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Resultado
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 
(e) (f) (f) (f) (e) (f) (f) (f)

Controladora direta:
Algar Telecom 2.817 (584) (65) - 2.788 (724) (1) - 
Total 2.817 (584) (65)                -   2.788 (724) (1) - 
Controladora indireta:
Algar S.A. 353                -   - - - - - - 
Total 353                -                -                  -   - - - - 
Outras partes relacionadas:
Algar Soluções 460 (1.768) - - - (983) - -
Algar Tecnologia 1.314 (27) (1.463) - 1.277 (11) (199) -
Algar TI 59 (2.095) - - 26 (2.720) - -
Engeset 84 (152) - - 176 - - -
ABC Inco (Algar Agro) 54 - - - - - - -
Space Empreendimentos 5 (5.825) (1.710) (292) 7 (5.251) - -
CTRQ - Rio Quente Resorts 214 - -                -   312 - - (53)
COMTEC 2 - - - 3 - - -
Total 2.192 (9.867) (3.173) (292) 1.801 (8.965) (199) (53)
Total partes relacionadas 5.362 (10.451) (3.238) (292) 4.589 (9.689) (200) (53)

3/3

Saldos - ativo circulante
31/12/2020 31/12/2019
Contas 

a receber Total
Contas 

a receber Total
Controladora direta: (a) (a)
Algar Telecom. 696 696 300 300
Total 696 696 300 300
Controladora indireta:
Algar S.A. 18 18 - -
Total 18 18 - - 
Outras partes relacionadas:
Algar Soluções - - 150 150
Algar TI 3 3 2 2
Algar Tecnologia 122 122 114 114
Engeset 5 5 22 22
ABC Inco (Algar Agro) 7 7 2 2
Space Empreendimentos - - 2 2
CTRQ - Rio Quente Resorts 18 18 27 27
COMTEC - - 1 1
Total 155 155 320 320
Total partes relacionadas 869 869 620 620

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

(b) (c) (d)  (b) (c) (d)  
Controladora 
 direta:
Algar Telecom            1.601 2.740      27.651 31.992 - 2.443 40.291 42.734
Total            1.601  2.740      27.651 31.992 - 2.443 40.291 42.734

Controladora 
 indireta:
Algar S.A - 308 - 308 21 176 - 197
Total - 308 - 308 21 176 - 197

Outras partes 
 relacionadas:
Algar Soluções 3 - - 3 55 - - 55
Algar Tecnologia 138 - - 138 16 - - 16
Algar TI 470 - - 470 604 - - 604
Engeset 39 - - 39 121 - - 121
Space 
 Empreendimentos 271 - - 271 - - - -
Total 921 - - 921 796 - - 796
Total partes 
 relacionadas           2.522 3.048      27.651 33.221 817 2.619 40.291 43.727

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) Obrigações 
pelo fornecimento de bens e serviços decorrentes das operações das empresas do Grupo Algar. c) 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. d) Dividendos a pagar. 
e) Receita da prestação de serviços conforme objeto social explorado pelas empresas. f) Refere-se a custos e 
despesas com serviços de telecomunicações; serviço de monitoramento eletrônico comercial, recepção, portaria, 
guarda de documentos, serviços de vigilância 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. Remuneração dos administradores - As remunerações dos administradores, responsáveis pelo plane-
jamento, direção e controle dos negócios da Companhia, que incluem os membros do conselho de administração 
e diretores estatutários são computadas como custos e despesas do exercício, incluindo os benefícios e encargos 
sociais correspondentes, estão apresentadas a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Salários e outros benefícios de curto prazo: (i) 
Diretoria executiva:
  Remuneração fixa 4.517 1.877
  Remuneração variável 3.769 997
  Previdência privada 217 74

8.503 2.948
(i) O aumento em 2020, em relação a 2019 deve-se à mudança no critério de rateio dessas despesas entre as em-
presas sob a mesma Administração, abrangendo a Algar Telecom e suas controladas.
20. Receita Operacional líquida

