e outros, líquidos 105.971 19.189 100.672 12.071
Provisão para perda esperada de contas a receber 40.042 21.389 32.260 17.608
Constituição (reversão) de provisões 46.901 16.028 35.155 7.000
Crédito tributário - PIS e COFINS (25.855) (138.302) - (138.302)
Outros ajustes - (5.190) - (5.190)

1.093.939 1.028.151 646.053 533.504
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)em contas a receber (197.033) (66.520) (138.860) (44.104)
(Aumento) redução em estoques (4.266) (8.309) 4.059 (5.825)
Redução em tributos a recuperar 63.021 1.741 77.201 7.488
Redução em depósitos judiciais 4.527 43.720 4.050 42.848
(Aumento) em despesas antecipadas (34.469) (37.969) (10.715) (28.372)
(Aumento) redução em outros ativos circulante e não circulante 370 511 (2.495) 4.440
Aumento (redução) em fornecedores 26.407 (15.168) 10.489 (21.066)
Aumento (redução )em obrigações sociais 38.086 8.618 18.205 (8.068)
Aumento (redução) em impostos taxas e contribuições (364) 7.760 (5.053) 3.779
Redução em receitas antecipadas (5.448) (15.472) (4.314) -
Aumento (redução) de títulos a pagar (4.468) (1.637) (934) 1.368
Aumento (redução) em outros passivos circulante e não circulante (4.902) 782 (9.102) 9.470
Provisões pagas (6.186) (13.149) (4.416) (7.463)
Imposto de renda e contribuição sobre o lucro, pagos (84.478) (105.551) (16.403) (36.757)
Tarifas bancárias e outros encargos financeiros pagos (19.912) (21.776) (19.634) (22.031)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas atividades 
operacionais 864.824 805.732 548.131 429.211
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Em investimentos em controladas - (51.428) - (26.361)
Aporte de capital em controladas - - (82.000) (91.300)
Em ativo imobilizado e intangível (487.243) (729.170) (203.245) (401.521)
Caixa e equivalente envolvido em incorporação, aquisição e cisão - (76.545) - -
Dividendos recebidos - - 55.004 127.820
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas 
 atividades de investimentos (487.243) (857.143) (230.241) (391.362)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adições de empréstimos e debêntures 150.000 785.000 150.000 700.000
Pagamento de valor principal de empréstimos e debêntures (1.566) (138.153) (1.566) (79.218)
Pagamento de juros/variação monetária de empréstimos 
 e debêntures (106.078) (176.748) (106.078) (147.414)
Pagamento de outras despesas financeiras sobre debêntures (25.249) (9.751) (25.249) (9.210)
Pagamento de passivo de arrendamento (106.709) (104.538) (77.781) (64.227)
Reembolso de capital a acionistas (61) (618) (61) (618)
Pagamento de dividendos (100.239) (105.288) (100.239) (105.288)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades de financiamentos (189.902) 249.904 (160.974) 294.025
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 187.679 198.493 156.916 331.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 424.373 225.880 377.503 45.629
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 612.052 424.373 534.419 377.503

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Notas
Capital

social

Reserva de 
retenção
de lucros

Reserva 
legal

Dividendos 
adicionais
propostos

Ajuste de 
avaliação

patrimonial

Outros
resultados

abrangentes
Lucros

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.090.507 237.937 84.326 30.023 18.443 (24.308) - 1.436.928
Redução de capital ref. cisão da Companhia (nota 1b) (263.676) - - - - - - (263.676)
Baixa por cisão da Companhia 1b - - - - (13.703) - - (13.703)
Baixa por cisão da Companhia 1b - - - - - 26.266 - 26.266
Baixa por cisão da Companhia 1b - (35.623) - - - - - (35.623)
Realização do custo atribuído - - - - (499) - 499 -
Dividendos adicionais aprovados - - - (30.023) - - - (30.023)
Ajuste de conversão de balanço de controlada no exterior - - - - - 547 - 547
Efeito de ajuste no patrimônio líquido de controlada - - - - - - 448 448
Resultado líquido do exercício - - - - - - 302.716 302.716
Destinações do lucro líquido:
   Constituição de reserva legal - - 15.136 - - - (15.136) -
   Dividendos mínimos obrigatórios 21b - - - - - - (100.653) (100.653)
   Lucros retidos no exercício - 187.874 - - - - (187.874) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 826.831 390.188 99.462 - 4.241 2.505 - 1.323.227
Realização do custo atribuído - - - - (15) - 15 -
Baixa de ajuste de conversão de balanço - - - - - (2.505) - (2.505)
Resultado líquido do exercício - - - - - - 202.376 202.376
Destinações do lucro líquido:
   Constituição de reserva legal - - 10.119 - - - (10.119) -
   Dividendos mínimos obrigatórios 21b - - - - - - (67.290) (67.290)
   Lucros retidos no exercício - 124.982 - - - - (124.982) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 826.831 515.170 109.581 - 4.226 - - 1.455.808

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional - A Algar Telecom S.A. (“Algar Telecom” ou “Companhia”), com sede na cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais, é uma sociedade por ações de capital aberto e suas principais atividades são a prestação 
de serviços de telefonia fixa, telefonia celular e comunicação de dados, em conformidade com as concessões, 
autorizações e permissões que lhe foram outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”). A 
Companhia é a holding operacional do segmento de telecomunicações do Grupo Algar, cujas operações, incluindo 
as exercidas por suas controladas, abrangem a prestação de serviços de telefonia fixa e celular, telecomunicações 
e multimídia, comunicação de dados, internet em banda larga, Data Center, engenharia de telecomunicações, 
revenda de equipamentos e outros relacionados com as atividades de telecomunicações.  As operações da Com-
panhia e das suas controladas não apresentam sazonalidade relevante. Concessões e autorizações - Os serviços 
ofertados pela Companhia, bem como as tarifas cobradas, são regulamentados pela ANATEL, órgão responsável 
pela regulação do setor de telecomunicações no Brasil, de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações e seus 
respectivos regulamentos. As concessões e autorizações vigentes no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
abrangendo a Companhia e as controladas Algar Multimídia, Algar Soluções e a Smart Telecomunicações, estão 
descritas, em resumo, conforme quadro abaixo.

Empresa Outorga Área de abrangência Vencimento

Algar Telecom

Concessão para prestação de 
Serviço 

Telefônico Fixo 
Comutado (“STFC”)

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

31/12/2025

Autorização para prestação do 
STFC longa distância 

internacional
Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Autorização para prestação do 
STFC local e longa distância 

nacional

Todas as regiões do Brasil, exceto 
área de concessão. Indeterminado

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação Multi-

mídia - SCM
Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Autorização para 
prestação do Serviço de Acesso 

Condicionado – SeAC
Todas as regiões do Brasil Indeterminado

Autorizações para 
prestação do Serviço Móvel 

Pessoal “SMP”

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

Vinculado ao venci-
mento das outorgas de

 radiofrequências

Autorização para prestação de 
SMP na frequência de 850 MHz 

denominado Banda A

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

15/01/2023

Autorização para prestação de 
SMP nas frequências em 1.900 

MHz e 2.100 MHz

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

28/04/2023, renováveis 
por mais 15 anos.

Autorização para prestação de 
SMP na frequência 1.800 MHz, 

denominado Banda H

Estado de Minas Gerais, em ci-
dades com códigos de área 34, 35 
e 37, exceto região do Triângulo 

Mineiro.

28/04/2023 renováveis 
por mais 15 anos.

Autorização para prestação de 
SMP com a tecnologia 4G, na 

frequência 700 MHz

Região do Triângulo Mineiro e 
algumas cidades da região do 

Alto Paranaíba, noroeste do Esta-
do de São Paulo, sul do Estado de 
Goiás e nordeste de Mato Grosso 

do Sul.

08/12/2029, renováveis 
por mais 15 anos.

Algar Multimídia

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação 

Multimídia - SCM Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Algar Soluções 

Autorização para prestação de 
Serviço de Comunicação 

Multimídia - SCM Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Smart
Autorização para prestação de 

Serviço de Comunicação
 Multimídia – SCM

Todas as regiões do Brasil. Indeterminado

Eventos relevantes ocorridos em 2020 -  a) Coronavírus – Covid-19. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020, o principal evento em destaque foi o agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19), trazendo 
relevantes impactos em todos os setores da economia mundial. Uma abordagem do assunto, voltada para o âmbito 
da Companhia, no contexto de suas operações, está apresentada na nota explicativa 36b. b) Assinatura do TAC 
– Termo de Ajustamento de Conduta - Em 16 de dezembro de 2020 foi assinado o Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC Nº 02/2020, firmado entre a ANATEL e a Companhia, com vigência de 30 meses, abrangendo o 
período de 18/12/2020 a 18/06/2023 (nota explicativa 36a). c) Crédito tributário – PIS/COFINS - Em dezembro de 
2020, o processo da controlada Algar Multimidia solicitando, junto à Justiça Federal, o reconhecimento de incons-
titucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS foi julgado favoravementel à controlada (nota 
explicativa 7ii).d) Interrupção na prestação de serviços de TV - A Companhia descontinuou a prestação de serviços 
de distribuição de sinais de televisão e de áudio via satélite, cabo e IP em 2020. A partir deste ano, esses serviços 
são oferecidos aos clientes através de parcerias com outros prestadores. Eventos relevantes ocorridos em 2019 -
a) Aquisição da sociedade SMART Telecomunicações - Em 9 de julho de 2019 a Companhia concluiu o processo 
de aquisição (“Termo de fechamento”), da Smart Telecomunicações, sociedade sediada em Recife (PE), a qual 
possui autorização da ANATEL para exploração de serviços de telecomunicações, incluindo, principalmente, ser-
viços de comunicação e multimídia (SCM), serviços de rede e circuito especializado (RCE) e serviço limitado 
especializado (SLE). O valor máximo da aquisição foi estabelecido em R$ 49.800, sendo que o montante da con-
traprestação a ser efetivamente transferida para os vendedores depende de eventos futuros, entre eles a apuração 
de certos montantes de dívida líquida e de capital circulante líquido, cujas diferenças entre os valores realizados e 
os valores estimados serão ajustadas no valor a pagar, atendendo a uma previsão contratual.  Na data do fechamen-
to da operação, a Companhia efetuou o pagamento da parcela à vista, conforme contratado, no montante total de 
R$ 22.133. O valor restante será pago em 5 parcelas, sendo uma com vencimento 2019, paga no mês de novembro 
daquele ano, e as outras com vencimentos anuais, de 2022 a 2025, corrigido a 90% do CDI.  O laudo de avaliação 
elaborado por empresa especializada independente para a Alocação do Preço de Compra (PPA) e mensuração do 
ágio envolvido foi pautado nas informações aplicáveis na data base de 30 de junho de 2019. 
Os saldos das principais rubricas do balanço patrimonial de 30/06/2019 da Smart Telecomunicações, base da 
aquisição, estão apresentados abaixo:
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 83
Contas a receber 1.216
Estoques 954
Outros créditos 152
Total do ativo circulante 2.405
Ativo não circulante
Direito indenizatório de provisões 31.611
Imobilizado 3.445
  Custo 4.868
  (-) Depreciação (1.423)
Intangível 31
  Custo 49
  (-) Amortização (18)
Total do ativo não circulante 35.087
Total do ativo 37.492
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 85
Fornecedores 833
Impostos, taxas e contribuições 207
Imposto de renda e contribuição social a pagar 474
Salários, provisões e encargos sociais 1.180
Total do passivo circulante 2.779
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 685
Provisões 31.611
Outras obrigações 968
Total do passivo não circulante 33.264
Patrimônio líquido
Capital social 2.500
Reserva de lucros 269
Prejuízos acumulados (1.320)
Total do patrimônio líquido 1.449
Total do passivo e do patrimônio líquido 37.492
Segue resumo contendo as principais informações do laudo de avaliação:
(a) Contraprestação envolvida, ao valor presente    42.440
(b) Valor justo dos ativos adquiridos, líquido   21.515
(c) Patrimônio líquido contábil (30/06/2019)   1.449
(d) Mais valia (b - c)   20.066
  Mais valia de imobilizado identificado  3.879  
  Mais valia de intangível identificado  16.187  
    Marcas 439   
    Carteira de clientes 3.324   
    Direito de uso de postes 12.424     
(e) Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (a -  c - d)   20.925

A mais valia está líquida de imposto de renda e contribuição social diferidos.
b) Cisão de investimento na Companhia - Em 2 de dezembro de 2019, conforme Ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária dos acionistas, foi aprovada a cisão parcial da Companhia, cujo acervo líquido cindido foi composto 
pelo saldo do investimento avaliado pela equivalência patrimonial, representativo da totalidade da participação 
societária da Algar Telecom na Algar TI. Em razão da cisão realizada, para retirada do investimento na Algar TI, 
a qual deixou de ser sua controlada a partir daquela data, as rubricas do balanço patrimonial consolidado da Algar 
TI não foram incluídas na consolidação de 31/12/2019 da Companhia. Dessa forma, a comparação dos balanços 
patrimoniais consolidado de 31 de dezembro de 2019 e 2018 e a comparação das demonstrações de resultados 
de 2019 e 2020 devem levar em conta os impactos dessa operação. Os saldos das principais rubricas do balanço 
patrimonial de 30/11/2019, consolidado, da Algar TI, controlada da Companhia até 1º de dezembro de 2019 estão 
apresentados abaixo:

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receitas 3.586.509 4.595.832 2.104.351 2.381.857
Vendas de mercadorias e serviços 3.025.266 3.648.478 1.866.925 1.790.821
Receita de construção de ativos próprios 459.978 735.308 177.646 421.260
Outras receitas 141.307 233.435 92.040 187.383
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (40.042) (21.389) (32.260) (17.607)
Insumos adquiridos de terceiros (inclui: ICMS, IPI,  
 PIS e COFINS) (1.349.348) (1.678.840) (870.604) (1.023.069)
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados (524.671) (592.074) (373.321) (352.785)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (824.677) (1.086.766) (497.283) (670.284)
Valor adicionado bruto 2.237.161 2.916.992 1.233.747 1.358.788
Depreciação e amortização (513.756) (503.367) (341.124) (311.567)
Valor adicionado líquido pela entidade 1.723.405 2.413.625 892.623 1.047.221
Valor adicionado recebido em transferência 54.204 155.923 229.359 311.799
Resultado de equivalência patrimonial               -                 -   199.594 176.982
Receitas financeiras 54.204 155.923 29.765 134.817
Valor adicionado total a distribuir 1.777.609 2.569.548 1.121.982 1.359.020
Distribuição do valor adicionado 1.777.609 2.569.548 1.121.982 1.359.020
Pessoal 485.615 974.703 256.397 290.956
   Remuneração direta 330.761 740.213 173.299 230.067
   Benefícios 90.036 176.142 44.945 46.744
   FGTS 22.544 58.348 12.097 14.145
  Outros 42.274               -   26.056               -   
Impostos, taxas e contribuições 826.416 1.010.104 446.684 546.170
   Federais 265.231 417.925 102.716 172.688
   Estaduais 556.760 563.848 343.257 372.943
   Municipais 4.425 28.331 711 539
Juros 175.771 210.144 166.139 180.736
Aluguéis 87.431 71.881 50.386 38.442
Dividendos        67.290       100.653        67.290  100.653 
Lucro retido no exercício 135.086 202.063 135.086 202.063

Algar TI - consolidado
Ativo 30/11/2019
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 76.545
  Contas a receber 165.641
  Outros créditos 58.664

300.850
Não circulante
 Imobilizado 227.462
 Intangível 169.229
 Direito de uso – CPC 06 (IFRS 16) 20.434
 Outros créditos 41.807

458.932
Total do ativo 759.782
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Empréstimos e debêntures 49.749
 Passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) 13.918
 Fornecedores 41.750
 Salários, provisões e encargos sociais 91.272
 Outras obrigações 31.260

227.949
Não circulante
 Empréstimos e debêntures 199.714
 Passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) 7.214
 Provisões 21.357
 Outras obrigações 12.051

240.336
Patrimônio líquido 291.497
Total do passivo e do patrimônio líquido 759.782
O balanço da Algar Telecom, base da cisão foi o de 30 de setembro de 2019, o qual constou o saldo do investi-
mento, objeto da cisão, no montante de R$275.485. O saldo efetivamente baixado foi o de 30/11/2019, no valor 
de R$286.736 (nota explicativa nº 10a) e a diferença de R$4.761, em relação ao saldo do patrimônio líquido de 
30/11/2019 da Algar TI, refere- se a ajuste de lucros não realizados para fins de equivalência patrimonial.  Con-
forme demonstrado na demonstração das mutações do patrimônio líquido, essa operação implicou na redução do 
capital social da Companhia em R$263.676,  na baixa de ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído a ativos da 
Algar Tecnologia) no valor de R$13.703, na baixa de um saldo devedor de (R$26.266), reflexo da Algar TI, referen-
te a opção de compras de ações da Algar TI, exercida pela própria Algar TI, e baixa de reserva de retenção de lucros 
no valor de R$35.623, completando uma redução do patrimônio líquido no montante do investimento cindido, qual 
seja R$286.736. c) Exclusão dos serviços de TV por assinatura do portfólio de produtos da Companhia - Conforme 
acordo celebrado em dezembro de 2019, com empresa prestadora de serviços de telecomunicações via satélite, e 
aprovado pela Administração, a Companhia excluiu do seu portfólio de produtos o serviço de distribuição de sinais 
de televisão e de áudio via satélite (DTH), representativo de aproximadamente 5,5% da sua receita bruta (2,7% no 
consolidado), passando a atuar como parceiro credenciado nesse ramo de negócio.
2. Bases de preparação - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) - As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), e pelos padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão das operações da Companhia. A emissão das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 3 de março 
de 2021. b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas con-
siderando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações 
financeiras individual e consolidado estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 
da Companhia e de suas controladas com sede no Brasil. As sociedades sediadas na Argentina, México, Colômbia 
e Chile, que foram controladas indiretas da Companhia até 1º de dezembro de 2019 possuem as suas respectivas 
moedas funcionais, sendo que as suas demonstrações financeiras foram convertidas para o Real (R$) para fins de 
consolidação. d) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas, de acordo com a legislação societária vigente e normas contábeis aplicáveis, exige que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de maneira contínua. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que são realizadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes 
às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, bem como as informações sobre incertezas relacionadas às premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro, estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 6 - Contas a receber; • Nota Explicativa nº 9 - Im-
posto de renda e contribuição social; • Nota Explicativa nº 11 - Imobilizado; • Nota Explicativa nº 12 - Intangível; • 
Nota Explicativa nº 13 - Ativo de direito de uso • Nota Explicativa nº 19 - Provisões e depósitos judiciais.
3. Sumário das principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram adotadas de maneira uniforme em todos 
os exercícios apresentados. a) Bases de consolidação - i) Controladas - Controladas são as entidades em que a 
controladora,   inclusive de forma indireta, tem poder que lhe assegure, de forma permanente, a preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. As controladas integram a consolidação a 
partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e deixam de ser consolidadas, nos casos aplicáveis, 
a partir da data em que o controle deixa de existir.
ii) Controladas diretas e indiretas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

Participação percentual (%)
em 31/12/2020 e 31/12/2019

 No capital social No capital votante
Participações diretas:     
Algar Multimídia 100 100
Algar Soluções 100 100
Smart Telecomunicações 100 100
(i) Em 2 de dezembro de 2019 foi realizada uma cisão na Companhia objetivando a retirada do investimento 
referente à participação societária direta na Algar TI. Consequentemente, as participações indiretas da Companhia 
também deixaram de existir. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram uti-
lizadas as informações contábeis individuais das controladas na mesma data-base e consistentes com as políticas 
contábeis da controladora. Os procedimentos de consolidação utilizados pela Companhia são os previstos no  CPC 
36 (R3) - Demonstrações Consolidadas e IFRS 10 - Consolidated Financial Statements. b) Transações em moeda 
estrangeira - As transações em moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional da Companhia e de 
suas controladas pela taxa correspondente nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e 
apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da 
moeda funcional no início do exercício, ajustado pela taxa e pagamentos efetivos durante o período e o valor de 
custo amortizado na moeda estrangeira, convertido pela taxa correspondente ao final do exercício. Ativos e passi-
vos não monetários denominados em moeda estrangeira que são mensurados ao valor justo são convertidos para a 
moeda funcional da entidade na taxa correspondente ao fechamento do período que o valor justo foi determinado. 
Diferenças em moedas estrangeiras decorrentes da conversão são reconhecidas diretamente no resultado do exer-
cício. Itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em uma moeda estrangeira são convertidos 
utilizando-se a taxa da data da transação. c) Ativos circulantes e não circulantes - i) Caixa e equivalentes de caixa - 
Incluem os saldos em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras considerados de liquidez imediata, 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor 
justo e que são resgatáveis no prazo de até 90 dias da data de sua aplicação. ii) Investimentos - São avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial os investimentos em controladas e em coligadas nas quais a Companhia exerce 
influência administrativa significativa, bem como os investimentos em sociedades do mesmo grupo ou que estejam 
sob o controle comum. Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzido de provisão para perda de investimento, quando aplicável. iii) Imobilizado - Reconhecimento 
e mensuração - Os itens do ativo imobilizado são mensurados ao custo de aquisição ou construção, deduzido 
dos impostos compensáveis, e da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), 
quando aplicável. Os custos de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos aqueles que sejam diretamente 
atribuíveis à aquisição ou formação do ativo. Os custos de ativos construídos pela própria entidade incluem o custo 
de materiais e de salários de funcionários diretamente envolvidos nos projetos de construção ou formação desses 
ativos. Inclui quaisquer outros custos diretamente atribuíveis ao ativo até que ele esteja em condições de ser utiliza-
do para os fins previstos pela entidade, além de custos de desmobilização de itens do ativo e de restauração de sites 
nos quais esses ativos estejam instalados, e custos de empréstimos em ativos qualificáveis. O software comprado 
que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte desse ativo. Quando 
partes de um item do ativo imobilizado possuem vidas úteis significativamente diferentes, essas partes constituem 
itens individualizados e são contabilizadas e controladas separadamente, inclusive para fins de depreciação. Ganhos 
e perdas na alienação de um item de ativo são originados pela diferença apurada entre o valor de alienação e o 
valor líquido resultante do valor de custo deduzido do valor residual e da depreciação acumulada desse ativo, e são 
reconhecidos diretamente no resultado do exercício. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados 
na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.  Reconhecimento e mensuração - Depre-
ciação - A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com a vida útil estimada 
para o ativo, conforme segue:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Edifícios e benfeitorias 26 27
Equipamentos de comutação 9 9
Equipamentos de terminais 7 7
Equipamentos e meios de transmissão* 21 18
Equipamentos de energia e climatização            10 10
Infraestruturas 29 29
Veículos 6 6
Móveis e utensílios 9 9
Equipamentos de processamento de dados 7 7
*A variação na vida útil média verificada nessa linha deve-se ao aumento da vida útil média de cabo fibra, conforme 
revisão realizada.
Ativos arrendados são depreciados pelo período mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a 
menos que a Companhia tenha a intenção de obter sua propriedade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não 
são depreciados. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento 
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. iv) Intangível 
- Ágio - O ágio é mensurado como o excesso da soma da contraprestação transferida, do valor das participações 
minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade 
adquirida (se houver) sobre os valores líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos identificáveis 
assumidos.  Caso a reavaliação conclua que os valores líquidos dos ativos adquiridos e passivos assumidos iden-
tificáveis na data de aquisição forem superiores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações 
minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquirente anteriormente detida na entidade 
adquirida (se houver), o excedente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra vantajosa O 
ágio por rentabilidade futura, resultante de uma aquisição de negócios, é submetido ao teste de recuperabilidade 
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pelo menos anualmente e, quando aplicável, é apresentado deduzido de eventuais ajustes para refletir o valor recu-
perável. Concessões e autorizações - A Companhia reconhece um ativo intangível, decorrente de contratos de con-
cessão ou autorização, quando comprovada a utilização pelos usuários finais de infraestrutura ou de algum direito 
de exploração, como nos casos do direito de uso do espectro de ondas de radiofrequência - PPDUR e direito de 
uso de Backbone, entre outros. Outros ativos intangíveis - As licenças de programas de computador (“softwares”) 
e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são mensuradas pelo seu valor de custo. Os gastos com aquisição 
e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativo intangível quando é provável 
que os benefícios econômicos futuros por ele gerados serão superiores ao seu respectivo custo, considerando sua 
viabilidade econômica e tecnológica. Gastos subsequentes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente 
quando eles aumentam os futuros benefícios econômicos incorporados ao ativo específico ao qual se relacionam. 
Todos os outros gastos são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Amortização - As amortizações são 
reconhecidas no resultado do exercício através do método linear, com base nas seguintes vidas úteis estimadas:

