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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 21 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GILSON APARECIDO SOUZA, CPF/CNPJ nº 69456755649, 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) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 17.442,81, em 20/08/2020, 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 
072041230011695 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
12719, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 BANCO SANTANDER 
BRASIL S.A, 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 20 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, PAULLA CRISTINA PARANHOS CABRAL, CPF/CNPJ nº 
02134750146, 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) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao 
endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, 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$ 6.595,52, em 
11/08/2020, 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 074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159885, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 BANCO 
SANTANDER BRASIL S.A, 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

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ/ME: 71.208.516/0001-74 - NIRE: 313.000.117-98
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2020, 
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO,

NA FORMA DO ART. 130 § 1º, DA LEI 6.404/76
01. Local, Data e Horário: Virtual por meio da plataforma digital Google 
Hangouts e presencialmente na Sede social da Companhia, localizada em 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, nº 415, 
Bairro Brasil, no dia 29 de abril de 2020, às 09:00 (nove) horas. 02. Pu-
blicações Legais: I – Foram publicados o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 18/03/2020 
da página 10 a 20, e no Jornal Diário de Uberlândia em 18/03/2019 da pá-
gina A5 a A11. II – Foram publicados os editais de convocação, no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 31/03, 01/04 e 02/04, de 2020, 
às páginas 13, 7 e 7, respectivamente, e no Jornal Diário de Uberlândia 
nos dias 31/03, 01/04 e 02/04 de 2020, às páginas B4, B4 e B3, respecti-
vamente. 03. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) 
do capital social com direito a voto. 04. MESA: Presidente, Tulio Toledo 
Abi-Saber. Secretário “ad hoc”, Luciano Roberto Pereira. 05. Ordem 
do dia: I – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; II - Deliberar sobre a pro-
posta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; III - Deliberar sobre 
a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da 
Companhia para os próximos 2 (dois) exercícios sociais, com mandato até 
30 de Abril de 2022. IV - Deliberar sobre a não instalação do Conselho 
Fiscal da Companhia. V - Deliberar sobre a fixação da remuneração anual 
global da Administração da Companhia e VI - Deliberar sobre a proposta 
de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se en-
cerrará em 31 de dezembro de 2020. 06. Deliberações: Por unanimidade 
dos presentes, salvo os legalmente impedidos ou aqueles que, por ventura, 
se abstiveram, foram tomadas as seguintes deliberações: i.) Aprovada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a 
omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na forma do Artigo 130, 
§1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. ii.) Aprovados o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, com pareceres favoráveis do Conselho de Administração e dos 
Auditores Externos Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
iii.) Aprovar a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 302.715.999,61 (tre-
zentos e dois milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e um centavos), a saber: (i) R$ 15.135.799,98 (quinze mi-
lhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa 
e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido 
será destinado para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 100.653.069,87 
(cem milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, sessenta e nove reais e oi-
tenta e sete centavos), será destinado a título de pagamento de dividendos e 
R$ 186.927.129,76 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e vinte e sete 
mil, cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos), será destinado para 
reserva de retenção de lucros. O pagamento dos dividendos descritos neste 
item poderá ser pago até o dia 31/12/2020 ou em outra data de acordo com 
a legislação vigente, conforme deliberação da Diretoria da Companhia; iv.) 