31/12/2020 31/12/2019
Serviços de comunicação e multimídia 731.319 813.969
Internet 12.351 14.880
Data center 66.405 41.237
Equipamentos e acessórios 15.471 3.015
Outros 2.606 208
Receita operacional bruta 828.152 873.309
Impostos e deduções (193.111) (207.780)
Receita operacional líquida 635.041 665.529
21. Custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal (70.783) (55.180)
Materiais (2.912) (2.054)
Serviços de terceiros (82.532) (56.765)
Custo de interconexão (29.212) (24.862)
Alugueis e seguros (14.207) (19.197)
Depreciação e amortização (101.063) (84.480)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (16.439) (15.232)
Custos de mercadorias vendidas (10.145) (1.857)
Outros (2.008) (1.804)

(329.301) (261.431)
22. Despesas com vendas

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal (67.241) (71.832)
Materiais (318) (548)
Serviços de terceiros (23.284) (24.297)
Propaganda e publicidade (3.649) (9.680)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (5.335) (3.724)
Alugueis e seguros (9.660) (8.734)
Depreciação e amortização (7.876) (5.400)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (1.507) (1.579)
Outros (680) (1.557)

(119.550) (127.351)
23. Despesas gerais e administrativas

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal (23.445) (22.575)
Materiais (59) (134)
Serviços de terceiros (3.804) (10.319)
Alugueis e seguros (299) (115)
Depreciação e amortização (5.745) (5.573)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (220) (208)
Outras (3.354) (3.371)

(36.926) (42.295)

24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
31/12/2020 31/12/2019

Multas sobre serviços de telecomunicações e contratuais 6.424 6.494
Reversão de provisões 2.336 4.818
Constituição de crédito tributário (PIS / CCOFINS) 25.855 -
Constituição de provisões (13.134) (2.819)
Ganho (perda) na venda de imobilizado (4.725) (1.489)
Multas pagas (2.029) -
Perdas com estoque de equipamentos (3.962) -
Recuperação de tributos - 4.131
Outras receitas (despesas) (529) 183
Total 10.236 11.318
25. Resultado financeiro, líquido

31/12/2020 31/12/2019
 Receitas financeiras: 
 Receitas de aplicação financeira 1.743 3.453
 Juros sobre contas recebidas em atraso 1.292 1.647
 Juros sobre impostos, taxas e contribuições 32 2.071
 Reversões de provisões 1.449 1.130
Atualização monetária de crédito tributário (PIS / COFINS) 14.568 -
 Variações monetárias, cambiais 3.427 1.433
 PIS / COFINS sobre receitas financeiras (841) (304)
 Outras receitas financeiras 754 453
  Total das receitas financeiras 22.424 9.883

 Despesas financeiras: 
 Encargos sobre provisões, impostos e taxas (2.742) (3.151)
 Juros sobre passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) (7.700) (8.214)
 Descontos concedidos (682) (443)
 Variações monetárias e cambiais (612) -
 Outras despesas financeiras (1.363) (1.076)
 Total das despesas financeiras (13.099) (12.884)
 Resultado financeiro, líquido 9.325 (3.001)
26. Instrumentos financeiros - A Companhia tem exposição aos seguintes riscos: • Risco de crédito; • Risco de 
liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. Risco de crédito - A Companhia monitora, continuamente, o 
crédito concedido aos seus clientes, bem como 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, abrangendo a exploração 
de serviços de provedor de Internet, implementação, operacionalização e gerência de soluções de conteúdo e co-
nectividade para acesso, venda, licenciamento e cessão de uso de software, dentre outros serviços. Em razão de 
sua ampla base de clientes a Companhia não está sujeita aos riscos de concentração de receita em um universo 
específico de tomadores dos seus serviços. Risco de liquidez - A Administração da Companhia gerencia riscos de 
liquidez visando assegurar o cumprimento das obrigações com passivos financeiros, seja por liquidação em dinhei-
ro 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. 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 e valores absolutos a serem 
aplicados em cada uma delas. A seguir, está apresentada a exposição a risco de juros das operações vinculadas à 
variação do CDI e da TJLP:

31/12/2020 31/12/2019
Aplicações financeiras (circulantes e não circulantes) – CDI 43.809 36.095
Exposição líquida – CDI 43.809 36.095
Exposição líquida total 43.809 36.095
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia não possuía operações com derivativos. 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 contro-
lar a exposição da Companhia aos riscos de mercado, dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos ao 
crescimento dos negócios. Risco operacional - Os riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas 
decorrentes de uma variedade de causas associadas aos processos da Companhia, assim como aos colaboradores, 
tecnologia e infraestrutura, além de fatores externos de mercado e de liquidez, como os decorrentes de ações legais 
e requerimentos regulatórios. O objetivo da Companhia é gerenciar os riscos operacionais, assim como evitar as 
perdas financeiras e danos à reputação da empresa, 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. Valores estimados de mercado - A Companhia utilizou os seguintes métodos e premissas 
para estimar a divulgação do valor justo de seus instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2020: Caixa e 
equivalentes de caixa - estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil. Contas a 
receber - decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como empréstimos e recebíveis, 
e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas. Os valores originais líquidos de 
provisão se assemelham aos valores justos na data de encerramento das demonstrações financeiras. O valor justo 
é calculado por fluxo de caixa descontado, e os recebimentos e pagamentos referem-se às previsões de fluxo de 
caixa no período. Para determinação do valor justo dos empréstimos e financiamentos, conforme abaixo, a Com-
panhia utilizou taxas de juros para descontar fluxos de caixa estimados, quando aplicável, baseadas na curva do 
CDI no final do período de relatório, e considera o cálculo como nível 2 de acordo com a hierarquia de valor justo 
descrita abaixo. Segue abaixo a classificação dos instrumentos financeiros:
  31/12/2020

 Classificação
Valor

contábil
Valor 
justo

Ativo    
Caixa e bancos (a) 293 293
Aplicações financeiras (a) 43.809 43.809
Contas a receber (b) 161.354 161.354
  205.456 205.456
Passivo  
Fornecedores (b) 71.555 71.555
  71.555 71.555
(a) Ativos ou passivos financeiros avaliados pelo valor justo com ajuste no resultado;
(b) Custo amortizado
Hierarquia de valor justo - Os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de 
avaliação, conforme CPC 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação 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).
Ativos 31/12/2020 31/12/2019

Caixa 
e bancos

Aplicações
financeiras Total

Caixa 
e bancos

Aplicações
financeiras Total

Nível 1 293 - 293 1.804 - 1.804
Nível 2 - 43.809 43.809 - 35.610 35.610
Total 293 43.809 44.102 1.804 35.610 37.414
27. Resultado por ação

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 112.582 164.048
Quantidade de ações no final do exercício 62.265 62.265
Ações ON 41.015 41.015
Ações PN 21.250 21.250
Média ponderada das ações 62.265 62.265
Resultado básico e diluido por ação ON (em R$) 1.748,44 2.547,72
Resultado básico e diluido por ação PN (em R$) 1.923,28 2.802,50
28. Compromissos - Contratos de arrendamentos - A Companhia possui compromissos decorrentes de contratos 
de arrendamento de torres de telecomunicações e de imóveis onde estão localizadas suas sedes administrativas, 
escritórios comerciais, centrais telefônicas e lojas. Em razão da entrada em vigor da IFRS 16 [CPC 06 (R2)] - 
Arrendamentos, a partir de 1º de janeiro de 2019, as informações relacionadas a esse assunto, com maior nível 
de detalhe, estão apresentadas nas notas explicativas nº12 (direito de uso) e nº 17 (passivo de arrendamento).
29. Cobertura de seguros - Em 31 de dezembro de 2020  a cobertura de seguros contra riscos operacionais, 
era composta por R$ 560.867 para danos materiais e R$ 636.248 para lucros cessantes. A cobertura para riscos 
com responsabilidade civil está suportada por seguro contratado pela controladora indireta Algar S.A. no valor 
de R$18.000.
30. Outras divulgações - Efeitos do Coronavírus nas informações financeiras - Desde 11 de março de 2020, 
quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a nova doença - “COVID-19” como uma pandemia, 
houve uma brusca mudança nas relações pessoais e profissionais em todo o mundo. Medidas de distanciamento 
social, com vistas à diminuição do contágio, vem sendo adotadas por muitos países e causaram uma forte redução 
no nível de atividade de vários segmentos de negócios de diversas economias. Isto é explicado pelo fato de que, 
tanto a indústria quanto as atividades de comércio e serviços, existem e coexistem a partir de relacionamentos 
regidos pelas pessoas que, por serem vulneráveis às atuais circunstâncias, são o principal foco de preservação no 
momento. No Brasil, o Produto Interno Bruto – PIB encolheu 1,5% e 9,7% no 1T20 e 2T20, em relação aos trimes-
tres imediatamente anteriores, voltando a crescer a partir do 3T20 (+7,7), impulsionado pela injeção de cerca de 
R$ 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 atividade opera-
cional da Companhia 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 
referentes 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 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.
Até o momento a administração da Companhia não tem conhecimento de novos fatores relevantes que estejam 
impactando as suas operações. A controladora Algar Telecom e as suas controladas, incluindo a Companhia, 
continuarão aplicando as suas medidas de segurança e poderão 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.