Vida útil média em anos
 31/12/2020 31/12/2019
Sistemas de informação 7 7
PPDUR - Preço Público Rádio Frequência 17 17
Direito de uso TV por Satélite-DTH 15 15
Direito do uso de Backbone* 18 21
Marcas e patentes 7 7
Outorgas regulatórias 14 14
Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas 3 -
*As vidas úteis são conforme contratos de Direito de Uso
v) Ativos e passivos financeiros - Reconhecimento inicial - A Companhia reconhece um ativo financeiro ou um 
passivo financeiro em seu balanço patrimonial quando ela se torna parte das disposições contratuais do instrumen-
to.  Ao reconhecer, pela primeira vez, um ativo financeiro, a Companhia realiza uma classificação do mesmo, 
tendo por base as três categorias: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJO-
RA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”) e mensurá-lo de acordo com os critérios mencionados abaixo. 
O reconhecimento do passivo financeiro pela primeira vez requer a sua classificação como mensurado subsequen-
temente ao custo amortizado, observadas certas exceções expressas no CPC 48. A compra ou a venda de forma 
regular de ativos financeiros é reconhecida e desreconhecida, conforme aplicável, utilizando-se a contabilização 
na data da negociação ou na data da liquidação. Desreconhecimento de ativo financeiro - Um ativo financeiro é 
desreconhecido apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro expirarem, ou quan-
do houver a transferência do ativo financeiro e essa transferência se qualificar para desreconhecimento. Desreco-
nhecimento de passivo financeiro - A Companhia realiza a baixa do passivo financeiro (no todo ou em parte) de 
seu balanço patrimonial apenas quando ele for extinto, tendo por liquidada, cancelada ou expirada a obrigação 
especificada no contrato.  Classificação de instrumentos financeiros - A classificação do ativo financeiro tem por 
base o modelo de negócio pelo qual esse ativo é gerenciado pelos seus fluxos de caixa contratuais.  A classificação 
do valor justo observa, dentre outras orientações aplicáveis, os seguintes critérios: i) a parcela da alteração no 
valor justo que está relacionada às alterações no risco de crédito do passivo é apresentada em outros resultados 
abrangentes;  ii) a parcela remanescente da variação no valor justo é apresentada no resultado do exercício. Reco-
nhecimento e mensuração inicial - Um ativo financeiro ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo valor 
justo acrescido dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Esta condição 
não se aplica aos itens mensurados ao valor justo por meio do resultado. Classificação de ativos financeiros - O 
reconhecimento inicial de um ativo financeiro requer que ele seja mensurado ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é mensura-
do ao custo amortizado se satisfizer as seguintes condições: • o ativo é mantido em um modelo de negócios com 
o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais; • os termos contratuais do ativo financeiro originam, em datas es-
pecíficas, fluxos de caixa de pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal não liquidado. Um instru-
mento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes somente se atender às duas 
seguintes condições: • o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios, sendo o objetivo alcançado tanto pela 
obtenção de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; • os termos contratuais do ativo 
financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros 
sobre o saldo a pagar do valor principal. Os demais ativos financeiros são todos classificados como mensurados 
ao valor justo por meio do resultado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar, em caráter irrevo-
gável, um ativo financeiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado, o que poderá garantir a consistência 
contábil perante os resultados produzidos pelo respectivo ativo. Redução ao valor recuperável - Os requisitos de 
redução ao valor recuperável objetivam reconhecer perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos finan-
ceiros para os quais houve aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, avaliados 
de forma individual ou coletiva, considerando todas as informações razoáveis e sustentáveis, incluindo informa-
ções prospectivas.  Reconhecimento de perda de crédito esperada - A Companhia reconhece uma provisão para 
perdas de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arrendamento, 
em ativo contratual ou em compromisso de empréstimo e em contrato de garantia financeira aos quais são aplica-
dos os requisitos de redução ao valor recuperável. A Companhia aplica os requisitos de redução ao valor recupe-
rável para o reconhecimento e mensuração de provisão para perdas de ativos financeiros que são mensurados ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes.  Essa provisão é contabilizada em outros resultados abran-
gentes, não reduzindo o valor contábil do ativo financeiro no balanço patrimonial.  Na data do balanço é mensu-
rada a provisão para perdas de instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito esperadas, caso o 
risco de crédito desse instrumento financeiro tenha sofrido aumento significativo desde o reconhecimento inicial. 
Se, na data do balanço, o risco de crédito de instrumento financeiro não apresentar aumento significativo, é feita a 
mensuração da provisão para perdas para esse instrumento financeiro ao valor equivalente às perdas de crédito 
esperadas para 12 meses. O valor das perdas de crédito esperadas (ou reversão) requerido para ajustar a provisão 
para perdas na data de balanço é reconhecido no resultado, como ganho ou perda na redução ao valor recuperável. 
vi) Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e de suas controladas, 
que não estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo 
é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo ano. 
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou Unidade Geradora de 
Caixa (“UGC”) exceder o seu valor recuperável. Redução ao valor recuperável - O valor recuperável de um ativo 
ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar 
o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de 
desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade 
do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC. Para a finalidade de teste do valor recuperável, os ativos que 
não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso 
contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos (a “unidade geradora de 
caixa ou UGC”). Para fins do teste do valor recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação 
de negócios é alocado à UGC ou ao grupo de UGCs para o qual o benefício das sinergias da combinação é espe-
rado. Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não é maior que um 
segmento operacional determinado de acordo com o IFRS 8 e o CPC 22. Perdas por redução no valor recuperável 
são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas na redução de 
qualquer ágio alocado a essa UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na redução dos outros ativos dessa 
UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não 
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é revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, 
caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identifica-
das, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se aplicável, são contabilizadas como outras despesas 
operacionais. d) Passivos circulantes e não circulantes - Os passivos circulantes e não circulantes são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando existentes, dos correspondentes encargos, varia-
ções monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circu-
lantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de 
juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida do ajuste a valor presente é a 
conta de resultado que deu origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o 
valor de face do passivo é apropriada ao resultado no prazo do contrato com base no método do custo amortizado 
e da taxa de juros efetiva. i) Concessão e autorização de serviços de telecomunicações a pagar - O valor devido é 
registrado com base em atos expedidos pela ANATEL, no percentual de 2% da receita líquida abrangida pela 
concessão, relativa ao serviço telefônico fixo comutado (STFC), e 2% sobre a receita líquida de serviço móvel 
pessoal (SMP). Considera-se a receita apurada no ano anterior ao do pagamento, líquida de impostos e contribui-
ções sociais.  ii) Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia e suas 
controladas possuem uma obrigação legal ou construtiva como resultado de um evento passado que possa ser es-
timada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A provisão é determinada 
pela Administração de acordo com a expectativa de perdas, com base na opinião dos consultores legais internos e 
externos, por montantes considerados suficientes para cobrir perdas e riscos.  iii) Benefícios a empregados - Plano 
de pensão - As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como 
despesas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos 
empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que 
haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. Benefícios de curto prazo a 
empregados, inclusive plano de participação nos resultados - Obrigações de benefícios de curto prazo a emprega-
dos são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como custos ou despesas conforme o serviço 
relacionado seja prestado.  O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação 
em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia e suas controladas têm uma obrigação legal 
ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser 
estimada de maneira confiável. iv) Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social sobre o lucro líquido. É considerada a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.  O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas 
revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação 
das demonstrações financeiras. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido, a Companhia e suas 
controladas levam em consideração o impacto de incertezas relativas à posição fiscal tomadas e se o pagamento 
adicional de imposto de renda e juros tem que ser realizado.  A Companhia e suas controladas acreditam que a 
provisão para imposto de renda no passivo está adequada para com relação a todos os períodos fiscais em aberto 
baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa 
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos fu-
turos. Novas informações podem ser disponibilizadas, o que levaria a Companhia e suas controladas a mudarem 
os seus julgamentos quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a despesa com imposto 
de renda no ano em que forem realizadas.  Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados 
pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. A Companhia e suas controladas 
praticam a divulgação dos tributos diferidos ativos ou passivos líquidos nas demonstrações financeiras.  Um ativo 
de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponí-
veis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. v) Arrendamen-
to mercantil financeiro - Os arrendamentos mercantis em que a Companhia é parte como arrendatária, e detém 
substancialmente os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos financeiros (CPC-
06_R1, norma válida até 31 de dezembro de 2018, entrando em vigor no dia 1º de janeiro de 2019 a versão R2 com 
alterações relevantes). O reconhecimento contábil é feito no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor 
justo do item arrendado e o valor presente dos pagamentos previstos em contrato. Os juros relacionados ao arren-
damento são reconhecidos na demonstração do resultado, como despesa financeira durante o período de vigência 
contratual. A Companhia possui contratos de aluguel de torres, como arrendatária, decorrentes de uma operação 
de venda e leaseback financeiro, envolvendo a cessão de direito e uso de torres, que são ativos reversíveis à Anatel, 
e o concomitante arrendamento de parte do mesmo ativo cedido. e) Reconhecimento de receitas - O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. i) Venda de serviços 
de telefonia fixa, telefonia móvel e banda larga - As receitas relativas a esses serviços são contabilizadas pelo valor 
da tarifa na data da prestação do serviço e se compõem de tarifas de assinatura, de utilização, de uso da rede, de 
manutenção e de outros serviços prestados aos assinantes e clientes. Todos os serviços são faturados mensalmente 
de acordo com medição realizada pelos sistemas operacionais que identificam as informações para reconhecimen-
to contábil e apropriação aos devidos componentes da receita. Os serviços prestados entre a data de faturamento e 
o final de cada mês são calculados e contabilizados como receita no mês da prestação do serviço. A receita refe-
rente à venda dos créditos de recarga de telefones celulares pré-pagos é diferida e reconhecida no resultado à 
medida que esses créditos são efetivamente consumidos. ii) Locação de equipamentos - As receitas são geradas 
via locação de modens relacionados a prestação de serviços de banda larga a clientes do segmento varejo, e tam-
bém via locação de roteadores e switches relacionados a prestação de serviços de internet link a clientes corpora-
tivos. Estes valores são reconhecidos mensalmente durante a vigência contratual. iii) Operações de permuta de 
bens e serviços - As entidades Algar Telecom e Algar Multimídia possuem operações de permuta de ativos e de 
serviços, ou seja, troca de serviços e troca de infraestruturas com empresas do mesmo setor ou de setores distintos. 
Tais receitas são reconhecidas por seu valor justo e são reconhecidas por seu valor justo pelo regime de competên-
cia no momento em que há a transferência do risco, no caso de mercadorias, e a efetiva prestação dos serviços.  A 
permuta de infraestrutura visa, principalmente, garantir a redundância dos serviços prestados pelas entidades, 
como estratégia de garantia da continuidade dos serviços no caso de danos causados às redes ou aos sistemas in-
formatizados, ou a qualquer outra eventualidade que possa comprometer a prestação de serviços pelas entidades. 
Isto objetiva reduzir, ou mesmo eliminar os riscos aos clientes finais destes serviços. iv) Receitas de aparelhos e 
acessórios  - A Companhia reconhece receitas de aparelhos e acessórios quando um cliente assume o controle do 
dispositivo. Em caso de o cliente adquirir um aparelho com subsídio, ou seja, “serviço + aparelho”, a Algar aloca 
uma parte de seus faturamentos de serviços futuros ao aparelho e reconhece a receita na entrega do aparelho no 
início do contrato, o que resulta em um ativo contratual. Adotamos o expediente prático para desconsiderar os 
efeitos de um componente de financiamento significativo, quando o período entre o momento em que o bem ou o 
serviço prometido é transferido para um cliente e o momento em que o cliente paga esse bem ou serviço é de um 
ano ou menos. Para os contratos com prazos superiores a um ano (somente para venda de modem), os valores re-
lacionados são imateriais v) Receita de serviços de BPO (Business Process Outsourcing) e gestão de ambiente de 
tecnologia  - Na Algar TI Consultoria S/A (controlada da Companhia até 1º de dezembro de 2019), as receitas com 
prestação de serviços são reconhecidas mensalmente de acordo com medição realizada pelos sistemas operacio-
nais que identificam as informações para reconhecimento contábil e apropriação aos devidos componentes da re-
ceita. Os serviços prestados e não faturados dentro do próprio mês, são calculados e contabilizados como receita 
no mês da prestação do serviço, relacionando-se diretamente a seu desempenho até à data de fechamento mensal. 
A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de quaisquer variações decorren-
tes de solicitações adicionais, reivindicações e pagamentos de incentivos contratuais, somente na medida em que 
for altamente provável que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não deva 
ocorrer. Para as receitas variáveis com medição mensal dos serviços prestados ao cliente, a receita de serviços é 
reconhecida pelo valor que a Companhia tem o direito reconhecido de faturar ao cliente, conforme expediente 
prático. Julgamentos e estimativas significativas - Os clientes da Companhia geralmente assinam contratos de 
serviço com um período de fidelização em troca de descontos em aparelhos, taxas, ou ainda nas mensalidades do 
serviço. Foi aplicado um julgamento para determinar que, para fins contábeis, o período de contrato abrange todo 
o período de fidelização do cliente, concluindo que o prazo de fidelização precisa ser cumprido devido à cobrança 
de multa proporcional, sendo esta multa significativa em qualquer momento da vida do contrato com o cliente. 
Nos casos em que um contrato inclui um aparelho e acessórios, para os quais reconhecemos receita em um deter-
minado momento, e serviços, para os quais reconhecemos receita proporcionalmente ao longo do tempo, é neces-
sário julgamento para determinar o “Standalone Selling Price – SSP” para cada obrigação de desempenho distinta 
e alocar a receita correspondente. Usamos uma gama de valores para estimar o “SSP” quando vendemos cada um 
dos produtos e serviços separadamente. Ativos e passivos do contrato - Os ativos contratuais referem-se principal-
mente à parcela remanescente dos faturamentos de serviços futuros da Companhia alocados aos aparelhos e reco-
nhecidos na receita na entrega do aparelho no início do contrato, bem como ajustes temporais no reconhecimento 
das demais linhas de receita. Incluímos substancialmente todos os ativos contratuais em nosso balanço patrimonial 
consolidado como um componente de despesas antecipadas. Já os passivos contratuais, apresentados no grupo de 
receitas antecipadas, referem-se às obrigações de transferir bens e serviços aos clientes, em relação aos quais a 
entidade recebeu contraprestação ou o valor já é devido ao cliente.  Custo para obter contratos com clientes - Um 
ativo para os custos incrementais de obtenção de um contrato com um cliente é reconhecido, se for esperado que 
existam benefícios futuros pelo pagamento desses custos. Esses valores são compostos de comissões, benefícios 
relacionados e impostos sobre folha de pagamento para funcionários de vendas da Companhia e comissões pagas 
a nossos parceiros de canal de distribuição terceirizados. Amortizamos esses custos proporcionalmente ao longo 
do período estimado de fidelização com o cliente, o que exclui futuras renovações contratuais. Os custos diferidos 
relacionados a despesas necessárias para obter um contrato estão reconhecidos como um componente de despesas 
antecipadas em nosso balanço patrimonial consolidado. f) Receitas e despesas financeiras - Receitas financeiras 
compreendem juros sobre investimentos realizados pela Companhia e suas controladas, incluindo rendimentos de 
aplicações financeiras, ajustes ao valor presente de ativos financeiros, ganhos na alienação de ativos financeiros, 
alterações no valor justo de ativos financeiros avaliados a valor justo através do resultado, e ganhos em instrumen-
tos financeiros derivativos.  Despesas financeiras compreendem despesas com juros de empréstimos e financia-
mentos, atualizações monetárias de tributos parcelados e de provisões, alterações no valor justo de ativos financei-
ros ao valor justo através do resultado, perdas por ajuste ao valor recuperável de ativos financeiros (“impairment”) 
e perdas em instrumentos financeiros derivativos reconhecidos no resultado. Custos de empréstimos que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, são reconhecidos no resul-
tado do exercício, de acordo com o regime de competência. Ganhos ou perdas por variações cambiais são demons-
trados líquidos, no resultado do exercício. g) Resultado por ação - O resultado por ação básico é calculado por 
meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias 
em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das 
ações em circulação, ajustada, quando aplicável, pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, nos 
exercícios apresentados.  h) Informações por segmento - As informações por segmento operacionais são apresen-
tadas de modo consistente com os relatórios internos fornecidos aos membros da diretoria executiva, que são os 
responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos abrangidos pela Compa-
nhia e controladas. A diretoria executiva definiu os segmentos operacionais da Companhia, com base nos relató-
rios utilizados para a tomada de decisões estratégicas, os quais estão segmentados principalmente entre os tipos de 
serviços prestados. Os segmentos definidos são os seguintes: Até 30 de novembro de 2019 as informações finan-
ceiras consolidadas da Algar Telecom eram compostas por dois segmentos de negócio: Telecom e Tech - BPO/
Gestão de TI - Telecom - representa a agregação dos resultados e do capital empregado das unidades de negócio 
(i) telefonia fixa; (ii) internet banda larga; (iii) comunicação de dados; (iv) telefonia celular; (v) provedor de inter-
net; telefônicos. Tech - BPO/Gestão de TI – segmento incluído na consolidação até 30 de novembro de 2019, 
oferece soluções em tecnologia para processos de negócios, por meio de infraestrutura de TI, serviços gerencia-
dos, gestão de negócios e relacionamento com o cliente. Inclui a prestação de serviços de contact center, BPO 
(Business Process Outsourcing) e soluções em tecnologia da informação. Devido à cisão ocorrida em 2 de dezem-
bro de 2019, conforme descrito na nota explicativa nº 1b, esse segmento não integra mais as demonstrações finan-
ceiras consolidadas da Companhia, As informações referentes aos segmentos aplicáveis estão na nota explicativa 
nº 32, a qual inclui o modelo de acompanhamento dos negócios pela Companhia, com a segregação das rubricas 
de resultado por tipo de cliente – B2B e B2C, conforme divulgado, em nota explicativa, a partir de 30 de setembro 
de 2020.  i) Patrimônio líquido - Reserva de lucros - Refere-se a uma modalidade de destinação do lucro líquido 
do exercício, sendo aplicável à Companhia, nos exercícios reportados, a reserva legal e a reserva de retenção de 
lucros. Reserva legal - A Companhia constitui reserva legal em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações 
e com seu Estatuto Social, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício social, obedecendo ao limite de 20% 
do capital social. Reserva de retenção de lucros - A partir das exigências da Lei 11.638/2007 a Companhia reclas-
sificou os saldos remanescentes dos lucros acumulados para reservas de lucros, de forma a ser aplicado na moder-
nização e expansão, por proposta da Administração da Companhia, com base em orçamento aprovado pelo Con-
selho de Administração. Dividendos - Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, sobre os lucros do 
exercício, após deduzido 5% para constituição da reserva legal, são calculados dividendos mínimos obrigatórios 
de 35%. Tendo por base o disposto na Lei das sociedades porá ações, os dividendos não reclamados no prazo de 3 
(três) anos, a contar da data da assembleia geral de acionistas que houver aprovado a distribuição, são considera-
dos prescritos. Em linha com o seu estatuto social, que prevê a reversão dos dividendos prescritos em favor da 
Entidade, a Companhia assim procede, realizando a baixa do passivo de dividendos prescritos, tendo como con-

trapartida rubrica específica no resultado do exercício.  Valores a restituir aos acionistas - Para os casos de grupa-
mentos ou conversões de ações realizados pela Companhia, conforme autorizado pela legislação societária e pelos 
Órgãos da Administração, sempre com a comunicação oficial, legalmente requerida, cálculos são realizados para as 
frações de ações resultantes, apurando-se os valores a restituir aos acionistas envolvidos.  As frações de ações são 
convertidos em valores com base no VPA - Valor Patrimonial da Ação aplicável à época da operação. Com o mon-
tante apurado, uma obrigação de restituição aos acionistas é contabilmente reconhecida pela Companhia. Após a 
conclusão dos atos societários aplicáveis aos grupamentos ou conversões de ações e tendo completados os prazos 
previstos como parte dessas operações, os valores são pagos ou colocados à disposição dos acionistas. Os valores 
não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contados da data oficialmente comunicada, são considerados prescritos 
pela Companhia, sendo o passivo correspondente baixado em contrapartida do resultado do exercício. j) Demons-
tração dos fluxos de caixa - A Companhia classifica o pagamento de juros e variações monetárias sobre empréstimos 
e debêntures, e o recebimento de dividendos como atividades de financiamento e investimentos, respectivamente, 
em seu fluxo de caixa. Tal classificação foi adotada por se tratar de custos de obtenção de recursos financeiros e de 
retorno sobre investimentos, em linha com o disposto no item 33 do CPC 03. k) Arrendamento - Ao firmar os 
contratos, a Companhia e suas controladas avaliam se esses contratos são ou contêm arrendamentos. O contrato é, 
ou contém, um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado, por um prazo esti-
pulado, em troca de uma contraprestação definida. Os seguintes requisitos são considerados na avalição dos contra-
tos de arrendamento: • A existência de ativo expressamente identificado no contrato ou implicitamente especificado, 
com identificação no momento em que é disponibilizado para a Companhia; • A Companhia tem o direito de obter, 
substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo identificado, ao longo do período contratual; • A 
Companhia tem o direito de direcionar o uso do ativo identificado durante todo o prazo do contrato. No início de 
um contrato de arrendamento, as empresas arrendatárias reconhecem um passivo de arrendamento referente às 
contraprestações a serem transferidas, assim como é reconhecido um ativo de direito de uso, que representa o direi-
to de utilizar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Não são reconhecidos ativos e passivos para os 
contratos com prazos que não ultrapassam 12 meses, e para os casos de arrendamento de ativos de baixo valor. Para 
efeito desta política, a Companhia definiu, na adoção da norma contábil, como baixo valor os montantes até R$ 20 
(vinte mil reais). Para os arrendamentos sobre os quais não é reconhecido um ativo e passivo inicialmente, as em-
presas reconhecem os pagamentos de arrendamento operacional como despesa operacional pelo método linear pelo 
período do arrendamento, exceto quando outra base sistemática é mais representativa para refletir o padrão de 
tempo no qual os benefícios econômicos do ativo arrendado são consumidos.  O passivo de arrendamento é inicial-
mente mensurado ao valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são pagos na data de início, descon-
tados aplicando-se a taxa implícita no arrendamento. Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, a taxa 
incremental de captação é utilizada. Os pagamentos de arrendamento considerados na mensuração do passivo de 
arrendamento incluem:  • Pagamentos fixos de arrendamento, deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento 
a receber; • Pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou uma taxa, inicialmente mensu-
rados utilizando-se o índice ou a taxa na data de início;  • O valor estimado devido pelo arrendatário em garantias 
de valor residual; • O preço de exercício das opções de compra, se o arrendatário tiver certeza razoável do exercício 
das opções; e • Pagamentos de multas pelo término do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o exercí-
cio da opção para término do arrendamento.  O passivo de arrendamento é apresentado em uma linha separada no 
balanço patrimonial e é subsequentemente mensurado, aumentando o valor contábil para refletir os juros (taxa 
efetiva) sobre esse passivo e reduzindo o valor contábil para refletir o pagamento de arrendamento realizado. O 
passivo de arrendamento é remensurado, refletindo o efeito no respectivo ativo de direito de uso, sempre que: • O 
prazo de arrendamento for alterado ou houver um evento ou uma mudança significativa nas circunstâncias que re-
sulte em uma mudança na avaliação do exercício da opção de compra de ações e, nesse caso, o passivo de arrenda-
mento é remensurado descontando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto revisa-
da. • Os pagamentos de arrendamento são alterados devido a mudanças no índice ou na taxa ou uma mudança no 
pagamento esperado no valor residual garantido, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado des-
contando-se os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto não alterada (a menos que a 
mudança nos pagamentos de arrendamento resulte da mudança na taxa de juros variável, sendo, nesse caso, utiliza-
da a taxa de desconto revisada). • O contrato de arrendamento é modificado e a alteração no arrendamento não é 
contabilizada como um arrendamento separado, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado com 
base no prazo de arrendamento do arrendamento modificado descontando-se os pagamentos de arrendamento revi-
sados usando a taxa de desconto revisada na data efetiva da modificação. Os ativos de direito de uso incluem a 
mensuração inicial do passivo de arrendamento correspondente e os pagamentos de arrendamento efetuados na ou 
antes da data de início, deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento recebidos e eventuais custos diretos 
iniciais. Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo deduzido da depreciação acumulada e das perdas 
por redução ao valor recuperável acumuladas. Sempre que uma obrigação for assumida com relação aos custos para 
desmontar e remover um ativo arrendado, restaurar o local no qual o ativo estiver localizado ou retornar o corres-
pondente ativo à condição exigida segundo os termos e as condições do arrendamento, a provisão é reconhecida e 
mensurada de acordo com a IAS 37 (CPC 25).  Na medida em que os custos se referem ao ativo de direito de uso, 
os custos são incluídos no correspondente ativo de direito de uso, a menos que esses custos sejam incorridos para 
produzir estoques. Os ativos de direito de uso são depreciados durante o período de arrendamento e a vida útil do 
ativo de direito de uso, qual for o menor. Se o arrendamento transferir a titularidade do correspondente ativo ou o 
custo do ativo de direito de uso refletir que a arrendatária espera exercer uma opção de compra, o correspondente 
ativo de direito de uso é depreciado durante a vida útil do correspondente ativo. A depreciação começa na data de 
início do arrendamento. Os ativos de direito de uso são apresentados como uma linha separada no balanço patrimo-
nial e são objetos de avaliação para verificação da aplicabilidade de provisão para perda para redução ao valor re-
cuperável, conforme dispõe a  IAS 36 (CPC 01) (R1).  Aluguéis variáveis que não dependem de um índice ou uma 
taxa não fazem parte da mensuração do passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso. Nesse caso, os paga-
mentos correspondentes são reconhecidos como despesa operacional do período em que ocorreu o evento ou a 
condição que resultou nesses pagamentos. Na demonstração dos fluxos de caixa, a Companhia registra, tanto o 
principal quanto os juros com passivos de arrendamentos, como atividade de financiamento. PIS e COFINS sobre 
contratos de arrendamento - A Companhia reconhece o passivo de arrendamento pelo seu valor integral, ajustado 
ao valor presente, sem a redução do saldo pelos tributos PIS e COFINS l) Novas normas e interpretações - i) Nor-
mas novas ou revisadas em vigor no exercício de 2020:- CPC 00 (R2) – Estrutura conceitual para relatórios finan-
ceiros. - Alteração à IFRS 16 (CPC 06) - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19. ii) Normas novas, 
emitidas e ainda não aplicáveis - As principais normas novas e alteradas emitidas, mas ainda não em vigor até à data 
de emissão dessas demonstrações financeiras são as apresentadas a seguir. A Companhia pretende adotar essas 
normas novas ou alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. 
- IFRS 17 Contratos de Seguros
- IFRS 10 - Demonstrações Consolidadas e IAS 28 (alterações) Venda ou contribuição de ativos entre um 

investidor e sua Coligada ou Joint Venture.
- Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 
- Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de “material” (materialidade)
- Alteração à IAS 1 (CPC 26) Classificação do passivo em circulante ou não 

circulante
- Alteração à IAS 16 (CPC 27) Receitas geradas pelo imobilizado antes da sua 

colocação no uso pretendido
4. Caixa e equivalentes de caixa

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e bancos 4.746 10.946 4.143 8.110
Aplicações de liquidez imediata 607.306 413.427 530.276 369.393

