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35. Cobertura de seguros - Em 31 de dezembro de 2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
composta por R$ 2.479.479 para danos materiais e R$ 2.763.445 para lucros cessantes; R$ 18.000 para responsa-
bilidade civil para as empresas, abrangendo a Companhia e suas controladas.
36. Outras divulgações - Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - ANATEL com a Controlada Algar 
Telecom - Em 16 de dezembro de 2020 foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Nº 02/2020, 
firmado entre a ANATEL e a controlada Algar Telecom, com vigência de 30 meses, abrangendo o período de 
18/12/2020 a 18/06/2023. Com a assinatura do TAC, a controlada assumiu compromissos para o provimento do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia 4G ou superior em diversas localidades do Brasil, além da reali-
zação 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 a ser ressarcido aos usuários, por cobranças 
indevidas na  prestação dos serviços de Telecom, cuja provisão foi contabilmente reconhecida, compondo o pas-
sivo circulante do balanço patrimonial do corrente exercício. Para o cumprimento dos compromissos do TAC, a 
controlada Algar Telecom estima um investimento total de aproximadamente R$ 21 milhões. Efeitos do Coro-
navírus nas informações financeiras - Telecom - 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 ativi-
dades 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 trimestres 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 controlada 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 ma-
nutenção dos serviços com fundamental atenção à segurança de todos.  A operação 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 quinze-
na 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 
controlada não tem conhecimento de novos fatores relevantes que estejam impactando as suas operações. A con-
trolada continuará aplicando as suas medidas de segurança e poderá adotar novas ações ou adaptar as suas políti-

cas, conforme as exigências e orientações das autoridades governamentais, sempre prezando pelo melhor interesse 
de seus associados, clientes, fornecedores e demais parceiros. Tech - BPO/Gestão de TI - O Segmento Tech – 
BPO/Gestão de TI tem atuação na prestação de serviços de contact center, BPO (Business Process Outsourcing), 
serviços gerenciados e soluções em tecnologia da informação, para atendimento de clientes corporativos (B2B). A 
situação de funcionamento atual da Algar Tech é normal. Nesse momento a empresa não tem nenhum de seus sites 
com suspensão de atividades, mantém mais de 80% do quadro de associados em home office e o restante das pes-
soas que permanecem nos escritórios estão sob condições em conformidade com as regulamentações da OMS. A 
administração da controlada vem monitorando diariamente as principais linhas que podem sofrer algum impacto 
nos que diz respeitos aos efeitos da Covid-19. Receita: As receitas da controlada não sofreram impactos significa-
tivos no ano de 2020. A administração da controlada segue realizando um forte acompanhamento capitaneado pelas 
áreas comercial e de operações, com objetivo de executar as adequações necessárias frente ao contexto econômico-
sanitário atuais. Não há registro relevante de inadimplência e o fluxo de pagamentos da companhia segue ocor-
rendo normalmente conforme acordado com os fornecedores. Seguimos com boas perspectivas de fechamento de 
novos contratos dado as janelas de oportunidade que estão surgindo frente a crise. As reduções de receita estão fi-
cando em patamares não significativos com base na visibilidade que temos até o momento. Capex e Opex: Consid-
erando os aspectos de custos, a controlada possui poucos custos diretamente indexados ao dólar, com os investi-
mentos atingindo patamares mais próximos à normalidade. Pagamentos: Com relação aos nossos pagamentos, o 
Caixa apresenta robustez e liquidez.  Todos os impostos cujos pagamentos foram postergados através das MP’s 
editadas pelo governo foram devidamente quitados no ano 2020. Não houve no último trimestre necessidade de 
negociação de postergação de pagamentos junto a fornecedores. Recebimentos: O fluxo de caixa da controlada 
encontra-se em patamares confortáveis mesmo com o atual cenário econômico. O trabalho feito no primeiro semes-
tre juntos aos clientes buscando garantir a parceria no momento de crise, consolidou e garantiu a liquidez dos rece-
bimentos que hoje se perpetuam com um impacto mínimo de insolvência. Recuperabilidade de ativos: A controlada 
efetuou testes de Impairment ao fim de 2020 e não identificou a necessidade de efetuar qualquer provisão para re-
cuperabilidade dos seus ativos. Entretenimento - A Companhia possui investimento com controle compartilhado 
na Aviva Algar FLC que tem como principal atividade a exploração turística do complexo Rio Quente Resorts e 
parque aquático Hot Park em Rio Quente-GO assim como do complexo Costa do Sauipe Resorts em Mata de São 
João-BA.A pandemia COVID-19 trouxe um cenário de incertezas à atividade econômica global sem precedentes 
nos últimos cem anos e suas consequências sociais e econômicas já afetam a vida de pessoas e empresas no Brasil 
e no mundo. O setor de turismo / entretenimento é um dos setores da economia que foi mais afetado pela pan-
demia, impactado principalmente pelas determinações de isolamento social e restrições de circulação. Neste con-
texto, os complexos foram fechados desde o final de março/20 até a reabertura no dia 09 de julho/20 para o com-
plexto Rio Quente e dia 17 de julho/20 para o complexo Sauipe, atualmente estamos em funcionamento 
considerando as novas medidas de saúde e protocolos de segurança necessários aos clientes, fornecedores e asso-
ciados (colaboradores).Diante desse cenário, a administração da Aviva criou comitê de crise interno para garantir a 
perpetuidade do negócio, implementação de planos de contingência, redução de custos, adequação da capacidade à 
demanda, garantindo a continuidade operacional, financeira e a segurança dos clientes e associados. Este comitê, 
responsável pelo acompanhamento da pandemia e seus impactos e deliberações, vem acompanhando diariamente 
um conjunto de iniciativas integradas com impactos de curto, médio e longo prazo. Dado esse contexto, enten-
demos que os níveis de caixa e liquidez estão em patamares adequados nesse momento crítico, e os principais im-
pactos da pandemia em nossas operações são: Entradas de Caixa: No primeiro trimestre/20 não houve impacto 
significativo em função principalmente das receitas recorrentes da carteira de membros do clube de férias (Aviva 