Diretoria
Diretor Presidente-  Jean Carlos Borges

Diretor Vice-Presidente de Negócios - Osvaldo César Carrijo
Diretor Vice-Presidente de Finanças, 

Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber;
Diretora Executiva de Talentos Humanos - Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira

Diretor Executivo de Operações e Tecnologia - Luis Antônio Andrade Lima
Diretor Executivo de Estratégia e Regulatório - Renato Paschoareli

Contadora

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

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas da Algar Multimídia S.A. 
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Algar Multimídia S.A. (“Companhia”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Algar Multimídia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo 
“International Accounting Standards Board - IASB”. 
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - 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 - Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Administração da Compa-
nhia promoveu a migração de determinados contratos de clientes para entidade coligada. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a este assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo 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 elabo-
ração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais 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, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo‐nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 22 de março de 2021

 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
 Auditores Independentes
 CRC nº 2 SP 011609/O-8

 Paulo de Tarso Pereira Jr.
 Contador
 CRC nº 1 SP 253932/O-4
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Uberlândia segue com 100% das UTIs municipais ocupadas
 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 444 casos de 
coronavírus registrados nesta quinta-feira 
(25), segundo o boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), chegando ao total de 
79.415 contaminados pelo vírus desde 
o primeiro registro. O informe apontou, 
ainda, que foram contabilizadas 22 mor-
tes pela doença nas últimas 24 horas, 
totalizando 1.644 óbitos em decorrência 
da Covid-19 na cidade desde o início da 
pandemia.

Dentre as 22 vítimas desta quinta, 17 
estavam internadas na rede municipal 
de saúde. Eram 10 pacientes do sexo 
masculino (51, 56, dois com 67, dois com 
71, 75, 76, 83 e 89 anos) e sete do sexo 
feminino (60, 67, 69, dois com 70, 85 e 
89 anos). Outras três vítimas estavam 
hospitalizadas na rede particular. Eram 

duas pacientes do sexo feminino (53 e 
55 anos) e um do sexo masculino (54 
anos). E as outras duas vítimas estavam 
em tratamento no Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de Uberlândia 
(HC-UFU). Era um paciente do sexo mas-
culino (66 anos) e um do sexo feminino 
(54 anos).

Ainda segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, a ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) destina-
dos à Covid-19 na rede municipal conti-
nua em 100%, assim como a ocupação 
geral dos leitos de UTI na rede municipal.

Também de acordo com o informe, 
741 pacientes estão hospitalizados, com 
sintomas do coronavírus, nas redes públi-
ca e privada da cidade. Destes, 301 estão 
internados em Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e 440 em leitos de enfermaria.

O boletim desta quinta também infor-
ma que outros 101 casos suspeitos se-

guem sob investigação pelas autoridades 
de saúde. Ao todo, 238.306 pessoas já 
testaram negativo para o vírus na cidade 
e 69.421 pacientes se recuperaram da 
doença.

 � MG E BR
Em Minas Gerais, o número de óbitos 

subiu para 22.571, conforme apontou o 
boletim da Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) desta quinta-feira. Em relação 
à quantidade de pessoas contaminadas, 
o estado tem 1.067.919 registros. Ainda 
conforme o boletim estadual, 82.614 
casos estão em acompanhamento e 
962.734 pessoas já se recuperaram da 
doença.

No Brasil, já são 300.685 mortes cau-
sadas pelo coronavírus. O número de ca-
sos confirmados subiu para 12.220.011. 
Os dados desta quinta não tinham sido di-
vulgados até o fechamento desta edição. 
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Ocupação de leitos 
dedicados à covid 
segue saturada
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