612.052 424.373 534.419 377.503
As aplicações financeiras referem-se, principalmente, a CDB (Certificados de Depósito Bancário) e Operações 
Compromissadas (títulos emitidos pelos bancos, lastreados por títulos privados ou públicos, registrados na CETIP), 
remuneradas por uma taxa média de 104,6% do CDI no individual e 104,2% do CDI no consolidado. A exposição 
da Companhia e suas controladas a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos 
financeiros estão divulgados na nota explicativa nº 31c.
5. Aplicações financeiras de longo prazo - Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia e a sua controlada Algar 
Multimídia possuíam aplicações financeiras de liquidez não imediata, as quais estavam dadas em garantia de pro-
cessos judiciais envolvendo essas sociedades. 

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Aplicações de longo prazo:
  Algar Telecom 1.020 998 1.020 998
  Algar Multimídia 1.334 1.318 - -
 Total das aplicações de longo prazo 2.354 2.316 1.020 998
6. Contas a receber

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Valores faturados 549.148 362.402 363.972 224.902 
Valores não faturados 183.679 213.705  97.466 126.656 

732.827 576.107 461.438 351.558 
Ajuste a valor presente (17.719)  (3.789) (13.158)  (3.032)
Provisão para perda esperada (70.147)  (70.418) (59.335)  (56.055)

 644.961 501.900 388.945 292.471 
Ativo circulante  517.896 477.254 294.142 272.322 
Ativo não circulante 127.065 24.646  94.803 20.149 
A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de crédito e perdas por redução ao valor recuperável, rela-
cionadas a contas a receber de clientes, estão divulgadas na nota explicativa nº 31a.
a) A composição por idade dos valores a receber vencidos e saldo dos valores a vencer é apresentada a seguir:

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Vencidos até 30 dias 60.417 57.673 37.859 39.197
Vencidos entre 31 e 60 dias 24.556 22.237 14.701 13.826
Vencidos entre 61 e 90 dias 13.589 12.433 8.247 7.940
Vencidos entre 91 e 120 dias 11.715 8.892 6.519 6.008
Vencidos há mais de 120 dias 114.755 113.920 82.101 85.448
Total vencidos 225.032 215.155 149.427 152.419
Valores faturados a vencer 324.116 147.247 214.545 72.483
Valores não faturados 183.679 213.705 97.466 126.656

732.827 576.107 461.438 351.558
b) A movimentação da provisão para perda esperada é apresentada a seguir:

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial (70.418) (99.101) (56.055) (76.782)
Constituição de provisão no exercício (40.042) (21.390) (32.260) (17.608)
Baixas contra contas a receber 40.313 46.903 28.980 38.335
Baixa pela exclusão da Algar TI da 
 consolidação (cisão em dez/19) - 3.170 - -
Saldo Final (70.147) (70.418) (59.335) (56.055)
7. Tributos a recuperar Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
ICMS - ativo imobilizado (i) 135.578 131.220 65.163 73.717
PIS/COFINS (ii) 217.445 253.359 176.134 252.842
IRPJ/CSLL 18.577 10.073 17.044 9.094
INSS 2.407 2.341 2.043 1.991
ISS 188 281 154 278
Outros 1.440 959 638 455

375.635 398.233 261.176 338.377
Ativo circulante 194.548 154.170 137.563 130.689
Ativo não circulante 181.087 244.063 123.613 207.688
(i) Os valores correspondentes ao “ICMS - ativo imobilizado” referem-se a créditos de ICMS oriundos da aquisição 
de bens destinados ao ativo imobilizado, compensáveis à razão de 1/48 por mês, conforme Lei Complementar nº 
102/2000. 
(ii) O saldo é composto, principalmente de créditos tributários da Algar Telecom e da Algar Multimídia, atualizados 
monetariamente, conforme processos transitados em julgado, que solicitaram junto à Justiça Federal, o reconheci-
mento de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Os julgamentos favoráveis às 
duas empresas ocorreram, respectivamente, em 27/06/2019 e  02/12/2020. Em 29/10/2019 a Companhia obteve, da 
Justiça Federal, a autorização para o início da compensação do crédito a qual estima-se ocorrer num prazo de 37 
meses. Até à emissão dessas demonstrações financeiras a  Algar Multimídia ainda não tinha obtido essa autorização.
8. Despesas antecipadas

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Comissões sobre vendas (CPC 47) (i) 120.111 86.440 63.191 52.872
Licenças de softwares 5.418 5.844 4.533 5.525
Taxas ANATEL 15.140 6.410 15.140 6.304
Seguros a apropriar 1.151 855 842 621
Subsídios de aparelhos celulares 1.724 2.591 1.724 2.591
Consultoria de projetos - 7.296  -  7.296 
Outras  3.391 3.030 3.311  2.817 

146.935 112.466 88.741 78.026
Passivo circulante 81.555 78.655 59.358 57.392
Passivo não circulante 65.380 33.811 29.383 20.634
(i) Refere-se ao custo incremental por obtenção de contratos, reconhecido conforme disposto no CP 47- Receita 
de contrato com cliente. As apropriações ocorrerão em bases sistemáticas consistentes com as transferências dos 
serviços ao cliente, tendo como base o prazo médio estimado para os contratos. Em 2020, a Companhia revisou o 
prazo médio dos contratos, utilizando metodologias estatísticas com técnicas de análise de sobrevivência, resul-

tando numa atualização, principalmente para o segmento B2B, do prazo médio esperado para a amortização dos 
ativos. O aumento do saldo contábil em relação ao ano anterior deve-se, ao aumento das operações, bem como o 
aumento do prazo de apropriação desta rubrica.
9. Imposto de renda e contribuição social - a) Imposto de renda e contribuição social a compensar (pagar)

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social (15.556) (73.014) - (7.458)
Antecipação de imposto de renda                    
 e contribuição social 13.002 61.767 - 145

(2.554) (11.247) - (7.313)
Saldo ativo circulante (i) - 16 - -
Saldo passivo circulante (2.554) (11.263) - (7.313)
(i) O valor R$ 16, referente a 31/12/2019, consolidado) está incluído na rubrica de outros créditos, no ativo circu-
lante, em razão da imaterialidade apresentada.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Imposto de renda:
  Prejuízos fiscais 19.224 23.137 18.592 15.913
  Provisões e outras 88.870 67.443 65.165 52.551
  IR diferido - CPC06 - IFRS16 5.563 3.008 4.177 2.179

113.657 93.588 87.934 70.643
Contribuição social:
  Base negativa 8.452 7.496 8.452 7.496
  Provisões e outras 29.845 22.815 23.459 18.918
  CSLL diferida - CPC06 - IFRS16 1.982 1.064 1.504 784

40.279 31.375 33.415 27.198
Total do ativo não circulante 153.936 124.963 121.349 97.841
Passivo
Imposto de renda:
  Exclusões temporárias 1.468 1.615 - -
  Custo atribuído a ativos 1.045 1.052 1.045 1.052
  Lei 11.638/2007 e outros 137.221 115.472 87.202 78.216
  IRPJ diferido - CPC47 30.028 21.610 15.798 13.218
  IRPJ diferido - CPC48 4.223 5.472 1.812 4.211

173.995 145.221 105.857 96.697
Contribuição social:
  Exclusões temporárias 341 - - -
  Custo atribuído a ativos 376 379 376 379
  Lei 11.638/2007 e outros 44.212 38.602 31.393 28.157
  CSLL diferida - CPC47 9.156 6.832 5.687 4.758
  CSLL diferida - CPC48 1.122 1.899 652 1.516

55.207 47.712 38.108 34.810
Total do passivo não circulante 229.202 192.933 143.965 131.507
Saldo passivo não circulante, líquido (75.266) (67.970) (22.616) (33.666)
A Companhia e suas controladas, fundamentadas na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determi-
nada em estudo técnico preparado pela Companhia e aprovado pela Diretoria, reconheceram créditos tributários 
sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, que não possuem prazo 
prescricional. A expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos, (consoli-
dado) está apresentada no quadro a seguir:

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
2020 - 36.304
2021 39.882 41.010
2022 43.350 47.649
2023 57.426 -
2024 13.278 -

153.936 124.963
c) Tributos sobre o resultado

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Corrente:
  Imposto de renda (62.807) (87.312) (10.146) (30.786)
  Contribuição social (17.917) (31.083) (3.612) (11.394)

(80.724) (118.395) (13.758) (42.180)
Diferido:
  Imposto de renda (8.735) (24.804) 8.132 (21.067)
  Contribuição social 1.439 (11.084) 2.919 (7.944)

(7.296) (35.888) 11.051 (29.011)
(88.020) (154.283) (2.707) (71.191)

Imposto de renda (71.542) (112.116) (2.014) (51.853)
Contribuição social (16.478) (42.167) (693) (19.338)

(88.020) (154.283) (2.707) (71.191)
d) Demonstração da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social - A conciliação da despesa do 
imposto de renda e da contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais nominais combinadas com 
a despesa registrada no resultado está demonstrada abaixo:

Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro   
 e da equivalência patrimonial 290.396 456.999 5.489 196.925
Imposto de renda e contribuição social pela 
 alíquota fiscal nominal combinada de 34% (98.735) (155.380) (1.866) (66.955)
Incentivos fiscais: inovação tecnológica - 2.691 - 501
Baixa de tributos diferidos sobre prejuízo 
 fiscal e base negativa, por cisão na Algar Telecom - (5.265) - (5.265)
Efeito de isenção de contribuição social 9.983 - - -
PAT – Programa de alimentação do trabalhador 1.895 3.384 - 1.238
Outras adições e exclusões permanentes (1.842) - (860) -
Outros ajustes 679 287 19 (710)
Despesa de imposto de renda e contribuição
 social sobre o resultado do exercício (88.020) (154.283) (2.707) (71.191)
Alíquota efetiva 30,31% 33,76% 49,32% 36,15%

10. Investimentos Consolidado Individual
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Participação em empresas controladas:
  Investimento pela equivalência patrimonial - - 1.440.711 1.220.937
  Mais-valia sobre ativos de sociedade adquirida - - 17.056 19.082
  Ágio (goodwill) na aquisição de sociedade - - 21.149 21.149
Outros investimentos 126 126 - -

126 126 1.478.916 1.261.168
a) Mutação dos investimentos

Algar
Multimídia

Algar
Soluções

Algar
TI Smart Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 780.953 260.792 280.059 - 1.321.804
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital, capitalizado no período - 17.000 - - 17.000
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital, a capitalizar - 67.300 - 7.000 74.300
Aquisição de sociedade - Investimento pela 
 equivalência patrimonial  junho/19 – Smart - - - 1.449 1.449
Aquisição de sociedade - Mais valia – Smart - - - 20.066 20.066
Amortização de Mais valia – Smart - - - (984) (984)
Aquisição de sociedade - Ágio (goodwill) – Smart - - - 21.149 21.149
Dividendos adicionais de 2018, aprovados (13.827) (132) (4.699) (18.658)
Distribuição de lucros retidos, recebidos (58.000) - - - (58.000)
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (40.291) (327) - - (40.618)
Equivalência patrimonial 164.048 1.377 11.187 370 176.982
Equivalência patrimonial sobre ajuste de conversão 
 de balanços de controladas - - 547 - 547
Efeito de ajuste no patrimônio líquido de controlada 32.419 - (358) 806 32.867
Baixa conf. cisão do investimento em Dez/2019 - - (286.736) - (286.736)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 865.302 346.010 - 49.856 1.261.168
Equivalência patrimonial 112.582 83.300 - 3.712 199.594
Adiantamento para futuro aumento de capital 
 no período, já capitalizado - 10.000 - - 10.000
Adiantamento para futuro aumento de capital 
 no período, a capitalizar - 60.000 - 12.000 72.000
Dividendos adicionais de 2019, aprovados (14.255) (131) - - (14.386)
Dividendos mínimos obrigatórios de 2020 (27.651) (19.784) - - (47.435)
Amortização de Mais valia – Smart - - - (2.025) (2.025)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 935.978 479.395               -   63.543 1.478.916
b) Informações sobre as controladas diretas, com base nas Informações financeiras de 31 de dezembro de 2020 
e de 2019

31/12/2020
Algar

Multimídia
Algar

Soluções Smart
Ativo circulante 271.625 115.411 20.684
Ativo não circulante 1.007.555 469.966 41.168
Total do ativo 1.279.180 585.377 61.852
Passivo circulante 198.500 83.336 5.901
Passivo não circulante 144.702 22.646 30.614
Patrimônio líquido 935.978 479.395 25.337
Capital social 439.577 342.980 9.500
Receita líquida 635.041 247.687 19.667
Resultado líquido do exercício 112.582 83.300 3.713

31/12/2019
Algar

Multimídia
Algar

Soluções Smart
AlgarTI

Consultoria
(i) (ii)

Ativo circulante 250.179 52.381 8.414 -
Ativo não circulante 927.014 350.940 39.599 -
Total do ativo 1.177.193 403.321 48.013 -
Passivo circulante 189.319 46.212 3.990 -
Passivo não circulante 122.572 11.099 34.399 -
Patrimônio líquido 865.302 346.010 9.624 -
Capital social 439.577 265.680 2.500 -
Receita líquida 665.529 105.464 10.143 202.364
Resultado líquido do exercício 164.049 1.377 370 11.089
(i) Sociedade adquirida em julho de 2019.
(ii) Em 02/12/2019 foi realizada a cisão do investimento referente à participação societária da Algar Telecom na 
Algar TI. Em razão dessa operação, os saldos dos grupos contábeis do balanço patrimonial de 31/12/2019 não 
estão sendo apresentados.

Individual
31/12/2020 e 31/12/2019

Algar
Multimídia

Algar
Soluções Smart

Quantidade de ações ou quotas possuídas:
Ações ON 41.015 8 -
Ações PN 21.250 - -
Quotas - - 2.499.999

62.265 8 2.499.999
Percentual de participação direta da controladora:
No capital social 100% 100% 100%
No capital votante 100% 100% 100%
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Informações complementares sobre o ativo imobilizado - g) Bens vinculados à concessão - Os contratos de concessão do STFC - “Serviço Telefônico Fixo Comutado” 
preveem que os bens da Companhia indispensáveis à prestação do serviço e qualificados como “bens reversíveis”, quando da extinção da concessão reverterão automatica-
mente à ANATEL, sendo resguardado à Companhia o direito à indenização cabível, conforme legislação aplicável. Os valores de 2019 apresentados abaixo se referem à 
relação de bens reversíveis encaminhada à ANATEL em abril de 2020. Esses valores substituem aqueles divulgados quando da apresentação das demonstrações financeiras do 
exercício de 2019, na época considerados como prévia. Os bens relacionados em 2020, conforme valores demonstrados abaixo, são uma prévia da relação de bens reversíveis 
a ser encaminhada para aprovação da ANATEL em abril de 2021, conforme regulamentação.

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
Edifícios e benfeitorias 43.196 (18.104) 25.092 42.138 (17.056) 25.082
Equipamentos de energia e climatização 66.305 (50.173) 16.132 67.346 (47.224) 20.122
Equipamentos de comutação 215.240 (182.000) 33.240 198.486 (182.755) 15.731
Equipamentos de processamento de dados 126.131 (99.153) 26.978 124.572 (88.249) 36.323
Equipamentos e meios de transmissão 849.145 (617.784) 231.361 832.233 (600.514) 231.719
Equipamentos de terminais 97.320 (57.004) 40.316 104.253 (57.680) 46.573
Infraestruturas 97.941 (65.935) 32.006 98.771 (63.030) 35.741
Licenças de concessão PPDUR 5.588 (4.006) 1.582 5.588 (3.704) 1.884
Móveis e utensílios 29.533 (25.917) 3.616 29.747 (25.274) 4.473
Outorgas regulatórias 2.820 (2.497) 323 2.820 (2.444) 376
Sistemas de informação 237.823 (203.253) 34.570 228.324 (189.307) 39.017
Terrenos 11.570 - 11.570 11.570 - 11.570
Veículos 4.923 (3.154) 1.769 8.031 (5.192) 2.839
 1.787.535 (1.328.980) 458.555 1.753.879 (1.282.429) 471.450

12. Intangível - a) Intangível – valor líquido contábil – consolidado
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação
Desenvolvimento de

soluções tecnológicas
Mais valia na 

aquisição de sociedades
Ágio em investimentos

 na aquisição de sociedades
Intangível em

andamento Total
31/12/2020

Custo 6 6.224 107.727 122.024 605.334 7.199 16.187 90.642 33.010 988.353
Amortização acumulada (6) (4.413) (49.829) (68.926) (448.749) (1.015) (3.010) (10.567) - (586.515)
Saldo líquido - 1.811 57.898 53.098 156.585 6.184 13.177 80.075 33.010 401.838

31/12/2019
Custo 6 6.287 86.114 122.024 559.312 - 16.187 90.642 47.972 928.544
Amortização acumulada (6) (4.141) (46.428) (60.567) (402.102) - (984) (10.567) - (524.795)
Saldo líquido - 2.146 39.686 61.457 157.210 - 15.203 80.075 47.972 403.749
b) Movimentação do custo - consolidado
 Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Mais valia na 
aquisição de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades

Intangível em
andamento Total

31/12/2018 6 6.099 83.737 497 118.611 636.224 - 37.038 264.028 48.740 1.194.980
Adições - - - - 99 - - - 74.365 74.464
Baixas - - - - (1.737) - - (102.788) - (104.525)
Cisão -  baixa de saldos consolidados da Algar TI - - - - (134.323) - (37.038) (91.747) (10.622) (273.730)
Provisão  para perda – TV - - - (497) (9) (6.444) - - - - (6.950)
Mais valia e Ágio (goodwill) na aquisição da Smart - - - - - - - 16.187 21.149 - 37.336
Transferências * - 188 2.377 - 3.422 65.493 - - - (64.511) 6.969
31/12/2019 6 6.287 86.114 - 122.024 559.312 - 16.187 90.642 47.972 928.544
Adições - - - - - 439 - - - 79.465 79.904
Baixas - - - - - (17.232) - - - - (17.232)
Provisão  para perda – TV - - - (497) (9) (1.687) - - - - (2.193)
Reversão de provisão - - - 497 9 6.444 - - - - 6.950
Transferências * - (63) 21.613 - - 58.058 7.199 - - (94.427) (7.620)
31/12/2020 6 6.224 107.727 - 122.024 605.334 7.199 16.187 90.642 33.010 988.353
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
c) Movimentação da amortização - consolidado Consolidado

 
Marcas 

e patentes
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de 

uso -backbone
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Mais valia na 
aquisição de sociedades

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades Total

31/12/2018 (6) (3.787) (43.067) (423) (52.165) (430.668) - (18.451) (96.740) (645.307)
Adições - (354) (3.366) (33) (8.411) (66.290) - (4.343) - (82.797)
Baixas - - - - - 1.733 - - 86.173 87.906
Cisão - baixa de saldos consolidados da Algar TI - - 165 - - 87.178 - 21.810 - 109.153
Provisão para perda - TV - - (118) 456 9 5.921 - - - 6.268
Aquisição Smart - base jun/19 - - - - - (18) - - - (18)
Transferências * - - (42) - - 42 - - - -
31/12/2019 (6) (4.141) (46.428) - (60.567) (402.102) - (984) (10.567) (524.795)
Adições - (335) (3.401) (31) (8.359) (58.690) (1.015) (2.025) - (73.856)
Baixas - - - - - 16.532 - - - 16.532
Provisão para perda - TV - - 369 9 1.622 - - - 2.000
Reversão de provisão - - - (338) (9) (5.921) - - - (6.268)
Transferências * - 63 - - - (190) - (1) - (128)
31/12/2020 (6) (4.413) (49.829) - (68.926) (448.749) (1.015) (3.010) (10.567) (586.515)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
d) Intangível – valor líquido contábil – individual Individual

31/12/2020

 
PPDUR - Preço público

rádio frequência
Direito de uso TV 
por satélite - DTH

Outorgas 
regulatórias

Sistemas 
de informação

Desenvolvimento de
soluções tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição de sociedades

Intangível em 
andamento Total

Custo 5.910 22.850 119.081 469.141 1.549 17.942 16.616 653.089
Depreciação acumulada (4.226) (2.268) (66.461) (357.889) (153) (1.733) - (432.730)
Saldo líquido 1.684 20.582 52.620 111.252 1.396 16.209 16.616 220.359

31/12/2019
Custo 5.972 22.850 119.081 437.311 - 17.942 30.674 633.830
Depreciação acumulada (3.972) (1.262) (58.133) (320.989) - (1.733) - (386.089)
Saldo líquido 2.000 21.588 60.948 116.322 - 16.209 30.674 247.741