Aprovada a eleição de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Admi-
nistração da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2022, passando 
referido órgão a funcionar com a seguinte composição: Presidente – Luiz 
Alexandre Garcia, brasileiro, casado, economista e empresário, inscrito 
no CPF/ME nº 546.861.806-00 e no RG nº M-1.214.924 SSP/MG, com 
endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 800, Bairro Granja Marileusa, 
CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; Vice-
-Presidente – Eliane Garcia Melgaço, brasileira, divorciada, empresária, 
inscrita no CPF/ME sob o nº 436.887.306-82 e no RG nº MG 3.357.050 
SSP/MG, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Gran-
ja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais; Conselheiro - Luiz Alberto Garcia, brasileiro, casado, engenheiro 
e empresário, inscrito no CPF/ME sob o n.º 004.953.606-00 e no RG nº 
M-3.528.542 SSP/MG, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 
800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais; Conselheiro - Divino Sebastião De Souza, brasileiro, casa-
do, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/ME nº 122.672.606-20 e no RG 
nº MG-646.782 - SSP/MG, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, 
nº 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais; Conselheiro - Luiz Eduardo Falco Pires Correa, brasi-
leiro, casado, engenheiro aeronáutico, inscrito no CPF/ME nº 052.425.988-
75 e no RG nº 6056736 SSP/SP, com endereço comercial na Rua Lapa do 
Lobo, nº 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, Cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais; e Conselheiro - Thilo Helmut Georg Mannhar-
dt, alemão, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME nº 050.114.298-30 
e portador do RNE nº V031505-W- CGPI/DIREX/DPF, com endereço 
comercial na Rua Lapa do Lobo, nº 800, Granja Marileusa, CEP: 38.406-
644, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos 
de posse acostados ao presente instrumento, os conselheiros eleitos nesta 
oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercerem a administração da Companhia por lei especial ou em virtude 
de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
v.) Aprovada a não instalação do Conselho Fiscal. vi.) Aprovado que os 
membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e da 
Diretoria da Companhia serão remunerados por suas funções, no montante 
global anual de até R$ 17.200.000,00 (dezessete milhões e duzentos mil 
reais). vii.) Aprovado o orçamento de capital para o exercício de 2020, no 
valor de R$ 523.500.000,00 (quinhentos e vinte e três milhões e quinhentos 
mil reais). viii.) Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar 
todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações 
acima. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para 
fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Tulio 
Toledo Abi-Saber, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto Pereira e os 
acionistas ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (p.p 
Beatriz Vieira Costa e George Júnior Pereira) e ARCHY LLC - CITIBANK 

N.A (P.p Anderson Carlos Koch). Assinam por meio de certificado digital 
a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. 
Luciano Roberto Pereira, na qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando 
que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany 
Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advoga-
da. Uberlândia, 29 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 
7854136 em 28/05/2020 e protocolo 202341607 - 27/05/2020. Marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
CNPJ/ME: 22.166.193/0001-98 NIRE: 313.000.057-39
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em Uber-
lândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bloco 
A, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, no dia 28 de abril de 2020, às 08:00 
(oito) horas. 02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Ad-
ministração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 17/04/2020 às páginas 15 e 16, e no Jornal Diário de Uberlândia em 
17/04/2020 à página A16. 03. Convocação: Por meio do Diretor Presidente, 
à acionista. 04. Presença: Acionista representando a totalidade do capital 
social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Tulio Toledo Abi Saber, em subs-
tituição ao diretor Presidente da Sociedade. Secretário “ad hoc”, Luciano 
Roberto Pereira. 06. Ordem do Dia: I – Tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demons-
trações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2019; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distri-
buição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019; III – Deliberar sobre o aumento de capital social mediante conver-
são de AFAC, IV - Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor 
Diretoria da Sociedade para o próximo triênio, com mandato até 30 de abril 
de 2023 e V – Deliberar sobre a não remuneração da Diretoria. 07. Delibe-
rações: a) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua 
publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, na for-
ma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. b) Aprovar, sem restrições, 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019. c) Aprovar a destinação do lucro 
líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
no valor de R$ 1.377.088,56 (Um milhão, trezentos e setenta e sete mil, 
oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a saber: (i) R$ 68.854,43 
(sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três 