Vacation Club). No segundo trimestre/20 tivemos redução no volume de novas entradas parcialmente compensa-
das pela remarcação de reservas pré-existentes e pela liquidação recorrente dos recebíveis dos membros do nosso 
clube de férias. A partir de julho/20 a empresa retomou as vendas e com isto tivemos aumento no volume de novas 
entradas, no mês de setembro/20 as novas vendas para os sites Rio Quente Resorts e Costa do Sauipe Resorts 
chegaram ao patamar de 90% do volume de vendas comparado ao mês de setembro/19. Considerando estas ações 
fechamos o ano de 2020 gerando entradas de caixa de aproximadamente 64% se comparando com o mesmo vol-
ume de 2019.Saídas de Caixa: O fechamento dos complexos e paralisação das atividades por determinação gov-
ernamental resultou em redução de custos fixos e naturalmente no total de associados (colaboradores). Além disso, 
as demais despesas operacionais do grupo também foram revistas detalhadamente e foram tomadas medidas para 
ajustar a estrutura de custos e fornecedores aos novos níveis de demanda. Adicionalmente os novos investimentos 
foram suspensos e estão sendo revistos devido a alteração do cenário macroeconômico. Considerando estas ações 
fechamos o ano de 2020 com saídas de caixa de aproximadamente 65% se comparando com o mesmo volume de 
2019. Mesmo com todo desafio para o setor, fechamento de operações e reabertura gradativa com novo modelo 
operacional devido a pandemia COVID-19, considerando estas ações citadas anteriormente conseguimos realizar 
geração de caixa operacional positiva no ano 2020, representando aproximadamente 53% da geração do ano de 
2019. A controlada em conjunto realizou teste de recuperabilidade por meio de fluxo de caixa para a UGC do Rio 
Quente e por valor de mercado para a UGC de Sauipe, em ambos os testes não houve necessidade de constituição 
de provisão para perdas.
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Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Algar S.A. Empreendimentos e Participações
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Algar S.A. Empreendimentos 
e Participações (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem 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 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 individuais e consolidadas aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, indi-
vidual e consolidada, da Algar S.A. Empreendimentos e Participações em 31 de dezembro 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 internacio-
nais 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 nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 -  Eventuais impactos da “COVID-19” - Chamamos a atenção para a nota 
explicativa nº 36 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que destaca os eventuais impactos 
da COVID-19 nos negócios de entretenimento e nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia, de acordo com avaliação da Administração. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse 
assunto. Principais assuntos de auditoria - Principais assuntos de auditoria (“PAA”) 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 financeiras individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e, portanto, 
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.  Reconhecimento de receita de telecomunicações e 
serviços de BPO/Gestão de TI. Por que é um PAA - Conforme descrito na nota explicativa nº 34 às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a receita líquida consolidada de venda de produtos e serviços de telecomu-
nicações, reconhecida pela Companhia durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, é de R$2.350.771 
mil, e a receita de serviços de BPO/Gestão de TI é de R$815.669 mil. Devido à receita líquida de venda de produ-
tos e serviços de telecomunicações e a de serviços de BPO/Gestão de TI serem representativas e relevantes para 
os usuários das demonstrações financeiras, consideramos essas receitas como um assunto importante na auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Nossos procedimentos de auditoria nessas receitas incluíram, 
entre outros: i) Entendimento e auditoria do lançamento manual registrado pela Administração de controlada da 
Companhia, relativo à receita faturada e à receita incorrida e ainda não faturada de serviços de BPO/Gestão de TI 
no fim do exercício. ii) Avaliação e teste dos controles internos relevantes relacionados ao processo de reconheci-
mento de receita de telecomunicações.iii) Avaliação e teste de controles dos sistemas informatizados considerados 
relevantes ao processo de reconhecimento de receita de telecomunicações com uso de nossos especialistas, para 
os quais destacamos: a) A execução de testes relacionados à segurança da informação, à gestão de acessos privile-
giados e à segregação de função com impacto sobre as demonstrações financeiras, incluindo testes complementa-
res 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 deter-
minação do reconhecimento de receita. iv) Testes de transações de receitas de vendas de serviços, em base amos-
tral, para receita incorrida e não faturada, inspecionando a correspondente documentação suporte. v) Realização 
de procedimentos analíticos substantivos. vi) Leitura das divulgações apresentadas em nota explicativa.  No de-
correr de nossa auditoria, identificamos deficiências em alguns dos controles internos automatizados relacionados 
ao reconhecimento de receita de telecomunicações em controlada, para as quais evidências mitigatórias foram 