11. Imobilizado - a) Imobilizado - Valor líquido contábil - consolidado: Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2020
Custo 172.169 373.183 736.140 2.290.901 129.941 169.418 7.679 99.738 1.007.984 16.820 216.842 5.220.815
Depreciação acumulada (83.614) (314.117) (278.126) (1.135.241) (83.774) (98.813) (4.926) (73.469) (634.791)  -  - (2.706.871)
Imobilizado líquido 88.555 59.066 458.014 1.155.660 46.167 70.605 2.753 26.269 373.193 16.820 216.842 2.513.944

31/12/2019
Custo 162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114
Depreciação acumulada (75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) - - (2.427.588)
Imobilizado líquido 86.270 48.453 375.278 1.065.131 39.543 77.964 4.794 30.909 366.599 16.820 375.765 2.487.526
b) Movimentação do custo - consolidado Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2018 293.787 351.522 495.780 1.898.829 183.914 161.752 25.293 121.845 885.882 27.822 443.043 4.889.469
Adições 32 72 - 57 - 1.457 26 22 684 - 664.039 666.389
Baixas (1) (4.135) (60.213) (21.218) (2.537) (296) (9.006) (1.230) (8.069) - (42) (106.747)
Provisão para perda - TV (2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
Aquisição da Smart 2 - - 172 - 1.465 39 135 565 - 2.049 4.427
Mais valia na aquisição da Smart - - - - - - - - - - 3.879 3.879
Transferências * 12.765 4.351 240.268 272.444 11.534 7.065 256 12.683 153.241 - (721.576) (6.969)
Cisão – baixa de saldos consolidados da Algar TI (141.629) - (11.850) (242) (76.071) - (3.766) (33.006) (121.273) (11.002) (6.031) (404.870)
31/12/2019 162.171 351.810 601.916 2.103.922 114.610 171.008 12.842 97.575 906.675 16.820 375.765 4.915.114
Adições 76 - 2 22 38 3 - 13 1.127  - 380.513 381.794
Baixas (316) (5.783) (113.181) (41.960) (3.672) (430) (5.174) (2.190) (11.014)  -  - (183.720)
Provisão para perda  - - (4.815) (13.017) (868) (47) (1.455) (660) - - (20.862)
Reversão de provisão 2.786 - 62.069 46.120 2.230 435 - 2.874 4.355 - - 120.869
Transferências * 7.452 27.156 190.149 195.814 17.603 (1.551) 11 2.921 107.501 - (539.436) 7.620
31/12/2020 172.169 373.183 736.140 2.290.901 129.941 169.418 7.679 99.738 1.007.984 16.820 216.842 5.220.815
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
c) Movimentação da depreciação - consolidado Consolidado

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Total

31/12/2018 (105.340) (288.885) (253.166) (993.292) (96.096) (86.416) (13.991) (82.744) (508.491) (2.428.421)
Adições (8.313) (18.596) (76.868) (95.477) (13.733) (6.268) (1.921) (8.417) (105.558) (335.151)
Baixas 12 3.651 51.305 20.028 2.202 256 5.978 872 6.941 91.245
Provisão para perda - TV 1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756
Aquisição da Smart (1) - - (172) - (282) (39) (22) (909) (1.425)
Transferências (20) 473 9.470 1.759 (22) (671) 11 (290) (10.710) -
Cisão - baixa de saldo  consolidados da Algar TI 36.652 - 9.040 352 31.255 - 1.914 21.638 76.557 177.408
31/12/2019 (75.901) (303.357) (226.638) (1.038.791) (75.067) (93.044) (8.048) (66.666) (540.076) (2.427.588)
Adições (6.649) (16.494)  (101.160)  (104.912) (10.731) (6.149)  (422) (7.464)  (101.913)  (355.894)
Baixas 45 5.734 79.335 26.167 2.969 263 3.544 1.672 8.969  128.698 
Provisão para perda - - 3.720 10.390 631 44 - 1.201 555  16.541 
Reversão de provisão (1.109)  - (33.581) (28.011) (1.327) (337)  - (2.296) (2.095) (68.756)
Transferências * - - 198 (84) (249) 410 - 84 (231) 128
31/12/2020 (83.614) (314.117) (278.126) (1.135.241) (83.774) (98.813) (4.926) (73.469) (634.791) (2.706.871)
 (*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado. 
d) Imobilizado - Valor líquido contábil - individual: Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2020
Custo 131.746 371.388 536.004 1.493.955 90.767 114.196 5.563 72.891 520.646 11.918 77.588 3.426.662
Depreciação acumulada (65.711) (312.466) (214.569) (852.560) (63.206) (76.034) (3.621) (58.546) (385.545)  -  - (2.032.258)
Saldo líquido 66.035 58.922 321.435 641.395 27.561 38.162 1.942 14.345 135.101 11.918 77.588 1.394.404

31/12/2019
Custo 122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874
Depreciação acumulada (59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) - - (1.871.697)
Saldo líquido 63.229 48.249 309.723 611.264 24.773 41.921 3.346 17.154 142.383 11.918 193.217 1.467.177
e) Movimentação do custo - individual Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Terrenos

Obras em andamento
e outros Total

31/12/2018 122.120 349.800 425.502 1.317.473 78.902 110.650 12.795 69.261 425.850 11.918 254.687 3.178.958
Adições - - - 209 - - 16 - 460 - 387.232 387.917
Baixas - (4.062) (58.296) (20.048) (2.090) (261) (3.459) (446) (3.250) - (7) (91.919)
Provisão para perda - TV (2.785) - (62.069) (46.120) (2.230) (435) - (2.874) (4.355) - (9.596) (130.464)
Transferências * 3.519 4.252 188.668 152.740 7.744 4.214 154 5.449 66.741 - (439.099) (5.618)
31/12/2019 122.854 349.990 493.805 1.404.254 82.326 114.168 9.506 71.390 485.446 11.918 193.217 3.338.874
Adições 76  - 2 22 38 3  -  13 1.127  - 143.511 144.792
Baixas (76) (5.761) (109.468) (39.119) (2.296) (318) (3.954) (1.620) (5.119)  -  - (167.731)
Provisão para perda - - (4.733) (13.017) (868) (47) (1.454) (660) - - (20.779)
Reversão de Provisão 2.785  - 62.068 46.120 2.231  435  - 2.874 4.355  -  -  120.868 
Transferências * 6.107 27.159 94.330 95.695 9.336 (45) 11 1.688 35.497  - (259.140) 10.638
31/12/2020 131.746 371.388 536.004 1.493.955 90.767 114.196 5.563 72.891 520.646 11.918 77.588 3.426.662
 (*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
f)  Movimentação da depreciação - individual Individual

 
Edifícios e 

benfeitorias
Equipamentos 
de comutação

Equipamentos 
de terminais

Equipamentos e
meios de transmissão

Equipamentos de 
energia e climatização Infraestrutura Veículos

Móveis
 e utensílios

Equipamentos de
 processamento de dados e outros Total

31/12/2018 (56.268) (287.316) (212.170) (780.369) (54.556) (68.271) (7.513) (52.144) (293.686) (1.812.293)
Adições (4.459) (18.547) (65.292) (61.557) (6.288) (3.891) (968) (4.469) (43.815) (209.286)
Baixas - 3.649 50.329 19.107 1.974 243 2.321 435 3.068 81.126
Provisão para perda – TV 1.109 - 33.581 28.011 1.327 337 - 2.297 2.094 68.756
Transferências * (7) 473 9.470 1.818 (10) (665) - (355) (10.724) -
31/12/2019 (59.625) (301.741) (184.082) (792.990) (57.553) (72.247) (6.160) (54.236) (343.063) (1.871.697)
Adições (4.991) (16.451) (77.442) (67.067) (7.147) (3.750) (178) (4.612) (44.696) (226.334)
Baixas  14 5.726 76.265 25.317 2.190 229 2.717 1.302 4.192 117.952
Provisão para perda  - - 3.645 10.390 631 44 - 1.202 554  16.466 
Reversão de Provisão (1.109)  - (33.581) (28.011) (1.327)  (337)  - (2.297) (2.095) (68.757)
Transferências *  -  - 626 (199)  - 27  - 95 (437) 112
31/12/2020 (65.711) (312.466) (214.569) (852.560) (63.206) (76.034) (3.621) (58.546) (385.545) (2.032.258)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.

h) Bens dados em garantia - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas possuíam os seguintes bens dados em garantia de processos judiciais e 
empréstimos e financiamentos:

Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019

 Custo
Depreciação

acumulada Líquido Custo
Depreciação

acumulada Líquido
Equipamentos de  processamento de dados 412 (250) 162 333 (198) 135
Equipamentos e meios de transmissão 112 (67) 45 112 (57) 55
Terrenos 36 36 36 - 36
Veículos 80 (38) 42 163 (92) 71

640 (355) 285 644 (347) 297
i) Saldos de custos de empréstimos capitalizados no ativo imobilizado - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia capitalizou custos de empréstimos 
em itens qualificáveis do ativo imobilizado no valor de R$ 3.301 (R$ 11.744 em 2019), o que corresponde a 33% (55% em 2019) do total de juros contabilizados e passíveis 
de capitalização. No consolidado o valor somou R$ 3.301 (R$ 12.166 em 2019), com percentual de 33% (31% em 2019). j) Ociosidade de ativos -  A Companhia e suas 
controladas não possuíam ativos imobilizados relevantes que estivessem na condição de ociosos em 31 de dezembro de 2020. k) Imobilizado em andamento - Os principais 
projetos que compõem o grupo de “Obras em andamento” são:
 31/12/2020 31/12/2019
 Descrição Consolidado Individual Consolidado Individual
Investimento para atendimento 
 de clientes 111.165 28.033 188.415 54.122
Investimentos de melhorias de rede 26.058 16.873 75.550 54.389
Investimento na rede Ultra Banda Larga 11.892 12.190 58.223 58.178
Investimentos de expansão de rede 2.735 2.127 6.100 3.795
Investimentos de Infra para TI 4.932 2.863 1.097 889
Aparelhos e materiais imobilizados 54.250 14.538 41.112 18.494
Outros 5.810 964 5.268 3.350

216.842 77.588 375.765 193.217

4/7

e) Movimentação do custo - individual
Individual

 

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso -

backbone

Direito de uso 
TV por satélite

- DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Desenvolvimento 
de soluções 

tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades

Intangível em 
andamento Total

31/12/2018 5.852 20.474 497 115.670 413.302 - 67.032 27.405 650.232
Adições - - - - - - - 34.033 34.033
Baixas - - - - (13) - (49.090) - (49.103)
Provisão para perda - TV - - (497) (9) (6.444) - - - (6.950)
Transferências * 120 2.376 - 3.420 30.466 - - (30.764) 5.618
31/12/2019 5.972 22.850 - 119.081 437.311 - 17.942 30.674 633.830
Adições - - - - 439 - - 34.135 34.574
Baixas - - - - (9.434) - - - (9.434)
Provisão para perda - TV - - (497) (9) (1.687) - - - (2.193)
Reversão de provisão - - 497 9 6.444 - - - 6.950
Transferências * (62) - - - 36.068 1.549 - (48.193) (10.638)
31/12/2020 5.910 22.850 - 119.081 469.141 1.549 17.942 16.616 653.089
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado. → 

f) Movimentação da amortização - individual
 Individual

 

PPDUR - Preço
público rádio

frequência

Direito 
de uso -

backbone

Direito de uso 
TV por satélite

- DTH
Outorgas 

regulatórias
Sistemas 

de informação

Desenvolvimento 
de soluções 

tecnológicas

Ágio em investimentos
 na aquisição 
de sociedades Total

31/12/2018 (3.636) (401) (305) (49.917) (286.294) (21.668) (362.221)
Adições (336) (861) (33) (8.225) (40.629) - - (50.084)
Efeito de conversão - - - - 13 - 19.935 19.948
Transferências * - - 338 9 5.921 - - 6.268
31/12/2019 (3.972) (1.262) - (58.133) (320.989) - (1.733) (386.089)
Adições (316) (1.006) (31) (8.328) (41.781) (153) - (51.615)
Baixas - - - - 9.354 - - 9.354
Provisão para perda TV 9 - 369 - 1.622 - - 2.000
Reversão de provisão (9) - (338) - (5.921) - - (6.268)
Transferências * 62 - - - (174) - - (112)
31/12/2020 (4.226) (2.268) - (66.461) (357.889) (153) (1.733) (432.730)
(*) O saldo de transferências refere-se a reclassificações de valores do intangível em andamento, identificados como imobilizado.
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g) Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa - A Companhia e suas controladas 
avaliaram, em 31 de dezembro 2020, a recuperação do valor contábil de seus ativos, por meio da metodologia do 
fluxo de caixa descontado. Baseando-se no teste anual de recuperação dos ativos tangíveis e intangíveis da Com-
panhia, elaborado com as projeções realizadas sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, 
perspectivas de crescimento e resultados operacionais futuros, não foram identificadas perdas ou indicativos de 
perdas, visto que o valor em uso é superior ao valor líquido contábil na data da avaliação.
13. Ativo de direito de uso – CPC 06 (IFRS 16)

Consolidado
31/12/2020

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Movimentação do custo:
Torres 118.676 190.513 (31.519) 277.670
Veículos 30.316 3.542 (4.718) 29.140
Imóveis 177.122 24.379 (14.824) 186.677
Usinas fotovoltaicas 30.390 34.383 (761) 64.012
Fibras ópticas 58.282 16.322 - 74.604
Equipamentos - 6.934 - 6.934
 414.786 276.073 (51.822) 639.037
Movimentação da depreciação:
Torres (22.257) (30.487) 3.918 (48.826)
Veículos (11.108) (12.416) 3.457 (20.067)
Imóveis (28.554) (30.506) 2.362 (56.698)
Usinas fotovoltaicas (1.994) (2.667) 761 (3.900)
Fibras ópticas (6.546) (6.985) 2 (13.529)
Equipamentos - (993)  - (993)
 (70.459) (84.054) 10.500 (144.013)
Saldo líquido 344.327 192.019 (41.322) 495.024

Individual
31/12/2020

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2020
Movimentação do custo:
Torres 116.447 189.833 (31.463) 274.817
Veículos 18.892 2.564 (2.461) 18.995
Imóveis 136.287 15.246 (10.385) 141.148
Usinas fotovoltaicas 30.390    34.383 (761) 64.012
 302.016 242.026 (45.070) 498.972
Movimentação da depreciação:
Torres (21.780) (29.929) 3.918 (47.791)
Veículos (6.781) (7.702) 1.662 (12.821)
Imóveis (20.179) (20.852) 1.230 (39.801)
Usinas fotovoltaicas (1.994) (2.667) 761 (3.900)
 (50.734) (61.150) 7.571 (104.313)
Saldo líquido 251.282 180.876 (37.499) 394.659

Consolidado
Movimentação do custo: 31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas

Baixa de saldos 
consolidados da 
Algar TI (cisão

02/12/2019)
Saldo

31/12/2019
Torres 118.676 - - - 118.676
Veículos 32.939 15.849 (2.128) (16.344) 30.316
Imóveis 176.344 14.481 (4.855) (8.848) 177.122
Usinas fotovoltaicas 30.390 - - - 30.390
Posição de atendimento 4.384 - - (4.384) -
Fibras ópticas 62.038 - (3.756) - 58.282
Equipamentos 3.696 - - (3.696) -
 428.467 30.330 (10.739) (33.272) 414.786

Consolidado
Movimentação da depreciação 31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas

Baixa de saldos 
consolidados da 
Algar TI (cisão

02/12/2019)
Saldo

31/12/2019
Torres - (22.257) - - (22.257)
Veículos - (17.260) 758 5.394 (11.108)
Imóveis - (33.334) 1.365 3.415 (28.554)
Usinas fotovoltaicas - (1.994) - - (1.994)
Posição de atendimento - (2.029) - 2.029 -
Fibras ópticas - (6.546) - - (6.546)
Equipamentos - (1.999) - 1.999 -

- (85.419) 2.123 12.837 (70.459)
 Valor líquido 428.467 (55.089) (8.616) (20.435) 344.327

Individual
Movimentação do custo: 31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
Torres 116.447 - - 116.447
Veículos 14.365 5.351 (824) 18.892
Imóveis 128.637 8.255 (605) 136.287
Usinas fotovoltaicas 30.390 - - 30.390

289.839 13.606 (1.429) 302.016
Individual

Movimentação da depreciação 31/12/2019

Classes de Ativos
Adoção

01/01/2019 Adições Baixas
Saldo

31/12/2019
Torres - (21.780) - (21.780)
Veículos - (7.132) 351 (6.781)
Imóveis - (20.301) 122 (20.179)
Usinas fotovoltaicas - (1.994) - (1.994)

- (51.207) 473 (50.734)
Saldo 289.839 (37.601) (956) 251.282
14. Empréstimos e financiamentos - As informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e financia-
mentos, que são mensurados pelo custo amortizado, são descritas a seguir. Outras informações, incluindo aquelas 
sobre o valor justo, sobre a exposição a risco de taxa de juros, moeda estrangeira e liquidez estão na nota expli-
cativa nº 31.

Consolidado e Individual
31/12/2020 31/12/2019

Financiamento em moeda nacional:
Arrendamento mercantil financeiro - IAS17 6.238 7.804

6.238 7.804
Passivo circulante 1.469 1.566
Passivo não circulante 4.769 6.238
Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia e das controladas estão indexados de acordo com 
a tabela a seguir:

Consolidado e Individual
31/12/2020 31/12/2019

Pré-fixada 6.238 7.804
Total 6.238 7.804
As taxas anuais de juros sobre os empréstimos e financiamentos são demonstradas a seguir:

31/12/2020
Juros Instituição financeira Consolidado Individual
De 0,00% a 4,0% SBA (Leasing) 6.238 6.238
Total 6.238 6.238

31/12/2020
Juros Instituição financeira Consolidado Individual
De 0,00% a 4,0% SBA (Leasing) 7.804 7.804
Total 7.804 7.804
Os empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentam a seguinte maturidade

31/12/2020 31/12/2019
Consolidado Individual Consolidado Individual

2022 1.378 1.378 2021 1.469 1.469
2023 1.293 1.293 2022 1.378 1.378
2024 1.213 1.213 2023 1.293 1.293
2025 885 885 2024 1.213 1.213

Após 2025 - - Após 2024 885 885
4.769 4.769 6.238 6.238

15. Debêntures e notas promissórias - a) Debêntures - Em fevereiro de 2019, a Companhia realizou a sua 8ª 
emissão pública de debêntures não conversíveis, no valor de R$ 350.000, com a emissão de 35 mil debêntures, 
divididas em 2 séries. A primeira série com prazo de 5 anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a., e a segunda série 
com prazo de 7 anos, e remuneração de CDI + 0,90% a.a. Os gastos incorridos com a emissão desta debênture 
foram de R$ 2.547. Os recursos captados foram utilizados para o financiamento de investimentos da Companhia. 
A 9ª emissão de debêntures pela Companhia ocorreu em outubro de 2019, cuja captação foi de R$ 350.000, com 
a emissão de 350 mil debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. O 
prazo de vencimento é de 5 anos, com remuneração de CDI + 0,70% a.a. Os recursos captados com a Emissão 
foram utilizados nos programas de investimentos (CAPEX) da Companhia. Em 10 de abril de 2020, a Companhia 
conclui a sua 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 150.000. Foram emitidas 150 mil debêntures simples não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. As debêntures possuem prazo de vencimento de 
1 ano e remuneração de CDI + 3,50% a.a. Os recursos captados com a Emissão têm como objetivo reforçar o 
capital de giro da Companhia. Outras informações, incluindo aquelas sobre o valor justo, estão na nota explicativa 
nº 31. Conforme Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 15 de julho de 2020, foi assinado o segundo 
aditamento ao instrumento particular de escritura da 5ª emissão de debêntures, onde foi deliberado, entre outros 
assuntos, a alteração do limite do Índice Financeiro “Dívida Financeira Líquida/EBITDA”, passando de “menor 
ou igual a 2,25” para “menor ou igual a 3,00”. Também foi aprovada a exclusão do termo “arrendamento mer-
cantil” da definição de “Dívida Financeira Líquida. Adicionalmente, a referida assembleia aprovou a liberação da 
garantia fidejussória adicional prestada pela Garantidora no âmbito da Emissão, com a consequente exclusão das 
referências relacionadas à garantia e à Garantidora. Em 23 de outubro de 2020 e em 3 de novembro  de 2020 foram 
realizadas Assembleias Gerais de Debenturistas, referentes, respectivamente, à 7ª e à 6ª emissões de debêntures, 
nas quais foram deliberadas as anuências prévias para a dispensa, por 7 trimestres consecutivos, contados a partir 
do primeiro trimestre de 2021 até o dia 30 de setembro de 2022, do cumprimento do Índice Financeiro “Dívida 
Líquida/EBITDA” menor ou igual a 2,25, sem que seja configurado evento de inadimplemento, desde que, du-
rante esse período, o índice não ultrapasse a 3,00. Composição dos saldos de debêntures e notas promissórias:

Consolidado e Individual
31/12/2020 31/12/2019

Moeda nacional:
Principal 2.159.924 2.000.498
Juros 57.494 43.350
 2.217.418 2.043.848
(-) Gastos com emissão de debêntures, a apropriar (18.888) (26.152)
 Total debêntures 2.198.530 2.017.696
Notas promissórias (nota 14b) 230.788 221.945
Total debêntures e notas promissórias 2.429.318 2.239.641
Passivo circulante 610.321 35.737
Passivo não circulante 1.818.997 2.203.904

31/12/2020
Consolidado e Individual

Passivo
Circulante

Passivo não
Circulante Total

Saldo de debêntures 387.494 1.829.924 2.217.418
(-) Gastos com emissão, a apropriar (7.961) (10.927) (18.888)
Valor líquido debêntures 379.533 1.818.997 2.198.530
Notas promissórias (nota 15b) 230.788 - 230.788
Total debêntures e notas promissórias 610.321 1.818.997 2.429.318

31/12/2019
Consolidado e Individual

Passivo
Circulante

Passivo não
Circulante Total

Saldo de debêntures 43.350 2.000.498 2.043.848
(-) Gastos com emissão, a apropriar (7.613) (18.539) (26.152)
Valor líquido debêntures 35.737 1.981.959 2.017.696
Notas promissórias (nota 15b) - 221.945 221.945
Total debêntures e notas promissórias 35.737 2.203.904 2.239.641
As debêntures, sem a dedução dos gastos com emissão, apresentam a seguinte maturidade:

31/12/2020 31/12/2019
Consolidado
e Individual

Consolidado
e Individual

2021 387.494 2020 43.350
2022 460.739 2021 193.604
2023 422.912 2022 455.366
2024 653.711 2023 415.928
2025 167.562 2024 604.166
Após 2025 125.000 Após 2024 331.434

2.217.418  2.043.848
Os contratos de debêntures da Companhia e das controladas estão indexados de acordo com a tabela a seguir:

Consolidado e Individual
31/12/2020 31/12/2019

CDI 1.540.867 1.396.588
IPCA 676.551 647.260
Total 2.217.418 2.043.848

Conforme cláusulas contratuais, os índices previstos para as debêntures e notas promissórias da Companhia, cal-
culados trimestralmente, têm por base as demonstrações financeiras e informações intermediárias consolidadas da 
Companhia e estão apresentados no quadro abaixo.

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Dívida líquida/EBITDA – realizado (*) = 1,79 = 2,08
Meta trimestral ≤ 2,25 < 2,25
EBITDA / Despesa financeira líquida – realizado (*) = 7,89 = 5,48
Meta trimestral ≥ 2,00 > 2,00
(*) A dívida líquida utilizada no cálculo do índice de 31/12/2020 não considera o passivo de arrendamento e está 
em conformidade com o previsto em cláusulas das emissões de debêntures e da 1ª emissão de notas promissórias. 
b) Notas Promissórias Comerciais - Em maio de 2018 a Companhia realizou a sua 1ª emissão pública de notas 
promissórias comerciais, em série única da espécie quirografária, no valor de R$ 200.500.  O prazo de vigência das 
notas promissórias é de 42 meses, contados da data de emissão, sendo o vencimento em 22 de novembro de 2021, 
com remuneração à taxa de CDI + 0,80% ao ano. Os recursos captados por meio dessa emissão foram destinados 
para atendimento às necessidades de caixa da Companhia. Conforme aprovado na assembleia geral dos titulares 
de Notas Promissórias da 1ª emissão de notas promissórias comercias da Companhia, realizada em 5 de novembro 
de 2020, o índice financeiro referente à “Dívida Líquida / EBITDA” foi alterado de menor ou iguala 2,25 para 
menor ou igual a 3,00. 