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão 
destinados para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 457.881,95 (qua-
trocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa 
e cinco centavos), serão destinados a título de pagamento de dividendos, 
sendo que deste valor, a quantia de R$ 327.058,53 (trezentos e vinte e sete 
mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) correspondem ao va-
lor do dividendo obrigatório e R$130.823,42 (cento e trinta mil, oitocentos 
e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) correspondem ao valor do 
dividendo adicional proposto, e (iii) o saldo remanescente do resultado do 
exercício, correspondente ao valor de R$ 850.352,18 (oitocentos e cinquen-
ta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), será destinado 
para reserva de retenção de lucros. O pagamento dos dividendos descritos 
neste item poderá ser pago até o dia 31/12/2020. d) Aprovado o aumento 
do capital social da Sociedade, passando de R$ 265.680.050,00 (duzentos e 
sessenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil e cinquenta reais), para R$ 
342.980.050,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta 
mil e cinquenta reais), ou seja, um aumento de R$ 77.300.000,00 (setenta e 
sete milhões e trezentos mil reais), mediante conversão do saldo de AFAC – 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em moeda corrente nacional, 
detido pela acionista ALGAR TELECOM S/A, sociedade com sede na Rua 
José Alves Garcia, n.º 415, bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 71.208.516/0001-74 e NIRE n.º 313.000.117-98, 
sem emissão de novas ações. Em virtude da presente deliberação passa o 
Art. 5º do Estatuto Social da Sociedade a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R$ 
342.980.050,00 (trezentos e quarenta e dois milhões, novecentos e oitenta 
mil e cinquenta reais), representado por 08 (oito) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. e) Aprovada a eleição da Diretoria da 
Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido eleitos: i.) Diretor Presidente 
- Jean Carlos Borges, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade R.G. nº M- 3.822.734 – SSP/MG e inscrito no CPF/MG n.º 
665.591.546-53; ii.) Diretor Vice-Presidente de Negócios - Osvaldo César 
Carrijo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 
RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; iii.) 
Diretor Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico - 
Tulio Toledo Abi Saber, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da 
Cédula de Identidade nº RG MG7224307 – PC/MG e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 031.277.386-25; iv.) Diretora de Talentos Humanos – Ana Paula 
Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, casada, economista, portado-
ra da Cédula de Identidade nº RG MG 4718592 – SSP/MG e inscrita no 
CPF/MF sob o º 691.647.036-49; v.) Diretor de Tecnologia – Luis Antônio 
Andrade Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden-
tidade R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-85; e vi.) 
Diretor de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli, brasileiro, enge-
nheiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.160.231-9 SSP/
SP e inscrito no CPF/MF nº 145.821.828-79, todos com endereço comercial 
à rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil, CEP 38.400-668, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos de posse acostados 
ao presente instrumento, os administradores eleitos nesta oportunidade de-
claram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a adminis-
tração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive 
de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su-
borno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em virtude da presente 
deliberação, a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: 
(a) Diretor Presidente - Jean Carlos Borges; (b) Diretor Vice-Presidente 
de Negócios - Osvaldo César Carrijo; (c) Diretor Vice-Presidente de Fi-
nanças, Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber; 
(d) Diretora de Talentos Humanos – Ana Paula Rodrigues Marques de 
Oliveira; (e) Diretor de Tecnologia – Luis Antônio Andrade Lima e (f) 
Diretor de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli, com mandato até 
30 de abril de 2023 e v.) Aprovar a não remuneração da Diretoria por suas 
funções, por já o serem pela controladora. 08. Encerramento: Nada mais 

havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente 
ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de 
atas, o Presidente da Mesa Sr. Tulio Toledo Abi Saber, em substituição ao 
Diretor Presidente da Sociedade, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Ro-
berto Pereira e a acionista ALGAR TELECOM S/A – Tulio Toledo Abi 
Saber e Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira. Assinam por meio de 
certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta 
Comercial, o Sr. Luciano Roberto Pereira, na qualidade de secretário “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro pró-
prio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, 
na qualidade de advogada. Uberlândia, 28 de abril de 2020. JUCEMG: 
Certifico registro sob o nº 7964548 em 14/08/2020 e protocolo 203084659 
- 13/08/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR MULTIMÍDIA S/A
CNPJ/ME: 04.622.116/0001-13 - NIRE: 313.000.246-36
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Rua José Alves Garcia, 415 – par-
te – Bairro Brasil, no dia 18 de junho de 2020, às 08:00 (oito) horas. 02. 
Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 16/06/2020 
às páginas 2 à 4, e no Jornal Diário de Uberlândia em 16/06/2020 às pá-
ginas 5 à 7. 03. Presença: Acionista representando a totalidade do capital 
social com direito a voto. 04. Mesa: Presidente, Tulio Toledo Abi Saber, 
em substituição ao diretor Presidente da Sociedade. Secretário “ad hoc”, 
Luciano Roberto Pereira. 06. Ordem Do Dia: I –Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resul-
tados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019; III - Deliberar sobre a eleição dos membros que 
irão compor Diretoria da Sociedade para o próximo triênio, com mandato 
até 30 de abril de 2023; IV – Deliberar sobre a remuneração da Diretoria e 
V – Ratificar a distribuição de lucros retidos, realizada em 2019, no valor 
de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). 07. Deliberações: 
a) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publica-
ção com a omissão da assinatura da Acionista presente, na forma do Artigo 
130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. b) Aprovar, sem restrições, o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019. c) Aprovar a destinação do lucro líquido 
relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor 
de R$ 164.048.501,10 (cento e sessenta e quatro milhões, quarenta e oito 
mil, quinhentos e um reais e dez centavos), a saber: (i) R$ 8.202.425,06 
(oito milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e seis 
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão 
destinados para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 54.546.191,94 (cin-
quenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e noventa 
e um reais e noventa e quatro centavos), serão destinados a título de paga-
mento de dividendos, sendo que deste valor R$ 40.291.131,51 (quarenta 
milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e trinta e um reais e cinquen-
ta e um centavos) correspondem ao valor do dividendo obrigatório e R$ 
14.255.060,43 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, ses-
senta reais e quarenta e três centavos) correspondem ao valor do dividendo 
adicional proposto, e iii) o saldo remanescente do resultado do exercício, 
R$ 101.299.884,10 será destinado para reserva de retenção de lucros. O 
pagamento dos dividendos descritos neste item poderá ser pago até o dia 
31/12/2020. d) Aprovar a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo 
triênio, tendo sido eleitos: i.) Diretor Presidente - Jean Carlos Borges, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 
M- 3.822.734 – SSP/MG e inscrito no CPF/MG n.º 665.591.546-53; ii.) 
Diretor Vice-Presidente de Negócios - Osvaldo César Carrijo, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº RG 651.373 – PC/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; iii.) Diretor Vice-Pre-
sidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo 
Abi Saber, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de 
Identidade nº RG MG7224307 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 
031.277.386-25; iv.) Diretora de Talentos Humanos – Ana Paula Rodri-
gues Marques de Oliveira, brasileira, casada, economista, portadora da 
Cédula de Identidade nº RG MG 4718592 – SSP/MG e inscrita no CPF/MF 
sob o º 691.647.036-49; v.) Diretor de Tecnologia – Luis Antônio Andra-
de Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-85; e vi.) Diretor 
de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.160.231-9 SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF nº 145.821.828-79, todos com endereço comercial à 
rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil, CEP 38.400-668, na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos de posse acosta-
dos ao presente instrumento, os administradores eleitos nesta oportunidade 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a admi-
nistração da Sociedade. Em virtude da presente deliberação, a Diretoria 
da Sociedade passará a ter a seguinte composição: (a) Diretor Presidente 
- Jean Carlos Borges; (b) Diretor Vice-Presidente de Negócios - Osval-
do César Carrijo; (c) Diretor Vice-Presidente de Finanças, Relações com 
Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber; (d) Diretora de Talentos 
Humanos – Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira; (e) Diretor de 
Tecnologia – Luis Antônio Andrade Lima e (f) Diretor de Estratégia e 
Regulatório – Renato Paschoareli, com mandato até 30 de abril de 2023; 
e.) Aprovar a remuneração da Diretoria da Sociedade no montante global 
anual de R$ 1.394.224,64 e f.) Ratificar a distribuição de lucros retidos, 
realizada em 2019, no valor de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões 
de reais). 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para 
fins de arquivo no livro de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Tulio 
Toledo Abi Saber, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto Pereira, a 
acionista ALGAR TELECOM S/A – Tulio Toledo Abi Saber e Ana Paula 
Rodrigues Marques de Oliveira. Assinam por meio de certificado digital a 
via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Lu-
ciano Roberto Pereira, na qualidade de secretário “ad hoc”, certificando que 
a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany 
Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advoga-
da. Uberlândia, 18 de junho de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 
7964113 em 14/08/2020 e protocolo 204853389 - 13/08/2020. Marinely de 
Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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