apresentadas pela Administração da controlada. Ajustes que afetariam o reconhecimento da receita de telecomuni-
cações foram identificados. A Administração, como parte de sua avaliação, decidiu não registrar esses ajustes por 
terem sido considerados imateriais. Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anterior-
mente descritos, que incluíram teste dos controles mitigatórios, conforme aplicável, consideramos que a receita de 
telecomunicações e as receitas de BPO/Gestão de TI e as respectivas divulgações em notas explicativas são aceitá-
veis no contexto da auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Ca-
pitalização ao ativo imobilizado Por que é um PAA - Diante do montante envolvido e da dispersão dos investimen-
tos no ativo imobilizado pela Companhia, consideramos a capitalização de gastos ao ativo imobilizado como um 
assunto importante em nossa auditoria, pois podem ocorrer erros na determinação e eventual capitalização de gas-
tos 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 Com-
panhia. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Nossos procedimentos 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 amostra-
gem, com a finalidade de avaliar a valorização e alocação dos gastos segregados e capitalizados ao ativo imobiliza-
do. iii) Desafio às premissas utilizadas pela Administração na determinação e segregação dos gastos capitalizados. 
iv) Leitura das divulgações apresentadas em nota explicativa. No decorrer de nossa auditoria, identificamos defici-
ências em alguns dos controles internos relacionados à capitalização no ativo imobilizado de controlada da Com-
panhia, para as quais evidências mitigatórias foram apresentadas. Ajustes que afetariam os valores relacionados à 
capitalização foram identificados. A Administração, como parte de sua avaliação, decidiu não registrar esses ajustes 
por terem sido considerados imateriais. Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos ante-
riormente descritos, consideramos que as capitalizações ao ativo imobilizado e as respectivas divulgações em notas 
explicativas são aceitáveis no contexto da auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas toma-
das em conjunto. Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações individual e consoli-
dada do valor adicionado (“DVA”) referentes 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 finan-
ceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com 
as demonstrações financeiras 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, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demons-
trações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa 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 finan-
ceiras. 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 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 de-
tecta 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 brasileiras 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 individuais e consolidadas, independen-
temente 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 inten-
cionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluí-
mos 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 levan-
tar 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 consolidadas ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria 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 finan-
ceiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, 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 traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos 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 governan-
ça, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações finan-
ceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos 
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, 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 comu-
nicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 24 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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Bolsonaro deve renovar 
redução da jornada e salário 
 | PRESIDENTE DISSE QUE VAI REEDITAR PROGRAMA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATOS 

 � AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou nesta 
quinta-feira (25) que 

o governo vai reeditar o pro-
grama que permite a redução 
de jornadas e salários ou 
suspensão do contrato de 
trabalho. O Benefício Emer-
gencial para Preservação do 
Emprego e da Renda (BEm), 
como foi batizado o programa, 
vigorou até o final do ano pas-
sado e, segundo o governo, 
ajudou a preservar cerca de 
10,2 milhões de empregos 
e mais de 1,5 milhão de em-
presas.

“O nosso conhecido BEm 
está em vias entrar em campo 
pela segunda vez, fazendo 
com que aproximadamente 
11 milhões de pessoas não 
percam o seu emprego”, 
afirmou o presidente durante 
uma cerimônia, no Palácio 
do Planalto, para anunciar a 
nova linha de crédito da Cai-
xa Econômica Federal para 
as Santas Casas e demais 
hospitais filantrópicos.