Consolidado e Individual
31/12/2020 31/12/2019

Principal 200.500 200.500
Juros 30.978 22.963

231.478 223.463
(-) Juros pagos, a apropriar (149) (328)
(-) Gastos com emissão de notas promissórias, a apropriar (541) (1.190)
 230.788 221.945
c) Cláusulas contratuais (covenants) - A Companhia possui emissões de debêntures e notas promissórias, as quais 
contêm cláusulas restritivas (“covenants”) que abrangem um montante de endividamento de R$ 2.448.896 (R$ 
2.267.311 em 31/12/2019), vencíveis até 2026. Essas cláusulas preveem índices mínimos para cobertura de dívida 
e índices máximos de endividamento, que devem ser mantidos durante toda a vigência dos respectivos contratos.
O não atingimento dos índices acordados, por 2 períodos (trimestre ou semestre, conforme o contrato) consecu-
tivos, ou por 4 períodos não consecutivos, implica o vencimento antecipado dos empréstimos e financiamentos, 
debêntures e notas promissórias abrangidos por essa previsão contratual. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 os 
índices exigidos, em bases trimestrais, foram todos cumpridos.
16. Passivo de arrendamento – CPC 06 (IFRS 16)

Consolidado
31/12/2020

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Trasnferências
Saldo

31/12/2020
Passivo curto prazo:
Torres 25.609 26.800 (38.768) (4.022) 11.953 23.912 45.484
Veículos 12.280 2.311 (13.514) (1.082) 1.037 7.929 8.961
Imóveis 35.074 7.408 (37.765) (3.541) 10.572 25.063 36.811
Usinas 
 fotovoltaicas 3.603 3.623 (5.101) -   3.715 1.049 6.889
Fibras ópticas 9.246 2.490 (10.804)  -   5.432 3.870 10.234
Equipamentos - 2.265 (1.081)  -   157 924 2.265
 85.812 44.897 (107.033) (8.645) 32.866 62.747 110.644
Passivo longo prazo:
Torres 74.273 163.713 - (23.183) - (23.912) 190.891
Veículos 7.519 1.232 - (235) - (7.929) 587
Imóveis 118.446 16.970 - (8.939) - (25.063) 101.414
Usinas 
 fotovoltaicas 25.799 30.760 - - - (1.048) 55.511
Fibras ópticas 44.523 13.832 - - - (3.871) 54.484
Equipamentos - 4.669 - - - (924) 3.745

270.560 231.176 - (32.357) - (62.747) 406.632
Total curto e longo prazos 356.372 276.073 (107.033) (41.002) 32.866  -   517.276

Individual
31/12/2020

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Trasnferências
Saldo

31/12/2020
Passivo curto prazo:  
Torres 25.067 26.642 (38.108) (4.067) 11.875 23.394 44.803
Veículos 7.583 1.509 (8.386) (679) 670 5.243 5.940
Imóveis 25.006 3.906 (26.493) (1.772) 8.361 17.039 26.047
Usinas fotovoltaicas 3.603 3.623 (5.101) - 3.715 1.049 6.889
 61.259 35.680 (78.088) (6.518) 24.621 46.725 83.679
Passivo Longo Prazo:
Torres 73.002 163.191 - (23.145) - (23.394) 189.654
Veículos 4.898 1.055 - (154) - (5.243) 556
Imóveis 95.040 11.340 - (7.373) - (17.039) 81.968
Usinas fotovoltaicas 25.799 30.760 - - - (1.049) 55.510
 198.739 206.346 - (30.672) - (46.725) 327.688
Total curto e longo prazos 259.998 242.026 (78.088) (37.190) 24.621 - 411.367

Indivudal
31/12/2019

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições
Paga

mentos Baixas Juros

Baixa de 
saldos 

consolidados 
da Algar TI

(cisão 02/12/2019
Trasnfe
rências

Saldo
31/12/2019

Passivo - curto prazo:
Torres 26.249 - (27.320) - 8.526 - 18.154 25.609
Veículos 14.499 5.954 (18.855) (1.369) 2.501 (7.040) 16.590 12.280
Imóveis 38.151 3.224 (39.918) (3.859) 12.517 (2.958) 27.917 35.074
Usinas fotovoltaicas 3.711 - (3.903) - 2.915 - 880 3.603
Posição de atendimento 2.276 - (2.194) - 247 (2.276) 1.947 -
Fibras ópticas 9.639 - (9.977) (3.756) 5.464 - 7.876 9.246
Equipamentos 2.218 117 (2.371) - 200 (1.644) 1.480 -

96.743 9.295(104.538) (8.984) 32.370 (13.918) 74.844 85.812
Passivo - longo prazo:
Torres 92.427 - - - - -(18.154) 74.273
Veículos 18.440 9.895 - - - (4.226)(16.590) 7.519
Imóveis 138.194 10.883 - - - (2.714)(27.917) 118.446
Usinas fotovoltaicas 26.679 - - - - - (880) 25.799
Posição de atendimento 2.108 - - - - (161) (1.947) -
Fibras ópticas 52.399 - - - - - (7.876) 44.523
Equipamentos 1.478 115 - - - (113) (1.480) -

331.725 20.893 - - - (7.214)(74.844) 270.560
Total curto e longo prazos 428.468 30.188(104.538) (8.984) 32.370 (21.132) - 356.372

Individual
31/12/2019

Classes de Ativos
Saldo

31/12/2019 Adições Pagamentos Baixas Juros Trasnferências
Saldo

31/12/2019
Passivo curto prazo:  
Torres 25.707 - (26.756) - 8.378 17.738 25.067
Veículos 6.009 2.025 (7.781) (473) 1.018 6.785 7.583
Imóveis 24.086 1.509 (25.787) (484) 9.425 16.257 25.006
Usinas fotovoltaicas 3.711 - (3.903) - 2.915 880 3.603

59.513 3.534 (64.227) (957) 21.736 41.660 61.259
Passivo - longo prazo:
Torres 90.740 - - - - (17.738) 73.002
Veículos 8.356 3.327 - - - (6.785) 4.898
Imóveis 104.551 6.746 - - - (16.257) 95.040
Usinas fotovoltaicas 26.679 - - - - (880) 25.799

230.326 10.073 - - - (41.660) 198.739
Total curto e longo prazos 289.839 13.607 (64.227) (957) 21.736 - 259.998

Consolidado - 31/12/2020
Em

1 ano
de 2 a 5 

anos
de 6 a 10

anos
Acima de

10 anos Total
PIS/COFINS

potencial  9,25%
Valores mínimos a pagar 115.937 341.684 193.252 65.821 716.694 66.294
Despesas de juros (36.436) (98.687) (50.762) (13.532) (199.417) 0
 79.501 242.997 142.490 52.289 517.277 66.294

Individual - 31/12/2020
Valores mínimos a pagar 87.738 279.898 150.584 39.607 557.827 51.599
Despesas de juros (28.306) (74.941) (33.465) (9.748) (146.460) -
 59.432 204.957 117.119 29.859 411.367 51.599

Consolidado - 31/12/2019
Valores mínimos a pagar 89.620 244.732 106.286 53.369 494.007 45.696
Despesas de juros (26.380) (67.219) (31.001) (13.035) (137.635) -

63.240 177.513 75.285 40.334 356.372 45.696
Individual - 31/12/2019

Valores mínimos a pagar 63.893 187.842 69.820 28.185 349.740 32.351
Despesas de juros (18.876) (46.368) (15.995) (8.503) (89.742) -

45.017 141.474 53.825 19.682 259.998 32.351
Contratos por prazo e taxa de descontos

Taxa anual
Prazos dos contratos Sem garantia Com garantia (*)
1 ano 4,93% 4,43%
2 anos 5,38% 4,88%
3 anos 5,87% 5,37%
4 anos 6,26% 5,76%
5 anos 6,64% 6,14%
6 anos 7,00% 6,50%
7 anos 7,25% 6,75%
8 anos 7,48% 6,98%
9 anos 7,66% 7,16%
10 anos 7,84% 7,34%
11 anos 7,95% 7,45%
12 anos 8,07% 7,57%
13 anos 8,20% 7,70%
14 anos 8,29% 7,79%
15 anos 8,38% 7,88%
(*) Somente para o grupo de imóveis.
17. Impostos, taxas e contribuições

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

PIS 1.451 1.612 788 987
IRRF 6.080 5.241 3.170 2.730
COFINS 6.944 7.893 3.739 4.953
ICMS 67.246 64.502 30.064 32.470
ISS 571 1.616 223 1.065
INSS 204 1.270 80 440
Outros Tributos Circulantes 2.528 3.254 1.708 2.180

85.024 85.388 39.772 44.825
18. Salários, provisões e encargos sociais

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Salários e ordenados 14.505 17.448 7.753 9.914
Encargos sociais sobre salários e ordenados 8.899 8.507 4.836 4.654
Férias e encargos 49.427 43.080 27.257 24.705
Gratificações 58.409 24.193 32.009 14.346
Outras obrigações trabalhistas 626 552 270 301

131.866 93.780 72.125 53.920
Passivo circulante 125.536 86.539 68.412 49.541
Passivo não circulante (gratificações) 6.330 7.241 3.713 4.379
19. Provisões e depósitos judiciais - A Companhia e suas controladas avaliam periodicamente seus riscos para de-
mandas judiciais e administrativas, considerando critérios jurídicos, e contábeis. Esses riscos são classificados com 
base na expectativa de perda, podendo ser provável, possível ou remota, conforme o grau de exigibilidade existente 
em cada caso, segundo análises e avaliações dos assessores jurídicos.  Por determinação legal ou por cautela, são 
efetuados depósitos judiciais, os quais podem estar vinculados aos processos provisionados ou não provisionados.

a) Processos judiciais e administrativos provisionados
Consolidado

Trabalhistas Tributárias

Processos 
Adm. 

Anatel
Cíveis e

outros Total
Provisões em 31/12/2018 39.489 94.099 57.807 9.032 200.427
Adições 18.929 6.270 518 9.950 35.667
Atualização monetária 6.844 3.701 3.018 2.151 15.714
Baixas (18.944) (14.664) (1.999) (3.182) (38.789)
Pagamentos (3.300) (1.372) (199) (8.278) (13.149)
Aquisição Smart - 31.611 - 968 32.579
Baixa por cisão Algar Telecom (30.745) (1.350) - (1.359) (33.454)
Provisões em 31/12/2019 12.273 118.295 59.145 9.282 198.995
Depósitos judiciais (3.278) (43.580) (2.861) (130) (49.849)
Direito indenizatório de provisões (120) (6.340) - - (6.460)
Provisões líquidas em 31/12/2019 8.875 68.375 56.284 9.152 142.686
Provisões em 31/12/2019 12.273 118.295 59.145 9.282 198.995
Adições (ii) 13.945 23.973 7.472 19.875 65.265
Atualização monetária 1.392 14.172 1.491 25.499 42.554
Baixas (iii) (8.360) (9.597) (19.618) (5.596) (43.171)
Pagamentos (98) (2.791) (424) (2.873) (6.186)
Provisões em 31/12/2020 19.152 144.052 48.066 46.187 257.457
Depósitos judiciais (1.745) (42.232) (3.185) (1.749) (48.911)
Provisões líquidas em 31/12/2020 17.407 101.820 44.881 44.438 208.546
Direito indenizatório de provisões (i) (147) (1.930) - - (2.077)
Provisões liquidas em 31/12/2020, ajustada (iv) 17.260 99.890 44.881 44.438 206.469
(i) Refere-se a riscos tributários e trabalhistas de responsabilidade dos sócios vendedores da Optitel Participações 
e Franquias S.A. e Optitel Redes e Telecomunicações Ltda., sociedades incorporadas pela Algar Soluções. Os 
sócios vendedores são responsáveis pelos tributos, contribuições fiscais e previdenciárias, inclusive os acréscimos 
legais, relativamente a fatos geradores ocorridos anteriormente à transferência do controle dessas sociedades para 
a adquirente CTBC Serviços de Call Center, atual Algar Soluções. 
(ii) Adições de provisões no período, decorrente de novos processos e por alteração de grau de risco de certas 
demandas, de possível para provável. 
(iii) Baixas por prescrição de processos e por revisão de grau de risco de certas demandas judiciais, envolvendo 
reversão. 
(iv) O saldo inclui provisões tributárias, reconhecidas pela Smart Telecomunicações, para as quais possui direito 
indenizatório reconhecido no ativo não circulante, consolidado, no montante de R$25.530. Os sócios vendedores 
da Smart são responsáveis por esses riscos tributários, cujos fatos geradores ocorreram antes da transferência do 
controle para a Companhia, conforme previsto em clausula do contrato de compra e venda.

Individual

Trabalhistas Tributárias
Processos 

Adm. Anatel
Cíveis e

outros Total
Provisões em 31/12/2018 7.661 56.834 57.437 7.142 129.074
Adições 1.351 1.802 518 8.365 12.036
Atualização monetária 753 1.789 3.017 720 6.279
Baixas (2.393) (613) (1.654) (2.535) (7.195)
Pagamentos (110) (167) (173) (7.013) (7.463)
Provisões em 31/12/2019 7.262 59.645 59.145 6.679 132.731
Depósitos judiciais (1.987) (38.401) (2.861) (130) (43.379)
Provisões líquidas em 31/12/2019 5.275 21.244 56.284 6.549 89.352
Provisões em 31/12/2019 7.262 59.645 59.145 6.679 132.731
Adições 7.348 21.614 7.435 14.679 51.076
Atualização monetária 795 11.963 1.491 25.207 39.456
Baixas (4.534) (39) (19.619) (4.277) (28.469)
Pagamentos (43) (2.259) (424) (1.690) (4.416)
Provisões em 31/12/2020 10.828 90.924 48.028 40.598 190.378
Depósitos judiciais (1.139) (36.970) (3.185) (1.633) (42.927)
Provisões líquidas em 31/12/2020 9.689 53.954 44.843 38.965 147.451
Os processos judiciais e administrativos e demais riscos têm como principais objetos: Cíveis (valor da provisão, 
consolidado: R$46.188) - (i) Ações judiciais movidas por consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, 
habilitação de serviços, contestação de contas e bloqueio de serviços) (valor envolvido R$ 7.125). (ii) Discussões 
judiciais com ex-fornecedores e/ou ex-parceiros comerciais, e com ex-clientes (valor envolvido R$ 2.713). (iii) 
Ações coletivas movidas por entidades representativas de consumidores. (valor envolvido R$ 4.629). (iv) Deman-
das judiciais pela Algar Telecom, Algar Multimídia e Algar Soluções, com concessionárias de rodovias discutindo 
a legalidade da cobrança de valores para passagem subterrânea de cabos na faixa de domínio das rodovias, por ser 
considerado bem de uso comum (valor envolvido: R$28.718). Processos administrativos e judiciais regulatórios 
(valor da provisão, consolidado: R$48.066) - (i) Processos administrativos e judiciais discutindo sanções aplica-
das pela ANATEL. A Companhia firmou Termo de Ajustamento de Conduta perante a Anatel, para que a Agência 
deixe de exigir multas aplicadas ou estimadas em processos, e em contrapartida ao compromisso a Algar irá rea-
lizar a correção de condutas, bem como outros compromissos adicionais que impliquem em benefícios a usuários 
dos serviços (nota explicativa nº 36a). Trabalhistas (valor da provisão, consolidado: R$19.153) - (i) Reclamatórias 
trabalhistas, envolvendo a Companhia e as controladas Algar Multimídia, Algar Soluções e Smart, que discutem 
vínculos de emprego, responsabilidade subsidiárias, horas extras, diferenças salariais e indenizações por acidentes 
de trabalho. Tributários (valor da provisão consolidado: R$144.052) - (i) Fundo de Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (“FUST”): a Companhia e suas controladas, Algar Multimídia e Algar Soluções mantêm, 
desde 2006, discussão judicial em face das alterações impostas pela Súmula nº 07/2005 da ANATEL, que, ile-
galmente, vedou a exclusão das receitas de interconexão e EILD da base de cálculo da contribuição, bem como 
impôs a sua cobrança retroativamente ao ano 2000.. (valor da provisão: R$22.461 e depósito judicial vinculado: 
R$30.867).  (ii) ICMS: a Companhia e suas controladas Algar Multimídia e Algar Soluções possuem discussões 
sobre direito a créditos de ICMS; exigência de ICMS sobre operações de leasing; exigência relativa a ICMS sobre 
operações não enquadradas no conceito legal de prestação de serviços de telecomunicações. (valor da provisão: 
R$17.236). (iii) Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE): a 
Companhia e a sua controlada Algar Multimídia, questionam a legalidade e constitucionalidade da exação para as 
empresas de comunicações, vez que se trata de contribuição destinada à promoção do audiovisual nacional, não 
havendo referibilidade com a prestação de serviço de comunicação para justificar a intervenção no referido setor 
econômico (valor da provisão: R$11.275 e depósito judicial vinculado: R$16.156). (iv) Mandado de segurança 
impetrado pela Algar Telecom e suas controladas, que discute o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os juros 
de mora cobrados de seus clientes, tendo em vista que a natureza jurídica dos juros tem caráter indenizatório. 
(Valor da provisão: R$16.395). (v) Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (EBC): a Companhia 
questiona judicialmente a constitucionalidade da referida contribuição por ofensa ao princípio da anterioridade/
irretroatividade, bem como por ausência de referibilidade entre a atividade econômica explorada pelas compa-
nhias e a finalidade da contribuição (valor provisionado: R$12.190 e depósito judicial vinculado: R$12.200). (vi) 
PIS, COFINS, IRPJ e CSLL: referem-se a tributos sobre a baixa de valores devidos a terceiros. A Companhia e a 
sua controlada Algar Multimídia efetuaram a baixa, em novembro de 2017, em decorrência do decurso do prazo 
prescricional aplicável (valor da provisão: R$17.029).
b) Depósitos Judiciais

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Depósitos judiciais sem provisões:
Tributário 22.248 25.501 22.071 25.269
Trabalhista 1.002 1.112 737 955
Cível 748 696 677 581
Pados – ANATEL - 278 - 278

23.998 27.587 23.485 27.083
Depósitos judiciais com provisões:
Tributário 42.232 43.580 36.970 38.401
Trabalhista 1.745 3.278 1.139 1.987
Cível 1.749 130 1.633 130
Pados – ANATEL 3.185 2.861 3.185 2.861

48.911 49.849 42.927 43.379
Total 72.909 77.436 66.412 70.462
c) Processos judiciais e administrativos não provisionados

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Tributários 243.900 151.160 173.805 132.216
Trabalhistas 51.676 44.726 40.092 37.945
Processos Regulatórios – ANATEL 231.532 238.736 230.684 238.228
Cíveis 333.104 67.478 189.679 66.423
Total 860.212 502.100 634.260 474.812
Os principais processos da Companhia e de suas controladas, com grau de risco considerado pelos seus assessores 
jurídicos como possível, são os relacionados abaixo, para os quais não há provisão contábil: Tributários - (valor 
envolvido R$243.900) - (i) Taxa de Fiscalização de Instalação/Funcionamento (“TFI/TFF”): cobrança, em face da 
Algar Telecom, quando da prorrogação da autorização da licença para operação das suas estações. A cobrança está 
baseada em resolução da ANATEL que ampliou a hipótese de incidência da referida taxa. Bem como discussões 
de TFI/TFF das movimentações mensais (valor envolvido: R$36.364). (ii) Fundo para o Desenvolvimento Tecno-
lógico das Telecomunicações (“FUNTTEL”) e FUST: a Companhia e suas controladas, Algar Multimídia e Algar 
Soluções, impugnaram lançamentos referentes a diferenças apuradas no recolhimento das contribuições ao FUST 
e FUNTTEL, em decorrência da inclusão na base de cálculo da contribuição de receitas de interconexão, EILD, 
e de outros serviços que não constituem serviços de telecomunicações (valor envolvido: R$103.573). (iii) ICMS: 
a Companhia e suas controladas, Algar Multimídia e Algar Soluções, possuem discussão relativa à escrituração 
de créditos de ICMS em estabelecimento diverso do indicado no documento fiscal de entrada, discussão relativa 
à exigência de ICMS sobre operações não enquadradas no conceito legal de prestação de serviços de telecomu-
nicações, discussão judicial quanto a incidência de ICMS sobre receitas de locações de fibras apagadas, e sobre 
importação de equipamentos (valor envolvido: R$90.020). Trabalhistas - (valor envolvido R$51.676) - (i) A Com-
panhia e suas controladas Algar Multimídia e Algar Soluções possuem ações trabalhistas envolvendo discussões 
relacionadas a dano moral e material, jornada de trabalho, vale-transporte, benefícios e honorários advocatícios. 
Processos administrativos e judiciais regulatórios - (valor envolvido R$231.532) - (i) Processos administrativos e 
judiciais discutindo sanções aplicadas pela ANATEL (valor envolvido R$190.870.  (ii Demandas administrativas 
e judiciais em que se discute a divergência na base de cálculo dos montantes devidos na prorrogação da concessão 
do STFC e autorização SMP (valor envolvido R$40.662).  Cíveis - (valor envolvido R$333.104) - (i) Ações judi-
ciais movidas por consumidores (inscrição em cadastro de inadimplentes, habilitação de serviços, contestação de 
contas e bloqueio de serviços) (valor envolvido R$ 33.534). (ii) Discussões contratuais com ex-fornecedores e/ou 
ex-parceiros comerciais e discussões judiciais com ex-clientes corporativos (valor envolvido R$ 40.513). (iii) Pro-
cessos judiciais contra concessionárias de energia elétrica, questionando valores exigidos pelo compartilhamento 
de infraestrutura. (valor envolvido 15.921). (iv) Ação judicial pautada em direito autoral em virtude de suposta 
utilização irregular de serviço patenteado (não estimado). (v) Processos judiciais discutindo a distribuição e co-
mercialização de cartões indutivos de telefones de uso público (não estimado). (vi) Demandas judiciais pela Algar 
Telecom, Algar Multimídia e Algar Soluções, com concessionárias de rodovias discutindo a legalidade da cobran-
ça de valores para passagem subterrânea de cabos na faixa de domínio das rodovias, por ser considerado bem de 
uso comum, não abarcado no objeto da concessão outorgada às concessionárias (valor envolvido: R$234.747).
20. Fornecedores Consolidado Individual

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores faturados 181.191 199.090 98.214 124.768
Fornecedores a faturar 44.959 27.130 27.913 15.681
Obrigações com trafego de interconexão e cobrança conjunta 15.964 18.333 15.964 18.333

242.114 244.553 142.091 158.782
21. Receitas antecipadas Consolidado Individual

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita com arrendamento mercantil 19.913 24.105 19.913 24.105
Receita com créditos de celular pré-pago 5.075 5.198 5.076 5.198
Receita de serviços de telecomunicações 2.230 3.363 - -

27.218 32.666 24.989 29.303
Passivo circulante 9.455 10.535 9.268 9.390
Passivo não circulante 17.763 22.131 15.721 19.913
22. Patrimônio líquido - a) Capital social - O capital social autorizado da Companhia poderá ser aumentado por 
deliberação da Assembleia Geral quando inteiramente subscrito ou quando a diferença entre o capital social sub-
scrito e o autorizado não comportar a capitalização prevista para o exercício social. A Companhia está autorizada a 
aumentar o seu capital social até o limite de R$1.721.420. Até o limite do capital social autorizado, o capital social 
subscrito poderá ser aumentado independentemente de alteração estatutária, mediante deliberação do Conselho 
de Administração, por proposta da Diretoria e ouvido o Conselho Fiscal, quando instalado, cabendo ao Conselho 
de Administração fixar as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de integralização. A critério do 
Conselho de Administração, poderá, dentro do limite do capital social autorizado, ser realizada a emissão, sem 
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 da Lei das Sociedades 
por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita medi-
ante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, ou ainda, nos termos de lei especial de incentivos fiscais.
As ações ordinárias conferem a seus titulares o direito de voto, cabendo um voto para cada ação da Companhia. 
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o valor do capital social da Companhia e o valor patrimonial da ação 
(VPA) eram como segue:

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Valor do capital social 826.831 826.831
Quantidade de Ações (ON) 295.019.806 295.019.806
Valor do patrimônio líquido da Companhia 1.455.808 1.323.227
Valor patrimonial da ação (VPA) em R$ 4,9346 4,4852
b) Dividendos - No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia propôs dividendos a pagar, 
mínimo obrigatório, no montante de R$ 67.290, correspondendo a 35% do lucro líquido, após a dedução da 
reserva legal, conforme previsto no Estatuto Social. A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2020, saldo de 
dividendos a pagar, no passivo circulante, no montante de R$ 70.310, sendo R$ 67.290 referente ao exercício de 
2020 e R$ 3.020 referente a exercícios anteriores. Os dividendos propostos pela Companhia nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão demonstrados abaixo.

Individual
31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido do exercício 202.376 302.716
Reserva legal - 5% (10.119) (15.136)
Resultado base para distribuição de dividendos 192.257 287.580
Dividendos mínimos obrigatórios (35%) 67.290 100.653
Dividendo por Ação ON (em R$) 0,2281 0,3411
Dividendos por classes de ações:
Quantidade de ações:
 ON 295.019.806 295.019.806
Total de ações 295.019.806 295.019.806
Total de dividendos por classes de ações:
Total dividendos - ações ON 67.290 100.653
Total dos dividendos propostos 67.290 100.653
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ALGAR TELECOM S.A. - CNPJ: 71.208.516/0001-74 - Companhia Aberta

Resultado - Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e 
administrativas 

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e
administrativas

(g) (h) (h) (h) (g) (h) (h) (h)
Controladora:
Algar S.A. 431 (432) (2) (1) 82 - (5) -
Total 431 (432) (2) (1) 82 - (5) -
Outras partes relacionadas:
Algar Tecnologia 3.487 (5.834) (29.430) - 242 (608) (2.395) -
Algar TI Consultoria 120 (2.294) (2.265) (127) 3 (309) (424) (1)
Engeset 170 (390) - - 30 - - -
ABC Inco 55 - - - - - - -
Space Empreendimentos 54 (19.191) (6.265) (1.887) 57 (16.713) (8.184) (1.777)
Unialgar - - - - - - - -
CTRQ – (AVIVA) 1.041 - - - 1.415 - - (115)
Arvore 4 (2.554) (1.251) (572) 3 (1.895) (1.140) (511)
Outros 176 - - - 137 (2) (19) -
Total 5.107 (30.263) (39.211) (2.586) 1.887 (19.527) (12.162) (2.404)
Total partes relacionadas 5.538 (30.695) (39.213) (2.587) 1.969 (19.527) (12.167) (2.404)

Individual
Saldos - ativo circulante

31/12/2020 31/12/2019
Contas a receber Títulos a receber Dividendos a receber Total Contas a receber Títulos a receber Dividendos a receber Total

(a) (b) (c) (a) (b) (c)
Controladora:
Algar S.A. 41 - - 41 41 - - 41
Total 41 - - 41 41 - - 41
Controladas diretas:
Algar Multimídia 1.601 2.740 27.650 31.991 - 2.443 40.291 42.734
Algar Soluções - 23 19.784 19.807 - 15 327 342
Smart 316 6 - 322 - - - -
Total 1.917 2.769 47.434 52.120 - 2.458 40.618 43.076
Outras partes relacionadas:
Algar Tecnologia 267 - - 267 231 - - 231
Algar TI 1 - - 1 - - - -
Engeset 51 - - 51 29 - - 29
CTRQ – (AVIVA) 119 - - 119 118 - - 118
Outros - - - - 4 - - 4
Total 438 - - 438 382 - - 382
Total partes relacionadas 2.396 2.769 47.434 52.599 423 2.458 40.618 43.499

Individual
Saldos - passivo circulante

31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores
Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total Fornecedores

Títulos
 a pagar

Dividendos
a pagar Total

(d) (e) (f) (d) (e) (f)
Controladora:
Algar S.A. 999 3.616 45.580 50.195 - 4.551 68.179 72.730
Total 999 3.616 45.580 50.195 - 4.551 68.179 72.730
Controladas diretas:
Algar Multimídia 696 - - 696 300 - - 300
Total 696 - - 696 300 - - 300
Outras partes relacionadas:
Algar Tecnologia 1.714 - - 1714 3.554 - - 3.554
Algar TI 274 - - 274 815 - - 815
Engeset 8 - - 8 165 - - 165
Space Empreendimentos 152 - - 152 110 - - 110
Archy LLC (acionista) - - 17.026 17.026 - - 25.467 25.467
Árvore 172 - - 172 172 - - 172
Outros - - 7.704 - 11 - 11.741 11.752
Total 2.320 - 27.730 19.346 4.827 - 37.208 42.035
Total partes relacionadas 4.015 3.616 70.310 70.237 5.127 4.551 105.387 115.065

Resultado - Individual
31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e 
administrativas 

Receita operacional
bruta

Custos dos serviços
prestados

Despesas com 
vendas

Despesas gerais e
administrativas

(g) (h) (h) (h) (g) (h) (h) (h)
Controladora:
Algar S.A. 78 (432) (2) (1) 82 - (5) -
Total 78 (432) (2) (1) 82 - (5) -
Controladas diretas:
Algar Multimídia 642 (2.825) (1) - 770 (2.292) (547) -
Algar Soluções - (2.116) - - - - - -
Smart 126 - - - - - - -
Total 768 (4.941) (1) - 770 (2.292) (547) -
Outras partes relacionadas:
Algar Tecnologia 2.064 (5.804) (27.967) - 1.328 (5.406) (29.991) (1)
Algar TI 22 (167) (2.265) (127) 39 (233) (2.818) (10)
Engeset 85 (190) - - 97 - (82) -
Space Empreendimentos 49 (13.366) (4.556) (1.595) 49 (11.462) (4.866) (1.491)
Árvore 4 (2.554) (1.251) (572) 3 (1.895) (1.161) (381)
CTRQ – (AVIVA) 827 - - - 1.102 - - (62)
Outras 174 - - - 134 (2) (18) -
Total 3.225 (22.081) (36.039) (2.294) 2.752 (18.998) (38.936) (1.945)
Total partes relacionadas 4.071 (27.454) (36.042) (2.295) 3.604 (21.290) (39.488) (1.945)

Os saldos e valores decorrentes das transações entre as partes relacionadas são descritos como segue: a) Refere-se 
a contas a receber pela prestação de serviços relacionados às atividades operacionais das empresas. b) Créditos 
por repasses de gastos entre as empresas do Grupo Algar, decorrentes de utilização partilhada de soluções de 
infraestruturas. c) Saldos de dividendos a receber de controladas. d) Obrigações pelo fornecimento de bens e 
serviços decorrentes das operações das empresas do Grupo Algar. e) Débitos por conta de repasses de gastos entre 
as empresas do Grupo Algar, decorrentes de negociação corporativa com o compartilhamento de soluções de 
infraestruturas utilizadas nas atividades operacionais.  f) Dividendos a pagar.  g Receita da prestação de serviços 
conforme objeto social explorado pelas empresas. h) Refere-se a custos e despesas com serviços de telecomunica-
ções; serviço de monitoramento eletrônico comercial, recepção, portaria, guarda de documentos, serviços de vigi-
lância e segurança armada; serviço de administração e armazenagem de estoque, manutenção de redes, instalação 
de terminais, gestão de almoxarifado e manutenção de terminais públicos; serviço de telemarketing, administração 
de call center, locação de pontos de atendimento, cobrança e back office. Avais e fianças - Conforme Assembleia 
Geral de Debenturistas, realizada em 15 de julho de 2020, foi assinado o segundo aditamento ao instrumento par-
ticular de escritura da 5ª emissão de debêntures, onde foi deliberada, entre outros assuntos, a liberação da garantia 
fidejussória adicional prestada pela Garantidora Algar S.A. Empreendimentos e Participações, no âmbito da 5ª 
Emissão, com a consequente exclusão das referências relacionadas à garantia e à Garantidora. Remuneração dos 
administradores - As remunerações dos administradores, os quais são representados pelos membros do conselho 
de administração e pelos diretores estatutários, responsáveis pelo planejamento, direção e controle dos negócios 
da Companhia e controladas, são computadas como custos e despesas do período, incluindo os benefícios e en-
cargos sociais correspondentes. Os valores para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 são 
apresentados como segue:

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Salários e outros benefícios de curto prazo:
Conselho de administração:
Remuneração fixa 4.480 4.200 4.480 4.200
Diretoria executiva:
Remuneração fixa 6.718 8.765 2.189 1.633
Remuneração variável 5.306 5.274 1.527 578
Previdência privada 299 392 82 64

16.803 18.631 8.278 6.475
25. Receita operacional líquida

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Telecom 3.035.577 2.807.119 1.867.112 1.790.821
B2B 1.842.802 1.668.563 717.379 663.540
B2C 1.192.775 1.145.767 1.149.733 1.127.281
Eliminações - (7.211) - -
Tech - BPO/Gestão de TI - 841.359 - -
Tech - BPO/Gestão de TI - 879.894 - -
Eliminações - (38.535) - -
Receita operacional bruta 3.035.577 3.648.478 1.867.112 1.790.821
Impostos e deduções (684.806) (777.361) (410.807) (440.794)
Receita operacional líquida 2.350.771 2.871.117 1.456.305 1.350.027
As informações consolidadas de 31 de dezembro de 2019 incluem as informações consolidadas da Algar TI, 
relativas ao período de 11 meses findos em 30 de novembro de 2019. A Algar TI deixou de ser uma controlada 
da Companhia, conforme cisão ocorrida em 2 de dezembro de 2019 (nota explicativa nº 1b)  não sendo, portanto, 
consolidada a partir daquela data, o que pode ter acarretado variações em certas rubricas contábeis nos períodos 
apresentados. 
26. Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas - As variações nos saldos de certas rubricas 
podem estar relacionadas com o descrito na nota explicativa nº 25.

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Pessoal (211.798) (634.513) (119.418) (109.445)
Materiais (15.519) (28.722) (10.512) (8.932)
Serviços de terceiros (225.896) (333.956) (141.569) (169.017)
Interconexão e meios de conexão (112.860) (123.230) (86.770) (90.105)
Aluguéis e seguros (105.718) (102.129) (68.825) (62.886)
Depreciação e amortização (378.288) (362.351) (243.511) (223.596)
Depreciação de Direito de Uso 
 - CPC 06 (IFRS 16) (71.202) (73.365) (52.039) (42.482)
Custos das mercadorias vendidas (107.936) (42.032) (82.542) (37.107)
Outros (37.827) (30.201) (35.400) (23.372)

(1.267.044)(1.730.499) (840.586) (766.942)
27. Despesas com vendas - As variações nos saldos de certas rubricas podem estar relacionadas com o descrito 
na nota explicativa nº 25.

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Pessoal (162.859) (180.616) (71.407) (69.882)
Materiais (696) (1.178) (168) (466)
Serviços de terceiros (149.619) (103.643) (117.154) (89.377)
Propaganda e marketing (24.417) (38.207) (19.874) (21.447)
Provisão para perda esperada de contas a receber (40.042) (21.389) (32.260) (17.608)
Aluguéis e seguros (10.904) (8.285) (778) (1.743)
Depreciação e amortização (30.188) (26.278) (21.707) (20.291)
Depreciação de Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16) (8.904) (9.026) (6.684) (6.483)
Outros (10.798) (13.644) (10.060) (10.758)

(438.427) (402.266) (280.092) (238.055)
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c) Reserva de retenção de lucros - Após a constituição da reserva legal e da distribuição dos dividendos sobre o 
lucro do exercício, o saldo remanescente de lucros acumulados foi incorporado à reserva de retenção de lucro, 
ficando à disposição da Companhia para o cumprimento do orçamento de 2021 e do Plano de Longo prazo aprova-
dos pelo Conselho de Administração, conforme ata da reunião realizada em 7 de dezembro de 2020.
23. Benefícios a empregados - Benefícios de curto prazo - Além das obrigações oriundas da legislação trabalhista 
e dos acordos com entidades representantes de seus associados, a Companhia e suas controladas concedem plano 
de saúde, convênio odontológico, seguro de vida em grupo, programas de auxílio à educação e programas de par-
ticipação nos resultados. As provisões contábeis são apuradas mensalmente em bases estimadas e apropriadas ao 
resultado, tendo como contrapartida as obrigações com “salários, provisões e encargos sociais”. Esses benefícios 
são registrados nas contas de custos e despesas no resultado quando incorridos e os saldos ainda não liquidados 
estão apresentados na Nota Explicativa  nº 18. Os valores não liquidados, correspondentes aos custos e despesas 
incorridos no período, relativos aos benefícios a empregados atribuíveis aos administradores e conselheiros estão 
apresentados na Nota Explicativa nº 18. Plano de previdência complementar - Plano de Aposentadoria Algar-Prev 
- A Companhia e suas controladas e parte de seus associados contribuem como patrocinadores de um plano de 
aposentadoria na modalidade de contribuição definida, administrado pela BrasilPrev. Os benefícios pelo referido 
plano podem ser basicamente assim resumidos: (a) Benefício de aposentadoria por sobrevivência: é um plano de 
contribuição definida cujas reservas são atualizadas financeiramente e não atuarialmente; (b) Benefício de riscos 
que estão estruturados na modalidade de benefício definido no regime de repartição. Compete à Companhia e suas 
controladas o pagamento das contribuições e compete a BrasilPrev a constituição de todas as reservas necessárias 
ao compromisso assumido com o pagamento do benefício a partir da ocorrência do evento gerador, não gerando 
passivo atuarial para a Companhia. O valor das contribuições realizadas são como segue:

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Contribuição 364 869 216 327
24. Partes relacionadas - A controladora direta da Companhia é a Algar S.A. Empreendimentos e Participações 
(“Algar S.A.”). Abaixo estão demonstrados os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 
31 de dezembro de 2019, assim como os efeitos das transações entre partes relacionadas nos resultados desses 
períodos.

Consolidado
Saldos - ativo circulante

31/12/2020 31/12/2019
Contas a receber Total Contas a receber Total

(a) (a)
Controladora:
Algar S.A. 59 59 41 41
Total 59 59 41 41
Outras partes relacionadas:
Algar TI 5 5 - - 
Algar Tecnologia 498 498 348 348
Engeset 60 60 53 53
CTRQ – (AVIVA) 137 137 144 144
Space Empreendimentos - - 1 1
Outros 7 7 12 12
Total 707 707 558 558
Total partes relacionadas 766 766 599 599

Consolidado
Saldos - passivo circulante

31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores
Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total Fornecedores

Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total

(d) (e) (f) (d) (e) (f)
Controladora:
Algar S.A. 999 3.926 45.580 50.505 21 4.806 68.179 73.006
Total 999 3.926 45.580 50.505 21 4.806 68.179 73.006
Outras partes 
 relacionadas:
Algar Tecnologia 1.852 - - 1.852 3.572 - - 3.572
Algar TI 744 - - 744 1.419 - - 1.419
Engeset 47 - - 47 - - - -
Space Empreendimentos 423 - - 423 110 - - 110
Archy LLC (acionista) - - 17.026 17.026 - - 25.467 25.467
Outros 172 - 7.704 172 469 - 11.741 12.210
Total 3.238 - 27.730 20.264 5.570 - 37.208 42.778
Total partes relacionadas 4.237 3.926 70.310 70.769 5.591 4.806 105.387 115.784

28. Despesas gerais e administrativas - As variações nos saldos de certas rubricas podem estar relacionadas com 
o descrito na nota explicativa nº 25.

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Pessoal (82.393) (108.443) (55.882) (55.872)
Materiais (444) (967) (382) (544)
Serviços de terceiros (57.097) (82.313) (52.160) (57.529)
Aluguéis e seguros 1.476 (992) 344 (1.022)
Depreciação e amortização (19.200) (24.976) (12.730) (15.489)
Depreciação de Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16) (3.948) (3.028) (2.427) (2.242)
Outros (8.567) (13.927) (4.996) (5.335)

(170.173) (234.646) (128.233) (138.033)
29. Outras receitas (despesas operacionais) - As variações nos saldos de certas rubricas podem estar relacionadas 
com o descrito na nota explicativa nº 25.

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Despesas com concessão de serviços de telecomunicações (3.834) (3.243) (3.834) (3.243)
Constituição de provisões (57.999) (33.815) (43.810) (11.352)
Reversão de provisões 22.989 19.367 20.546 4.764
Multas sobre serviços de telecomunicações e  contratuais 24.140 23.575 14.810 15.977
Provisão para perdas de ativos -  TV - (62.390) - (62.390)
Ganho/perda com Imobilizado e Intangíveis (3.228) (10.285) 2.715 (8.538)
Amortização de mais-valia (2.025) (4.343) (2.025) (984)
Indenizações de perdas com sinistro 853 498 495 198
Recuperação de tributos (279) 9.537 (254) 5.242
Multas contratuais (2.029) (8.067) - (905)
Crédito tributário de PIS e COFINS (nota 7ii) 25.855 138.302 - 138.302
Baixa de débitos com terceiros, prescritos 28.434 - 28.434 -
Comissão por transferência de cliente de TV 8.374 - 8.374 -
Baixa de recebíveis (1.092) (13.081) 1.510 (14.290)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 581 (1.577) 5.874 115

40.740 54.478 32.835 62.896
30. Resultado financeiro, líquido - As variações nos saldos de certas rubricas podem estar relacionadas com o 
descrito na nota explicativa nº 25.

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receitas financeiras:
Receitas de aplicação financeira 14.324 18.479 12.303 10.616
Juros sobre contas recebidas em atraso 5.609 5.793 3.865 3.943
Juros impostos, taxas e contribuições 190 7.043 125 1.631
Variações monetárias e cambiais 3.871 3.679 231 371
Reversões de provisões 4.971 3.687 3.500 650
Atualização monetária de crédito tributário (PIS/COFINS) 
 (nota 7 ii) 18.163 116.200 3.595 116.200
Outras receitas financeiras 7.076 1.042 6.146 1.406

54.204 155.923 29.765 134.817
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos (998) (598) (998) (828)
Juros sobre debêntures (98.828) (137.934) (98.828) (120.857)
Despesa com renegociação de cláusulas de emissões de debên-
tures e notas promissórias (21.996) - (21.996) -
Variações monetárias e cambiais (31.583) (33.612) (30.198) (25.566)
Descontos concedidos (10.173) (8.537) (9.402) (6.105)
Encargos sobre provisões, impostos e taxas (42.689) (13.540) (39.678) (7.001)
Juros sobre notas promissórias (8.193) (14.444) (8.193) (14.444)
Taxas e tarifas bancárias (14.487) (15.264) (13.628) (14.319)
Despesas de Juros - CPC 06 (IFRS 16) (32.867) (32.368) (24.623) (21.735)
Outras despesas financeiras (17.861) (811) (16.961) 3.070

(279.675) (257.108) (264.505) (207.785)
Resultado financeiro, líquido (225.471) (101.185) (234.740) (72.968)
31. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos A Companhia tem exposição aos seguintes riscos: • 
Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. a) Risco de crédito - Risco de 
crédito é o risco de prejuízo financeiro para a Companhia e suas controladas, caso um cliente ou contraparte em 
um instrumento financeiro descumpra com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis 
e títulos de investimento. O ativo da Companhia e controladas, avaliado como sujeito a risco de crédito, suscetível 
de eventual perda, são as contas a receber da operação. Na avaliação da Companhia, não há outros ativos relevantes 
sujeitos a esse tipo de risco. A Companhia e suas controladas monitoram continuamente o crédito concedido aos 
seus clientes e o nível de inadimplência. O risco de crédito de contas a receber é proveniente de valores faturados 
e a faturar de serviços prestados de telecomunicações, revenda de aparelhos celulares e distribuição de cartões 
pré-pagos e cartões indutivos. Contas a receber de clientes - O acesso dos clientes aos serviços de telefonia fixa é 
bloqueado  parcialmente sempre que sua conta se encontrar sem pagamento há mais de 30 dias. Com mais de 60 
dias de vencimento ocorre o bloqueio total. Os casos de exceções compreendem somente os serviços de telefonia 
que devem ser mantidos por razões de segurança ou defesa nacional.  O acesso dos clientes aos serviços de telefonia 
móvel celular é bloqueado parcialmente sempre que sua conta se encontrar vencida há mais de 15 dias. Com mais 
de 30 dias de vencimento ocorre o bloqueio total. A velocidade da Banda Larga é reduzida quando a inadimplência 
desse produto atinge 22 dias e o serviço é bloqueado totalmente com 52 dias de atraso no pagamento da fatura. A 
Companhia mantém limites de créditos para seus revendedores e distribuidores de cartões pré-pagos e indutivos, 
e para revendedores de aparelhos celulares, que são definidos com base no potencial de vendas, histórico de risco, 
pontualidade de pagamentos e inadimplência, aplicando-se garantias com notas promissórias e outras garantias re-
ais. O risco de crédito é minimizado através de uma criteriosa análise de crédito, definida com base no potencial de 
vendas, histórico de risco, pontualidade de pagamentos e inadimplência de clientes, bem como na distribuição dos 
contratos de clientes em diversos tipos de operação. A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada 

principalmente pelas características individuais de cada cliente. Adicionalmente, a Administração da Companhia 
considera os riscos por região, através da análise histórica dos créditos com liquidação duvidosa. O gerenciamen-
to de riscos de crédito do contas a receber apresenta os seguintes aspectos por empresa: • Na Companhia e nas 
controladas Algar Multimídia, Algar Soluções as receitas são pulverizadas através de seu portfólio de clientes, não 
existindo concentrações relevantes em clientes específicos. • Em razão da cisão do investimento da Companhia na 
Algar TI, em 2 de dezembro de 2019, a concentração de receita deixou de ser aplicável aos negócios atualmente 
consolidados. Risco de liquidez A Administração da Companhia gerencia riscos de liquidez visando assegurar 
o cumprimento das obrigações com passivos financeiros, seja por liquidação em dinheiro ou com outros ativos 
financeiros, mantendo, quando possível, o planejamento para atender a essas obrigações em condições normais 
de mercado ou em condições específicas, conforme o grau de risco. As maturidades contratuais de passivos fi-
nanceiros, incluindo os juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição 
líquida estão apresentados abaixo:
 31/12/2020

Consolidado e Individual

 
Valor

contábil
Fluxo de caixa 

contratual
1 a 2
 anos

3 a 5
 anos

Mais de
5 anos

Passivos financeiros não derivativos:
Debêntures e notas promissórias 
 comerciais 2.448.896 2.846.021 1.224.778 1.492.736 128.507
Arrendamento mercantil financeiro 6.238 13.440 5.357 8.083 -
Total 2.455.134 2.859.461 1.230.135 1.500.819 128.507
A política de aplicações financeiras estabelecida pela Administração elege as instituições financeiras com as quais 
os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos. c) 
Risco de mercado - Os riscos de mercado estão relacionados, principalmente, aos riscos de mudança nos preços 
dos produtos e serviços ofertados pela Companhia, assim como em taxas de câmbio, de juros e outras taxas que 
possam influenciar a sua receita, bem como os valores dos seus ativos e passivos. O objetivo da Administração é 
gerenciar e controlar a exposição da Companhia aos riscos de mercado, dentro de limites compatíveis, afastando 
os obstáculos ao crescimento dos negócios. A Companhia pode contratar operações envolvendo instrumentos 
financeiros derivativos, a fim de gerenciar e diminuir os riscos de exposição às possíveis flutuações nas taxas 
de câmbio. Caso aplicável, são registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a 
riscos de moeda, bem como manter sua capacidade de investimentos e estratégia de crescimento. Risco de taxas 
de câmbio - Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela 
Companhia e pelas suas controladas para a aquisição de equipamentos, insumos, e a contratação de instrumentos 
financeiros. A Companhia e controladas não possuem exposição a variações de moeda estrangeira, relativamente a 
empréstimos e financiamentos, no exercício corrente, assim como não possuíam no exercício comparativo repor-
tado nas presentes demonstrações financeiras.
Análise de sensibilidade - taxa de juros - empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido de aplicações finan-
ceiras - Os cenários de exposição dos instrumentos financeiros (empréstimos, financiamentos, debêntures e notas 
promissórias) indexados à taxa de juros foram montados com base nas curvas apuradas em 31 de dezembro de 
2020, averiguando-se o impacto no resultado financeiro, líquido dos rendimentos das aplicações financeiras para 
o caso da variável de risco CDI, no período de um ano. O Cenário I corresponde às taxas de juros apuradas na 
data acima e, na avaliação da Administração, é o cenário mais provável de se realizar nas datas de vencimento de 
cada uma das operações. Para os Cenários II e III, considerou-se uma elevação de 25% e 50%, respectivamente, 
nas variáveis de risco. Premissas para a análise de sensibilidade - A Companhia efetuou a análise considerando 
os indexadores Taxa-DI e IPCA na data base de 31 de dezembro de 2020, extraído das seguintes fontes externas, 
respectivamente: Cetip, IBGE e Banco Central do Brasil