Bolsonaro também afir-
mou que o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) deverá atender 

o setor de bares e restau-
rantes, um dos que mais têm 
sido afetados pela crise. O 
Pronampe foi criado em maio 
do ano passado para auxiliar 
financeiramente os pequenos 
negócios e, ao mesmo tempo, 
manter empregos durante a 
pandemia de covid-19.

As duas medidas se so-
mam à retomada do Auxílio 
Emergencial, também citada 
pelo presidente em seu dis-
curso, e que dessa vez deve 
atender cerca de 45,6 milhões 
de famílias ao custo de R$ 43 
bilhões. “Iniciaremos agora, 
no início do mês de abril, um 
prolongamento desse progra-
ma, com quatro parcelas que, 
em média, equivalem a R$ 
250. Sabemos que não é mui-
to, mas representa algo para 
quem realmente necessita.”

 � SANTAS CASAS

Na solenidade no Pla-
nalto, o presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, anunciou a desti-
nação de R$ 3,4 bilhões para 
uma linha de crédito voltada 
às Santas Casas e hospitais 
filantrópicos. 

Ele também confirmou a 
possibilidade de uma pausa 
de 180 dias nos contratos de 

crédito em andamento des-
ses hospitais com o banco, a 
ampliação do prazo de paga-
mento de 84 para 120 meses 
(de 7 para 10 anos), além 
da disponibilização da nova 
modalidade de crédito com 
taxa pós-fixada de 0,29% ao 
mês + Certificado de Depósito 
Bancário (CDI), totalizando 
6,3% ao ano.

“As taxas de juros para as 
Santas Casas chegavam a 
mais de 25% ao ano e, como 
vocês vão ver, nós reduzimos 
para algo em torno de 6%, 
com um volume muito grande 
de pausas, e querendo che-
gar a todas as 1.650 Santas 
Casas de todo o Brasil”, afir-
mou Guimarães.

Atualmente, cerca de 290 
entidades são atendidas pela 
linha Caixa Hospitais, desti-

nada a instituições privadas 
que prestam serviços ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
e podem adiantar recursos 
a receber do Ministério da 
Saúde. Ao todo, essas insti-
tuições abrigam 36 mil leitos 
hospitalares e 7 mil leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Os empréstimos de 
R$ 3,4 bilhões representam 
aproximadamente 35% das 
dívidas dessas instituições no 
mercado financeiro.

No ano passado, o banco 
havia reduzido a taxa média 
do Caixa Hospitais em 45% 
na comparação com os juros 
cobrados até 2018. Segundo 
a Caixa, a nova linha de cré-
dito permitirá às entidades 
acessarem condições ainda 
melhores, de acordo com o 
perfil.

ECONOMIA
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Anvisa alerta para evitar  
mistura de diferentes doses

 � AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou comunicado nesta 
quinta (25) alertando para 
o fato de que não deve 
haver mistura de doses de 
diferentes fabricantes na 
imunização de pacientes 
contra a covid-19.

O Programa Nacional de 
Imunização contra a doença 
começou com as vacinas 
Coronavac e Oxford/As-
traZeneca. Em março, o 
governo anunciou contratos 
de aquisição de novas far-
macêuticas, como Janssen 
e Pfizer.

Com isso, aumenta o nú-
mero de diferentes vacinas. 
Por isso, a Agência reiterou 

que ainda não há evidên-
cias de que a aplicação de 
doses de fabricantes distin-
tos produza efeito contra o 
novo coronavírus e não é 
recomendado.

Caso uma pessoa rece-
ba doses de diferentes fa-
bricantes na aplicação dada 
pelas equipes de saúde da 
sua cidade deve procurar 
as autoridades (secretarias 
de saúde, Ministério Público 
ou o Ministério da Saúde) e 
denunciar o ocorrido.

Para lembrar e informar 
o fabricante da primeira 
dose é importante levar o 
cartão de vacinação onde 
esta informação foi registra-
da e apresentar o documen-
to à equipe que for aplicar a 
segunda dose.

Benefício 
Emergencial 

ajudou a 
preservar 

cerca de 10,2 
milhões de 
empregos, 
segundo 
governo

Programa 
Nacional de 
Imunização 
teve início 

com vacinas 
Coronavac 
e Oxford/

AstraZeneca

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/222F-93C8-6943-6CBA ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se 

este documento é válido. 

Código para verificação: 222F-93C8-6943-6CBA

Hash do Documento 

63D7B4169809103DB70FA94853012DD1D8F5BF81798CFED600F6083EDB2D84FC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/03/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 26/03/2021 08:49 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