Variável de risco Cenário I Cenário IICenário III
DI (%) 1,90% 2,38% 2,85%
Resultado financeiro atrelado ao DI 22.091 27.614 33.137
Encargos financeiros adicionais em se confirmando 
 o cenário - 5.523 11.046

Variável de risco Cenário I Cenário IICenário III
IPCA (%) 4,31% 5,39% 6,47%
Resultado financeiro atrelado ao IPCA 29.159 36.449 43.739
Encargos financeiros adicionais em se confirmando
 o cenário - 7.290 14.580
d) Riscos operacionais - Os riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas decorrentes de uma 
variedade de causas associadas aos processos das empresas, assim como aos seus colaboradores, à tecnologia e 
à infraestrutura, além de fatores externos de mercado e de liquidez, como os decorrentes de ações legais e reque-
rimentos regulatórios. O objetivo da Companhia é gerenciar os riscos operacionais, assim como evitar as perdas 
financeiras e danos à reputação das empresas, mediante procedimentos e políticas alinhados com as atividades e 
negócios da Companhia. A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar controles para endereçar 
os riscos operacionais é da alta Administração da Companhia, sendo auxiliada pela auditoria interna, sobretudo 
quanto a revisões periódicas desses controles e das políticas internas, a fim de garantir as implementações e fun-
cionamento adequados. e) Gestão de capital A política da Companhia em manter uma base sólida de capital resulta 
na confiabilidade dos investidores, credores e mercado, assim como solidifica alicerces para desenvolvimento de 
negócios futuros. O constante monitoramento do retorno de capital e o zelo pela política de distribuição de divi-
dendos são práticas consagradas em respeito ao acionista e ao empreendimento administrado. Ao administrar seu 
capital, os objetivos das empresas, incluindo a Companhia, são os de salvaguardar a sua capacidade e continuidade 
para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de 
capital ideal, capaz de promover a otimização dos gastos incorridos. A Companhia e suas controladas não mantêm 
operações com instrumentos financeiros derivativos complexos. A Companhia e suas controladas não efetuam 
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer outros ativos de risco.  f) Valores estimados 
de mercado - Contas a receber - decorrem diretamente das operações da Companhia e de suas controladas e são 
classificados como custo amortizado, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos à provisão para 
perdas. Os valores originais líquidos de provisão se assemelham aos valores justos na data de encerramento 
dessas demonstrações financeiras. Títulos a receber de partes relacionadas - são apresentados pelos seus valores 
originais, atualizados monetariamente, quando aplicável. Fornecedores - os valores contábeis apresentados são 
considerados equivalentes aos respectivos valores justos das obrigações registradas nessa rubrica.  Empréstimos, 
financiamentos e debêntures (em moeda nacional e estrangeira) - são mensurados ao custo amortizado, e estão 
contabilizados pelos seus valores contratuais. Instrumentos financeiros derivativos - são mensurados pelos seus 
valores justos, com contrapartida no resultado. O valor justo é calculado por fluxo de caixa descontado, e os rece-
bimentos e pagamentos referem-se às previsões de fluxo de caixa no período. Segue a classificação dos principais 
instrumentos financeiros: 

31/12/2020
Consolidado Individual

Classificação
Valor 

contábil
Valor
 justo

Valor
contábil

Valor
 justo

Ativo    
Caixa e bancos (a) 4.746 4.746 4.143 4.143
Aplicações financeiras (notas 4 e 5) (a) 609.660 609.660 531.296 531.296
Contas a receber (b) 644.961 644.961 388.945 388.945
 1.259.367 1.259.367 924.384 924.384
Passivo 
Fornecedores (b) 242.114 242.114 142.091 142.091
Títulos a pagar (b) 4.005 4.005 3.716 3.716
Arrendamento mercantil financeiro (b) 6.238 6.747 6.238 6.747
Debêntures (b) 2.217.418 2.370.639 2.217.418 2.370.639
Notas promissórias (b) 231.478 233.134 231.478 233.134
Valores a restituir aos acionistas (b) 92 92 92 92
 2.701.345 2.856.731 2.601.033 2.756.419
(a) Ativos ou passivos financeiros avaliados pelo valor justo com ajuste no resultado;
(b) Custo amortizado.
g) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) - Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital 
e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia e as suas controladas fazem para financiar suas ope-
rações. Para mitigar os riscos de liquidez e otimizar o custo médio ponderado do capital, a Companhia e as suas 
controladas monitoram permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado, bem 
como acompanham rigorosamente o cumprimento de índices (“covenants”) previstos em contratos de emprésti-
mos, financiamentos, debêntures e notas promissórias.  Em determinadas circunstâncias são efetuadas operações 
de hedge para evitar oscilações do custo financeiro das operações. h) Hierarquia de valor justo - Os instrumentos 
financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação, são apresentados conforme tabela 
abaixo. Os diferentes níveis são definidos como segue: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados 
ativos para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); 
• Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis).

Consolidado - 31/12/2020
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos:
Caixa e bancos 4.746 - 4.746
Aplicações financeiras - 609.660 - 609.660
 4.746 609.660 - 609.660

Consolidado - 31/12/2019
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos:
Caixa e bancos 10.946 - - 10.946
Aplicações financeiras - 415.743 - 415.743
 10.946 415.743 - 426.689

Individual – 31/12/2020
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos:
Caixa e bancos 4.143 - - 4.143
Aplicações financeiras - 531.296 - 531.296

4.143 531.296 - 535.439
 Individual - 31/12/2019
 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos:
Caixa e bancos 8.110 - - 8.110
Aplicações financeiras  370.391 - 370.391

8.110 370.391 - 378.501
32. Informações por segmento - Até 30 de novembro de 2019 as informações financeiras consolidadas da Algar 
Telecom eram compostas por dois segmentos de negócio: Telecom e Tech - BPO/Gestão de TI. O Segmento 
Tech-BPO/Gestão de TI, operacionalizado pela empresa Algar TI e suas controladas Algar Tecnologia, Engeset 
e outras sociedades sediadas na América Latina, que atuam na prestação de serviços de contact center, BPO 
(Business Process Outsourcing), serviços gerenciados e soluções em tecnologia da informação, deixou o portfólio 
consolidado da Companhia, mediante cisão ocorrida em 2 de dezembro de 2019. Com a cisão do investimento da 
Algar Telecom na Algar TI, as informações financeiras consolidadas da Companhia passaram a ser representadas 
por um único segmento identificado de Negócio, reportável nos termos do CPC 22 – Informações por Segmento, 
o segmento de “telecomunicações”. Esse segmento representa a agregação dos resultados e do capital empregado 
nos serviços de telefonia fixa, internet banda larga, comunicação de dados, telefonia celular, produtos e serviços 
digitais e de valor adicionado, sendo as operações desenvolvidas pela Companhia e suas controladas Algar Mul-
timídia, Algar Soluções e Smart. De forma evolutiva e em linha com sua estratégia de atuação, a Administração 
da Companhia passou a utilizar a segregação comercial dos seus clientes como guia para a tomada de decisões 
estratégicas e de acompanhamento de resultados. Dessa forma, a partir de recentes implantações sistêmicas e me-
lhorias de processos realizadas, a abertura das informações por segmento de negócio passaram a ser apresentadas 
da seguinte forma, a partir do terceiro trimestre de 2020:

Segmento Descrição

B2B
Segmento correspondente aos clientes pessoa jurídica de grande, médio e 

pequeno portes e também outras empresas do mercado de Telecom.

B2C
Segmento correspondente aos clientes pessoa física que fazem uso 

dos serviços de modo não-profissional.
Embora o novo modelo de gestão da Companhia e de suas controladas apresente uma segregação com base no 
tipo e perfil do cliente, os ativos e a estrutura operacional como um todo são indivisíveis e são compartilhados 
nas diversas operações, de modo que uma única Unidade de Geração de Caixa - UGC é percebida e caracterizada 
nesse contexto, inclusive para fins da análise de recuperabilidade dos ativos (teste de impairment). De acordo com 
o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a UGC é o menor grupo identificável de ativos que gera 
entradas de caixa, entradas essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou 
outros grupos de ativos. No contexto operacional da Empresa, os ativos estruturantes de telecomunicações como 
antenas, backbone, backhaul, elementos de rede, entre outros, são utilizados para geração de receita em todos os 
segmentos, de modo indistinto. A alocação de ativos nos segmentos dos negócios explorados pela Companhia 
depende de uma segregação dos ativos comuns, o que desqualificaria a função e a capacidade operacional do 
recurso envolvido, resultando, daí o efeito prático existente na Companhia, que é a vigência de uma única unidade 
geradora de caixa (UGC). Em razão da cisão mencionada no segundo parágrafo desta nota explicativa, ocorrida 
em 2 de dezembro de 2019, os saldos das contas patrimoniais de 31/12/2019 e 31/12/2020 já estão comparativos, 
conforme disposto no balanço patrimonial. No quadro abaixo são apresentadas as informações de acordo com o 
novo modelo de informações por segmento utilizado na gestão de negócios da Companhia.

31/12/2020 31/12/2019
 B2B B2C Consolidado B2B B2C Consolidado
Receita bruta 1.842.802 1.192.775 3.035.577 1.662.629 1.147.161 2.809.790
Receita líquida 1.422.461 928.310 2.350.771 1.259.867 866.755 2.126.622
Custos operacionais (446.389) (371.164) (817.553) (347.858) (356.053) (703.911)
Despesas comerciais (246.917) (152.418) (399.335) (231.188) (131.031) (362.219)
Despesas administrativas (81.282) (65.744) (147.026) (79.414) (83.915) (163.329)
Outras receitas e despesas 
 operacionais 20.367 22.399 42.766 57.818 15.547 73.365
Depreciação e 
 amortização (263.293) (250.463) (513.756) (232.406) (217.643) (450.049)
Tendo em vista que neste novo modelo de informação por segmento não é possível efetuar a abertura comparativa 
das informações apresentadas, principalmente em virtude do negócio de tecnologia, abaixo está sendo apresentado 
quadro com as informações pelo modelo anterior de informações por segmento.
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Telecom Tech - BPO/Gestão de TI Eliminações Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

B2B 1.842.802 1.668.563 - - - - 1.842.802 1.668.563
B2C 1.192.775 1.145.767 - - - - 1.192.775 1.145.767
Tech - BPO/Gestão de TI - - - 879.894 - (38.535) - 841.359
Eliminações - (4.540) - - - (2.671) - (7.211)
Receita bruta 3.035.577 2.809.790 - 879.894 - (41.206) 3.035.577 3.648.478
(-) impostos e deduções sobre vendas (684.806) (683.168) - (94.326) - 133 (684.806) (777.361)
Receita operacional líquida 2.350.771 2.126.622 - 785.568 - (41.073) 2.350.771 2.871.117
Depreciação e amortização (513.756) (450.049) - (53.318) - - (513.756) (503.367)
Custos e despesas operacionais (1.321.148) (1.156.095) - (694.642) - 41.171 (1.321.148) (1.809.566)
Resultado operacional antes do resultado financeiro, equivalência e impostos sobre o lucro 515.867 520.478 - 37.608 - 98 515.867 558.184
Resultado financeiro (225.471) (78.203) - (22.981) - (1) (225.471) (101.185)
Equivalência patrimonial - 11.187 - - - (11.187) - -
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 290.396 453.462 - 14.627 - (11.090) 290.396 456.999
Imposto de renda e contribuição social (88.020) (150.746) - (3.537) - - (88.020) (154.283)
Resultado liquido 202.376 302.716 - 11.090 - (11.090) 202.376 302.716
Outras divulgações:
Investimento em ativo fixo  (notas 11 e 12) 461.698 714.012 - 26.841 - - 461.698 740.853

33. Resultado por ação 
Individual

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 202.376 302.716
Quantidade de ações ON no final do exercício 295.019.806 295.019.806
Média ponderada das ações 295.019.806 295.019.806
Resultado básico e diluído por ação ON (em R$) 0,69 1,03
34. Transações que não afetaram o caixa - Os saldos das principais transações de investimento que não repre-
sentaram movimentações de caixa e equivalentes de caixa são apresentados como segue:

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Aquisição de imobilizado e intangível, a pagar 51.387 80.233 17.519 44.699
Direito de uso de ativos – CPC 06 / IFRS 16, a pagar 276.073 30.330 242.026 13.606
Crédito de PIS e COFINS, conforme processo transitado em 
julgado 25.855 138.302 - 138.302
Aquisição de sociedade (Smart) - parcela a prazo - 19.473 - 19.473
Baixa de valores a restituir a acionistas 28.434 - 28.434 -

381.749 268.338 287.979 216.080
35. Cobertura de seguros - Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
composta por R$ 2.220.540 para danos materiais e R$ 2.141.500 para lucros cessantes; R$ 18.000 para responsa-
bilidade civil para as empresas, abrangendo a Companhia e suas controladas Algar Multimídia e Algar Soluções.
36. Outras divulgações - a) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - ANATEL - Em 16 de dezembro de 2020 
foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Nº 02/2020, firmado entre a ANATEL e a Companhia, 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações  financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Algar Telecom S.A. - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Algar Telecom S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolida-
do, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 
2020 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio  líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Algar Telecom S.A. em 31 de dezem-
bro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards – 
IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”. Base para opinião - Nossa audito-
ria 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Companhia e a suas controladas, 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 - CFC, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada  para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Comparabilidade das 
demonstrações financeiras consolidadas - Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1(b) às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, que descreve que a demonstração de resultados consolidada em 31 de 
dezembro de 2020 não é comparável à demonstração de resultados consolidada em 31 de dezembro de 2019, em 
virtude da cisão da então controlada Algar TI Consultoria S.A., ocorrida em 2 de dezembro de 2019. Nossa 
opinião não contém ressalva relacionada a esse 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 financei-
ras individuais e consolidadas como  um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Re-
conhecimento de receita de telecomunicações - Por que é um PAA - Conforme descrito na nota explicativa nº 24 
às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a receita líquida de venda de produtos e serviços de 
telecomunicações reconhecida pela Companhia durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é de 
R$1.456.305 mil na controladora e R$2.350.771 mil no consolidado. Por sua representatividade, a receita líqui-
da de venda de produtos e serviços de telecomunicações é considerada relevante pelos usuários das demonstra-
ções financeiras da Companhia. Com base nesses fatores, consideramos a receita de serviços de telecomunica-
ções como um assunto importante na auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Nossos 
procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i) Avaliação e teste dos controles internos relevantes relacio-
nados ao processo de reconhecimento de receita. ii) Avaliação e teste de controles dos sistemas informatizados 
considerados relevantes com uso de nossos especialistas, para os quais destacamos: a) A execução de testes re-
lacionados à segurança da informação, à gestão de acessos e à segregação de função com impacto sobre as de-
monstrações financeiras, incluindo testes complementares sobre evidências mitigatórias, quando aplicável. b) 
Testes específicos para o faturamento de voz e dados pela plataforma operacional da Companhia. c) Testes de 
integridade e acuracidade dos relatórios utilizados para determinação do reconhecimento de receita. iii) Realiza-
ção de procedimentos analíticos substantivos. iv) Leitura das divulgações apresentadas em nota explicativa. No 
decorrer de nossa auditoria, identificamos deficiências em alguns dos controles internos automatizados relacio-
nados ao reconhecimento de receita, para as quais evidências mitigatórias foram apresentadas pela Companhia. 
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos, que incluíram 
teste dos controles mitigatórios, consideramos que a receita de telecomunicações e as respectivas divulgações 
em notas explicativas são aceitáveis no contexto da auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas tomadas em conjunto. Capitalização ao ativo imobilizado - Por que é um PAA - Diante do montante en-
volvido e da dispersão dos investimentos no ativo imobilizado pela Companhia, consideramos a capitalização de 

gastos ao ativo imobilizado como um assunto foco de nossa auditoria, pois podem ocorrer erros na determinação 
e eventual capitalização de gastos não qualificáveis principalmente relacionados a serviços de terceiros e mão de 
obra. Por sua representatividade, a capitalização ao ativo imobilizado é considerada relevante pelos usuários das 
demonstrações financeiras da Companhia. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, entre outros: i) Avaliação do desenho e da implementação dos controles internos 
relevantes adotados pela Administração para segregação e capitalização ao ativo imobilizado. ii) Execução de 
procedimentos substantivos, por amostragem, com a finalidade de avaliar a valorização e alocação dos gastos 
segregados e capitalizados ao ativo imobilizado. iii) Desafio às premissas utilizadas pela Administração na deter-
minação e segregação dos gastos capitalizados, e iv) Leitura das divulgações apresentadas em nota explicativa. 
No decorrer de nossa auditoria, identificamos deficiências em alguns dos controles internos relacionados a capi-
talização no ativo imobilizado, para as quais evidências mitigatórias foram apresentadas pela Companhia. Com 
base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos, consideramos que as ca-
pitalizações ao ativo imobilizado e as respectivas divulgações em notas explicativas são aceitáveis no contexto da 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos - De-
monstrações do valor adicionado - As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) re-
ferentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da 
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos 
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as demais demonstrações finan-
ceiras e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, se-
gundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor - A Administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expres-
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, 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 financeiras 
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 esse respeito. Responsabilidades da Administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A Administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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 acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-

rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas, 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 funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente  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 planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • 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 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 e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela 
supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunica-
mo-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 con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governan-
ça declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram consi-
derados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de audi-
toria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da co-
municação para o interesse público.

Campinas, 3 de março de 2021
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com vigência de 30 meses, abrangendo o período de 18/12/2020 a 18/06/2023. Com a assinatura do TAC, a 
Companhia assumiu compromissos para o provimento do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia 4G ou 
superior em diversas localidades do Brasil, além da realização de licenciamento de estações e implementações de 
funcionalidades no seu aplicativo (app).  Do acordo ora assinado, resultou, também, uma obrigação no montante 
de R$ 4,6 milhões  a ser ressarcido aos usuários, por cobranças indevidas na  prestação dos serviços de Telecom, 
cuja provisão foi contabilmente reconhecida, compondo o passivo circulante do balanço patrimonial do corrente 
exercício. Para o cumprimento dos compromissos do TAC, a Companhia estima um investimento total de aproxi-
madamente R$ 21 milhões. b) Efeitos do Coronavírus nas informações financeiras - Desde 11 de março de 2020, 
quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a nova doença - “COVID-19” como uma pandemia, 
houve uma brusca mudança nas relações pessoais e profissionais em todo o mundo.  Medidas de distanciamento 
social, com vistas à diminuição do contágio, vem sendo adotadas por muitos países e causaram uma forte redução 
no nível de atividade de vários segmentos de negócios de diversas economias. Isto é explicado pelo fato de que, 
tanto a indústria quanto as atividades de comércio e serviços, existem e coexistem a partir de relacionamentos 
regidos pelas pessoas que, por serem vulneráveis às atuais circunstâncias, são o principal foco de preservação no 
momento. No Brasil, o Produto Interno Bruto – PIB encolheu 1,5% e 9,7% no 1T20 e 2T20, em relação aos tri-
mestres imediatamente anteriores, voltando a crescer a partir do 3T20 (+7,7), impulsionado pela injeção de cerca 
de R$ 270 bilhões na forma de auxílio emergencial pelo governo federal.  Durante todo esse período o principal 
foco da Companhia tem sido a saúde e segurança de seus associados, clientes e fornecedores. Nesse sentido, 
inúmeras medidas de segurança foram empregadas incluindo, entre outras, a adoção do trabalho remoto para 
praticamente toda a operação, com exceção dos técnicos de campo e das equipes de lojas, a suspenção de viagens 
e o contato exclusivamente remoto com fornecedores e demais parceiros. As funções operacionais de campo, 
por sua vez, passaram a contar com medidas de prevenção, protocolos, uso de EPIs, treinamentos e programa de 
testagem. Tudo para garantir a manutenção dos serviços com fundamental atenção à segurança de todos.  A opera-
ção da Algar Telecom vem se mostrando resiliente nesse cenário. A importância da conectividade, como meio de 
viabilização de negócios, transações, ensino, lazer e informação, nunca foi tão evidente. Passado o período mais 

turbulento de adaptação das pessoas às medidas de distanciamento adotadas, pode-se dizer que uma nova forma 
de se fazer negócios, trabalhar e se relacionar tenha se estabelecido, na qual os serviços de telecomunicações são 
essenciais.  Na segunda quinzena de janeiro de 2021, época de elaboração dessas Demonstrações Financeiras re-
ferentes ao exercício social findo em 31/12/2020, alguns países do mundo, entre eles o Brasil, apresentavam uma 
nova onda de aumento de casos da Covid-19, suscitando o enrijecimento de medidas de distanciamento social 
em alguns estados e cidades, ao mesmo tempo em que dava início à campanha de vacinação contra o coronaví-
rus. O prolongamento dessa situação e potenciais novos efeitos adversos na economia brasileira irão depender de 
alguns fatores, tais como: duração e extensão da nova onda de contágio, medidas governamentais em resposta à 
pandemia, velocidade da retomada dos níveis de emprego e da capacidade de consumo das famílias, entre outros.  
Até o momento a administração da Companhia não tem conhecimento de novos fatores relevantes que estejam 
impactando as suas operações. A Companhia continuará aplicando as suas medidas de segurança e poderá adotar 
novas ações ou adaptar as suas políticas, conforme as exigências e orientações das autoridades governamentais, 
sempre prezando pelo melhor interesse de seus associados, clientes, fornecedores e demais parceiros.
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Declaração dos diretores sobre o parecer dos auditores independentes 
e sobre as demonstrações financeiras 

Em cumprimento às disposições normativas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a diretoria estatutária 
da Algar Telecom S.A. declara que reviu, discutiu e concordou com as opi-niões expressas no parecer dos 
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2020. Adicionalmente, declara que tomou conhecimento das demonstrações financeiras ora 
disponibilizadas, e expressa aqui a sua concordância com as mesmas.

Uberlândia, 3 de março de 2021.

  Outras informações relevantes
A ALGAR TELECOM S.A., nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso IX da ICM 480/09, informa a inexis-
tência do parecer do Comitê de Auditoria, bem como a inexistência do relatório resumido do referido Comitê.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado 
por CIDADE JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, 
na Avenida dos Jardins, nº 260, sala 10, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 
15.522.298/0001-77 ,faz saber que levará a público faz saber, a todos quanto o 
presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site www.leiloesu-
berlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para 
efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida Suíça n° 
30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o 
seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL e 
fechado JARDIM VERSAILLES, com medidas e confrontações da respectiva 
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA DE 08 MARÇO DE 2021 as 10h00min com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALI-
ZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, 
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO 
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA 08 DE MARÇO DE 2021 as 13h00min com término as 14h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de 
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para 
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 02 de março de 2.020.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

22 04 447,00 m² 191.977 R$ 787.406,67 R$ 685.021,10

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CHRISTIANE MEIRE DOS SANTOS BREDARIOL SOUZA, 
CPF/CNPJ nº 63541084634, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para 
se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) COOPERATIVA DE CREDITO 
DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, 
que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 18.423,19, em 25/02/2021, sujeito à 
atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 292306 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 12791, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o pagamento não seja 
realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque 
administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. 
O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, nos termos do art. 26, §7º da Lei 
9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2021. Será realizado no dia 17 de março 
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 031/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 10/2021, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com reserva de itens para participação exclusiva 
de Microempresas, empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e  
www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 18 de fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes 
Porto – Pregoeira.

OBJETO: Aquisição de Tablets, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das
licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a
mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 22/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas alterações,
nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 03 de março de
2021.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2021

Objeto: Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de medicamentos
de uso humano (Acetilcisteína 100 mg/ml, ampola 3 ml; Água Destilada, bidestilada,
estéril, apirogênica, ampola 10 ml; Amicacina Sulfato 250 mg/ml, solução injetável,
ampola 2 ml; e outros).O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e
para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que devido a não
publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do dia 18/03/2021
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 03 de março de
2021.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.PREGOEIRO

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
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INICIATIVA

Cultura Geraes oferece 
cursos e oficinas ao setor

 | OBJETIVO É DEMOCRATIZAR O 
ACESSO AOS MECANISMOS DE 
FOMENTO EM MINAS

 � DA REDAÇÃO

Qualificação, formação 
e profissionalização. 
Esses são os três pi-

lares do programa “Cultura 
Geraes”, iniciativo pela Secre-
taria de Estado de Cultura e 
Turismo (Secult) para promo-
ver e democratizar o acesso 
dos trabalhadores da cultura 
aos mecanismos de fomento 
em Minas Gerais.

Por meio de parcerias com 
entidades dos setores público 
e privado, a Secult pretende 
estimular a cadeia produtiva 
ao disponibilizar, de forma 
gratuita, cursos e oficinas com 
foco na elaboração, produção 
e gestão de projetos culturais. 
Além disso, estão previstos 
editais que irão favorecer 
a formação relacionada à 
temática.

A proposta de criar um 
programa específico para a 
qualificação de trabalhadores 
da Cultura no estado ganhou 
força durante a operacionali-
zação da Lei Aldir Blanc. De 
acordo com o secretário de 
Cultura e Turismo de Minas 
Gerais, Leônidas Oliveira, 
houve um entendimento da 
secretaria em relação a difi-
culdades que alguns profis-
sionais da área apresentaram 
para acessar os mecanismos 
de incentivo disponibilizados 
ou viabilizados pela Lei.

“Operacionalizar a Lei 
Aldir Blanc em Minas Gerais 
nos exigiu um esforço gigan-
tesco em todos os sentidos. 
Além de percebermos que é 

necessário investir em ações 
para descentralizar o acesso 
aos recursos para o fomento 
cultural, ficou claro que preci-
samos estimular a formação 
qualificada de produtores e 
gestores culturais. Incentivar 
esta formação é uma das 
formas de garantir que os re-
cursos disponibilizados para o 
financiamento cultural sejam 
aproveitados ao máximo e 
cheguem ao maior número de 
pessoas”, destacou.

Com a ampliação da pro-
fissionalização do setor no 
estado, a Secult vai colaborar 
para fomentar a economia da 
Cultura, possibilitando que um 
número maior de trabalhado-
res conheça e entenda o Sis-
tema de Financiamento à Cul-
tura de Minas Gerais (SFIC). 
O constante aperfeiçoamento 
do setor e a qualificação regu-
lar também permitirão à pasta 
elaborar e consolidar políticas 
ainda mais eficientes, que 
estimulem a produção cultural 
no estado e potencializem 
a diversidade artística das 
propostas.

O programa Cultura Gera-
es é composto por diversas 
ações, com destaque para o 
FormaCULTURA, conjunto 
de atividades formativas que 
serão realizadas a cada dois 
meses em parceria com enti-
dades. A primeira edição será 
viabilizada por meio de uma 
parceria com a Associação 
Mineira de Eventos e Entre-
tenimento (AMEE).

Em oficina oferecida para 
associados da AMEE, inte-
grantes da equipe técnica da 

COMEMORAÇÃO

Casa França-Brasil reabre com nova exposição no Rio
 � AGÊNCIA BRASIL

Com a exposição Casa 
Aberta-Passagens, o Centro 
Cultural Casa França-Brasil 
reabriu as portas nesta quar-
ta (3), após um ano fechado 
em razão da pandemia da 
covid-19, para comemorar 
os 200 anos de construção 
do espaço e os 30 anos do 
equipamento cultural, ambos 
completados no ano passado.

O curador da mostra, Ri-
cardo Resende, disse em 
entrevista à Agência Brasil, 
que a Casa França-Brasil 
funcionou no passado durante 
mais de 100 anos como uma 
alfândega, um espaço de 
passagem “de mercadorias e 
almas” que entravam e saíam 
do Brasil, incluindo ouro, dia-
mantes, café e até escravos, 
que foram transformados em 
“mercadoria humana”. 

“É como um espaço de 
passagem mesmo”, disse, ao 
explicar a escolha do nome 
Casa Aberta-Passagens para 
a exposição de reabertura do 
equipamento, no Boulevard 
Olímpico, região central da 
cidade do Rio de Janeiro.

 � HISTÓRIA

Foram convidados para 
participar da mostra dez artis-
tas, que celebram, a partir de 

seus trabalhos, a reabertura 
do espaço cultural no país, 
de modo a estimular novas 
vivências, gerando reflexões 
sobre toda a trajetória do 
local, cujo edifício foi projeta-
do pelo arquiteto da Missão 
Artística Francesa, Grandjean 
de Montigny, e encomendado 
em 1819 por D. João VI. 

Inaugurado em 13 de maio 
de 1820, o primeiro prédio 
da arquitetura neoclássica 
registrado no Brasil deu à 
cidade do Rio de Janeiro uma 
atmosfera cosmopolita euro-
peia e foi a primeira Praça do 
Comércio do Rio de Janeiro, 
então sede do Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves.

Em 1824, o edifício foi 
transformado em alfândega. 
A construção foi tombada pelo 
Departamento do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, 
atual Iphan, transformada 
inicialmente em depósito 
para os arquivos do Banco 
Ítalo-Germânico e, posterior-
mente, em sede do II Tribunal 
do Júri.

Em 1990, a Secretaria de 
Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro restaurou a constru-
ção, resgatou as linhas arqui-
tetônicas originais projetadas 
por Montigny e inaugurou a 
Casa França-Brasil. 

O curador Ricardo Resen-

de assegurou que a reabertu-
ra da programação da Casa 
França-Brasil será feita com 
toda a cautela, com obrigato-
riedade do uso de máscara e 
de álcool em gel. A cada vez 
entrarão dez pessoas para 
visitar a mostra, para não 
colocar o público em risco de 
contaminação, uma vez que o 
espaço é grande e bem venti-
lado. Ele disse que não será 
necessário pré-agendamento 
para visitar a exposição.

 � INTERPRETAÇÕES

Ricardo Resende explicou 
que, no caso de alguns ar-
tistas, como Efrain Almeida, 
a curadoria buscou na obra 
algo que dialogasse com o 
tema central da exposição. 
“Foi uma oportunidade de 
mostrar um trabalho que, 
justamente, fala de migra-
ção, do fluxo migratório do 
Sul para o Norte e, depois, 
do Norte para o Sul. É um 
trabalho também de memória 
afetiva que o artista tem. Se 
refere à infância do artista, às 
memórias dos pais, da casa 
onde nasceu e cresceu. É 
uma homenagem ao pai, um 
trabalho poético que fala de 
passagem, como se aquele 
trabalho tivesse atravessado 
as portas e pousado no chão 

da Casa França-Brasil, como 
um repouso”.

Resende destacou ainda 
os trabalhos de três artistas 
do Museu Bispo do Rosário, 
ex-internos da Colônia Julia-
no Moreira, em Jacarepaguá, 
zona oeste do Rio. Eles foram 
convidados para pensar a 
palavra passagem, cada um 
à sua maneira. Patricia Ruth, 
por exemplo, retratou a es-
trada que a trouxe de Belém 
do Pará para o Sul do país, 
com suas paradas. “Para ela, 
passagem é essa estrada que 
a joga para o mundo, para o 
Rio de Janeiro”. 

Já Leonardo Lobão pen-
sou no tempo anterior à sua 
internação em que ia para 
a Barra da Tijuca pegar on-
das. “Para ele, passagem é 
o melhor tempo de sua vida. 
Significa abrigo, o tubo de 
uma onda. Lobão trabalha 
com a memória dele”, disse 
o curador.

Arlindo Oliveira cria fraga-
tas, como se aqueles barcos 
estivessem aportando na 
Casa França-Brasil. Ali tam-
bém era um porto, o maior 
do Brasil no século 19 e boa 
parte do século 20. Ali anco-
ravam mais de 2.600 barcos 

por ano”.
Participam da exposição 

os artistas Adriano Machado 
(BA), Arlindo Oliveira (RJ), 
Claudia Hersz (RJ), Efrain 
Almeida (CE/RJ), Emerson 
Uýra (AM), Ivan Grillo (SP), 
Leonardo Lobão (RJ), Marcela 
Bonfim (SP/RO), Panmela 
Castro (RJ) e Patrícia Ruth 
(PA/RJ).

A exposição tem patrocínio 
da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério 
do Turismo e governo federal, 
por meio da Lei Aldir Blanc.

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Espaço, que tem 200 anos, ficou fechado 
por um ano em razão da pandemia

Superintendência de Fomento 
Cultural, Gastronomia e Eco-
nomia Criativa da Secult irão 
abordar o Sistema de Finan-
ciamento à Cultura e a elabo-
ração de projetos culturais. 
Nos três módulos oferecidos, 
estarão em pauta os instru-
mentos fundamentais para a 
elaboração de projetos artís-
ticos e culturais e o desenvol-
vimento de propostas, além 
do gerenciamento financeiro e 

a prestação de contas de um 
projeto. Novas capacitações e 
oficinas serão realizadas pela 
Secult e instituições parceiras.

Outra ação que compõe 
o Cultura Geraes é o Secult 
InFORMA, inciativa que le-
vará aos gestores municipais 
um conteúdo adequado às 
demandas desse público, 
incluindo orientações para 
elaboração de editais e possi-
bilidades de ações de fomento 

nos municípios. Também faz 
parte do Secult InFORMA a 
oferta de atividades de ca-
pacitação e aperfeiçoamento 
para agentes culturais, espe-
cialmente aqueles residentes 
no interior do estado.

 � FUNDO ESTADUAL

O Cultura Geraes também 
se integra ao Fundo Estadual 
de Cultura (FEC) por meio 

de editais que possuem foco 
na formação de artistas e 
trabalhadores da Cultura. Os 
editais estão em fase de ela-
boração e, em breve, serão 
divulgados pela pasta em 
seus canais de comunicação.

A previsão é que os editais 
do FEC, em 2021, disponibi-
lizem cerca de R$ 18 milhões 
para todas as regiões do es-
tado, contemplando as mais 
diversas áreas.

MARCO CREPALDI /SECOM/PMU

Iniciativa permitirá a 
elaboração de políticas 
mais eficientes para a 
produção artística em 
Minas Gerais
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HORÓSCOPO

20 DE ABRIL | 20 DE MAIO

TOURO
21 DE MAIO | 20 DE JUNHO

GÊMEOS
21 DE MARÇO | 19 DE ABRIL

ÁRIES

Você irá se distrair e não será mo-
tivado a agir. Seu senso prático 
está em baixa. Sua mente, no en-
tanto, está em boa forma.

A revisão que você está realizan-
do o incentiva a adotar valores no-
vos e mais profundos. Uma onda 
de cansaço está apontando na 
direção certa.

Sua natureza agradável e sua dis-
ponibilidade vão fazer com que os 
outros queiram imitar você. Apro-
veite-se disso.

23 DE OUTUBRO | 21 DE NOVEMBRO

ESCORPIÃO
22 DE NOVEMBRO | 21 DE DEZEMBRO

SAGITÁRIO
23 DE SETEMBRO | 22 DE OUTUBRO

LIBRA

Os movimentos planetários cau-
sarão tensão hoje, mas algumas 
boas notícias vão compensar isso. 
Obtenha algum espaço, você tem 
tempo suficiente.

O dia parece estar em movimento 
rápido. Você vai ter que se movi-
mentar, mas isso vai ser satisfató-
rio.

Você tem prazer em jogar mais 
lenha na fogueira. Tenha cuidado 
e se acalme. Suas palavras são 
mais cortantes do que você ima-
gina.

22 DE DEZEMBRO | 19 DE JANEIRO

CAPRICÓRNIO
20 DE JANEIRO | 18 DE FEVEREIRO

AQUÁRIO
19 DE FEVEREIRO | 20 DE MARÇO
PEIXES

Você vai ser mais sério do que de 
costume e sentirá necessidade de 
se concentrar no que é realmente 
importante. Não tenha medo de 
mostrar o seu talento para impro-
visar.

Sua franqueza vai valer a pena e 
ganhar pontos com as pessoas ao 
seu redor. Você está em excelen-
te forma física. Aproveite isso sem 
esperar que venha de outras pes-
soas.

O ambiente estará alegre e har-
monioso. Você não ficará de-
cepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão pró-
ximas. 

21 DE JUNHO | 22 DE JULHO

CÂNCER
23 DE JULHO | 22 DE AGOSTO

LEÃO
23 DE AGOSTO | 22 DE SETEMBRO
VIRGEM

O ambiente estará alegre e har-
monioso. Você não ficará de-
cepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão pró-
ximas.

Você vai encontrar uma coisa 
inesperada em comum com al-
guém ao seu redor. Você foi muito 
rápido para julgar.

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as por-
tas. Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso.

www.meu-horoscopo-do-dia.comPALAVRAS CRUZADAS
O jogo mais clássico! 

Através das definições descubra a palavra que preenche os quadradinhos da cruzada.PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

BB
TARIFARIO

MELIGENI
AMALUCAR
ZEHEAD

CONCORDIA
NLROAZ
ACARIV
SAMDEEP
EPOCALA

APARAGT
ADOIDADO
ROSALOT
AORTEGA

Arthur
Zanetti, 
ginasta
paulista 

"Vírus", na
sigla HIV

Grupo de
amigos
(pop.)

"(?)
Traviata",
ópera de

Verdi" 
Antiga 

embarca-
ção a
remo

Sobrinho
de Abraão

(Bíblia)

A cor da
carne do
salmão

(?) y
Gasset,
filósofo

espanhol

Profundo,
em inglês
Pintar (o
meio-fio)

"Curtindo
a Vida

(?)", clás-
sico do Ci-
nema ju-

venil, com
Mathew

Broderick

Tio (?),
símbolo
dos EUA

Sobra do
corte

Período
histórico

Ouvir, em
espanhol

Diz-se do compro-
misso que não pode
ser des-
marcado

Pisado 
no freio

Belicosa

Litro
(símbolo)

Castrado

Daniel (?),
ator e

cineasta 

Instituto de Logística
da Aero-
náutica
(sigla)

O acordo
que leva à
redução

das taxas 
alfande-
gárias

Endoi-
decer

Fernando
(?),

tenista
brasileiro

Devasta-
dor (fig.)

Rua
(abrev.)

Cabeça,
em inglês

Que chama
a atenção

"Os Músicos de (?)",
conto dos Grimm
Os dois maiores
Estados do Brasil

Capital Na-
cional da 
Suinocul-
tura (SC)

Peixe
também
conhe-

cido como
"cascudo"

Tesla
(símbolo)
Cão, em
inglês

3/dog — oir. 4/deep — head — roaz. 5/caiar. 6/bremen — ortega. 9/aguerrida — concórdia.

A leitura 
e o leitor
Eu sou daquelas pessoas 

que gosta de ler sem predile-
ção. Ou seja, leio pesquisas, 
romances, poesias, contos, 
biografias, documentários, 
bíblia, livros de geografia, di-
reito, psicologia, piadas, qua-
drinhos, revistas, receitas... e 
assim vai se formando uma 
lista interminável de assun-
tos. Nessa salada de letras, 
outro dia me deparei com “O 
arroz de Palma”, de Francisco 
Azevedo. Autor este que tem, 
a meu ver, muita semelhança 
com outro escritor brasileiro, 
do qual gosto muito, estou a 
falar do JAX, também carioca. 
Se colocarmos os dois juntos, 
em uma mesa literária, o es-

pectador, por certo, dirá que 
estão presos por laços fami-
liares, de produção, de escrita 
e cultural. Cada qual em seus 
traços, predileções, estilo lite-
rário, mas com fortes simila-
ridades de saberes em que, 
olhando um, lembra-se do ou-
tro. São coincidências da vida.

De volta ao “Arroz de Pal-
ma”, obra que só não gostei 
mais devido à ausência de 
sumário, detalhe que eu apre-
cio bastante, quando há ca-
pítulos. E considerando que 
amigos são anjos, que Deus 
coloca em nosso caminho, 
para nos ajudar a concretizar 
sonhos, após ser apresenta-
da a este prato, ou melhor, a 
esta obra, por meio de uma 
mensagem de WhatsApp, fui, 
em seguida, presenteada pelo 
escritor brasiliense Evandro 

Valentim de Melo, que, em 
seu feeling literário, achou de 
encomendar aos Correios que 
me trouxessem um exemplar 
do robusto volume de 366 
páginas, da citada obra, que 
passei a devorar feito banque-
te de rei, onde come-se um 
prato enquanto fica de olho no 
outro, sempre ávido a saber o 
que está por vir, e sem saber 
avaliar direito qual é o mais 
saboroso. Se tivesse que ilus-
trar esse momento, diria que é 
sobremesa, de tão gostoso.

O livro se abre com o in-
teressante capítulo “Família 
é prato difícil de preparar”. 
Considerei propício citá-lo, 
especialmente, considerando 
o fato de as famílias estarem 
mais próximas fisicamente 
nos últimos 380 dias. E, todos 
sabem, família reunida é sin-

toma de assunto inesgotável. 
É tempero marcante. É prato 
para todas as ocasiões.

O meu “Arroz de Palma” é 
a 12.ª edição, mas a obra já 
chegou à 19.ª. Ouso dizer que 
Francisco Azevedo foi muito 
feliz na escolha temática. É 
claro que não basta acertar no 
tema, é preciso competência e 
relacionamento, e isso o autor 
tem de sobra. Porém, quando 
alego felicidade na escolha do 
tema é porque a obra aponta 
para o convívio familiar, te-
mática universal, mas, neste 
caso, trata-se de uma família 
comum, com seus gatos no 
telhado, suas cobras e lagar-
tos, em que o leitor se depa-
ra com intrigas, separações e 
reconciliações, e outros condi-
mentos, que, possivelmente, é 
uma das particularidades que 

levaram este prato ao banque-
te literário que é.

O romancista Francisco 
Azevedo é ex-diplomata, po-
eta, dramaturgo e roteirista, 
e “O Arroz de Palma” foi sua 
estreia no gênero. Como toda 
boa história, ao ler a linha do 
tempo deste autor, nota-se 
que há muito de sua vivência 
em sua ficção.

A obra se inicia com o pre-
paro de um almoço, pelo pro-
tagonista/narrador Antonio, 
um descendente de português 
que, no auge de seus 88, põe-
se de pé ainda de madruga-
da. E brinca com sua idade, 
aludindo-a a dois infinitos. E, 
dizendo que “Família é prato 
difícil de preparar”, o autor se-
gue escavando saudades.

É catando arroz espalhado 
pelo chão que o autor vai re-

velando os pontos brilhantes 
de seu arrozal, em um movi-
mento que podemos chamar 
de memória ou de psicologia, 
no qual o narrador se faz pas-
sado, presente, futuro, certo 
de suas saudades, convicto 
de sua capacidade e lotado de 
esperanças. Ao narrar sobre 
a catação de arroz, como pre-
sente de casamento, foi inevi-
tável não relembrar uma ami-
ga querida que, ao levar um 
pacote de arroz de presente 
de aniversário, foi zoada pelos 
adeptos das flores, ao que ela 
respondeu, sem titubear: Aca-
so, flores enche barriga? Tudo 
isso são sintomas de amor. Si-
nais de família. E, assim, como 
disse Riobaldo, “tudo junto e 
misturado”, podemos entender 
família como arroz à grega.

LITERATOIvone Gomes de Assis
Escritora
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IMÓVEIS

VENDA

CASAS

JARDIM HOLANDA -  vendo 
uma casa 3/4, duas suítes, 
sala ampla, cozinha, área 
de serviços ampla, 1 cô-
modo de despejo. Valor 
R$ 480.000,00. Tratar com 
Gledes 34 99663-1321/ 34 
99154-3601. 

TERRENOS

JARDIM IPANEMA -  Ótimo 
para Construtor! Vendo óti-
mo lote no Asfalto. Próximo 
ao Aeroporto, 307m². POR 
APENAS R$ 75.000,00 à 
vista. (3211-0216/99978-
8098/99688-0216) Avelar 
Imóveis - Creci MGJ5925

 MORADA NOVA -  Opor-
tunidade.  Vendo terreno 
250m, desmembrado, fi-
nanciamento direto com 
Avelar Imóveis. Entra-
da R$5.280,00 + 180X 
R$570,00 (iniciais). (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) - Creci MGJ5925.
 MORADA NOVA -  Ven-
do Lote Bem Localizado, 
Área de 20x50. Por ape-
nas R$ 60.000,00 (3211-
0216/99978-8098/99688-
0216) Avelar Imóveis - Creci 
MGJ5925.
CANAÃ -  Ótimo para Con-
strutor! Vendo ótimo lote 
de esquina. Financiamento 
direto com a Imobiliária. 
Entrada de apenas R$ 
9.280,00 + 180 Parcelas 
Iniciais de R$ 1.002,00 ou 
R$ 92.800,00 à vista. (3211-
0216/99978-8098/99688-

0216) Avelar Imóveis - 
Creci MGJ5925.

OPORTUNIDADE

COSTUREIRA -  contrata- se 
costureiras com prática em 
maquinas reta, overloque 
e pespontadeira. Oferece 
salário, vale alimentação e 
vale transporte. Falar com 
Joana 34 98862-5548/ 34 
3216-6305.
SERVIÇOS GERAIS -  precisa 
-se de um rapaz ou senhor 
para trabalhar em uma fa-
zenda em serviços gerais 
leve, que tenha animo e dis-
posição. Tratar 34 99145-
1304 / 34 99696-6667

Estágio De Atendimento - R$ 
742,00 (Mês), Estágio, Uber-
lândia Empresa No Segmen-
to Clinico Contrata Estagiário 
De Administração Auxiliar 
No Atendimento Presen-
cial E Por Telefone, Anotar 
E Transmitir Recados, Apoio 
As Funções De Recepção E 
Tarefas De Apoio Adminis-
trativo. Requisitos: Cursando 
Administração E Ter Conhe-
cimento No Pacote Office, 
Benefícios:vale Transporte. 
Enviar curriculo para: con-
sultoriarh@fundacaocdl.org.
br
Caixa Em Loja De Material 
De Construção - R$ 1.500,00 
(Mês), Clt, Uberlândia. Em-

presa No Segmento De Ma-
terial De Construção Con-
trata Caixa:atendimento Ao 
Cliente, Receber E Proces-
sar Pagamentos Por Diver-
sos Meios, Gerar Nf, Operar 
Sistema Interno, Entre Out-
ras Atividades Inerentes.
horário: Segunda À Sex-
ta 08:00 Às 18:00 (Horário 
De Almoço 11:30 Às 13:00) 
E Sábado 08:00 Às 13:00.
Requisitos: Experiência Na 
Função;Experiência Com 
Software.benefícios:vale 
Transporte. Enviar curriculo 
para: consultoriarh@funda-

caocdl.org.br

DIVERSOS

Venha ser um Cliente Oculto 

IBRC! -  Um dinheirinho extra 

cai bem a qualquer momen-

to, né? Se você tem: - Celular, 

notebook ou pc da Positivo 

Informática; - Produtos das 

marcas Samsung, Electrolux 

ou Panasonic (geladeira, 

fogão, micro-ondas, lawado). 

Faça contato conosco, at-

ravés do (11) 3372-4087.

• ESPECIALISTA EM CIRURGIA E
TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
• ESPECIALISTA EM IMPLANTODONTIA
• DTM E DOR OROFACIAL
• HARMONIZAÇÃO FACIAL

DR. MATHEUS SILVESTRE MINUCCI

CONSULTAS:
34 3231-9299

34 99686-7447

Av. Getúlio Vargas, 1695.
Centro - Uberlândia/MG

CIRURGIÃO-DENTISTA 
CRO 47151

IMPLANTES DENTÁRIOS
Porque você merece sorri pra vida!

Tratamentos especiais para 3ª idade

ESTAMOS CONTRATANDO!

Os Postos Eldorado, é um grupo  que está 
sempre em busca de pessoas comprometidas 
com a qualidade na prestação de serviços em 
todos os setores. Por isso estamos contratan-
do profissionais qualificados para as seguintes 
funções: 

Envie seu currículo para o email:
POSTOPALMASUDI@OUTLOOK.COM

- Administrativo;                     
- Gerente de Pista;                   
- Frentista Vendedor;

- Troca de óleo; 
- Caixa;                                               
- e outros. 

Faça a assinatura digital.
www.diariodeuberlandia.com.br/diariodigital

As notícias
chegam

até você 
cada vez

mais rápido

VENDO POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS

Tratar: (34) 9 9993-5691

Zona Urbana de Uberlândia, 
ótimo ponto com loja de 
conveniência.
Documentação em dia.

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR
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