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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO 
FISCAL DO SINDICATO RURAL DE UBERLÂNDIA

O Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 50, §1º, do Estatuto Social da Entidade, convoca os 
associados para a Assembleia Geral de Eleição da Diretoria e Conselho 
Fiscal, com mandato que vigorará no triênio de janeiro de 2021 a janeiro de 
2024, a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2020, com início às 08:00 e 
término às 17:00 horas, na sede da Entidade, localizada na Av. Juracy 
Junqueira de Rezende, nº. 100, nesta cidade. Caso não seja atingido o 
quórum mínimo necessário de associados votantes em primeira convoca-
ção, fica designado o início da votação para as 08:30 horas, com qualquer 
número de associados votantes, mantendo-se o término para as 17:00 
horas. O prazo para registro de chapas será de 08 (oito) dias corridos, conta-
dos do dia seguinte da data de divulgação deste Edital, e deverá ser efetua-
do através de requerimento, conforme determina o artigo 51, §1º, do Estatu-
to Social, na secretaria da Entidade, no período de 07:30 às 11:30 horas, e 
das 13:00 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira. Nos termos do artigo 79 
do Estatuto Social, o prazo para impugnação de candidaturas será de 03 
(três) dias corridos, contados da publicação do edital de divulgação das 
chapas registradas, a ser divulgado neste mesmo veículo de comunicação, 
e afixado na sede da Entidade. Em razão do período de pandemia do COVI-
D-19, candidatos, eleitores e membros da mesa de trabalhos se obrigam a 
cumprirem as recomendações dos órgãos de saúde, tais como, uso obriga-
tório máscaras de proteção, medição de temperatura corporal, uso de álcool 
gel que será disponibilizado no local, bem como submeter-se às medidas 
que serão adotadas pela Diretoria do Sindicato Rural de Uberlândia para 
evitar a aglomeração de pessoas no local de votação, ficando desde já 
esclarecido que acompanhantes de eleitores e de candidatos terão acesso 
vedado ao recinto, salvo nos casos especiais, após a avaliação da comissão 
eleitoral.

Uberlândia/MG, 08 de outubro de 2020.
Gustavo Galassi Gargalhone

- Presidente -          
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 6ª (SEXTA) 

EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 
QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ALGAR TELECOM S.A.

Nos termos do artigo 71 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 625, de 
14 de maio de 2020 (“ICVM nº 625”), ficam os titulares das debêntures em circulação objeto da 6ª (Sexta) Emissão Públi-
ca de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, da Algar Telecom 
S.A. (“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da Cláusula Nona do “Instrumento Particular de 
Escritura da 6ª (Sexta) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
em 2 (Duas) Séries, da Algar Telecom S.A.”, celebrado em 03 de março de 2017, entre a Companhia e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e aditado em 10 de abril de 2017 (“Escritura de Emissão” e “Agente 
Fiduciário”, respectivamente), convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada ex-
clusivamente de forma digital e remota, em primeira convocação, no dia 23 de outubro de 2020, às 14:00 horas, através 
da plataforma Google Meet, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia (“Assembleia”): (i) Anuência prévia para 
a dispensa, por 7 (sete) trimestres, contados a partir do primeiro trimestre de 2021, ou seja, até o dia 30 de setembro de 
2022 (“Período de Renúncia”), do cumprimento do Índice Financeiro referente à Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual 
a 2,25 (dois e vinte cinco centésimos), sem que seja configurado Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.25, 
alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, desde que, durante o Período de Renúncia, a Dívida Líquida/EBITDA não ultra-
passe a 3,00 (três inteiros); (ii) Anuência prévia para dispensa, durante o período compreendido entre 01 de novembro 
de 2020 e 30 de setembro de 2022, do cumprimento do previsto na Cláusula 6.25, alínea “(j)”, da Escritura de Emissão, 
para os casos em que a dívida e/ou obrigação financeira objeto do vencimento antecipado seja única e exclusivamente 
decorrente de 1 (uma) sociedade controlada, em virtude da transferência de seu controle acionário para a Companhia, 
em razão de aquisição ou incorporação de ações pela Companhia, fusão ou qualquer forma de reorganização societária 
envolvendo a Companhia (“Aquisição”), bem como em caso de eventuais vencimentos antecipados de dívidas e/ou obri-
gações financeiras da Companhia ou de suas controladas decorrentes única e exclusivamente da referida Aquisição; e (iii) 
Autorização à Companhia em conjunto com o Agente Fiduciário para realização de todos os atos e celebração de todos 
os documentos necessários à implementação das deliberações previstas nos itens acima. Representantes da Companhia 
estarão presentes na Assembleia para avaliar, juntamente com os Debenturistas, a possibilidade de pagamento de prêmio 
em função da aprovação das deliberações acima. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede 
da Companhia, bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e 
da Companhia (https://ri.algartelecom.com.br/), para exame pelos Senhores Debenturistas. Informações adicionais sobre 
a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia acima podem ser obtidas junto à Companhia (por meio de seu 
site de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento 
do voto durante a realização da Assembleia ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instru-
ções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na Proposta da Administração referente à Assembleia 
(“Proposta da Administração”) disponibilizada nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br), e da Companhia (https://ri.algartelecom.com.br/), acompanhado das instruções de preenchimento e 
as formalidades necessárias para sua validade.  Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação e 
na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, 
aos endereços eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e ri@algartelecom.com.br, preferencialmente, com 02 
(dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da Assembleia, ou, ainda, até o horário previsto para 
realização da mesma, os seguintes documentos:  (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (iii) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as 
condições legais.  O instrumento de representação referido no item “(iii)” acima deve ser apresentado com o reconheci-
mento de firma ou abono bancário do signatário. Caso não seja possível em razão do cenário de pandemia do COVID-19, 
os Debenturistas deverão apresentar, juntamente à cópia simples da procuração, cópia do documento de identidade do ou-
torgante. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, a Companhia dispensará a necessidade de envio 
das vias físicas dos documentos de representação dos Debenturistas para os escritórios da Companhia, bastando o envio 
de cópia simples das vias originais de tais documentos.  O link para a participação da conferência será enviado apenas aos 
Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação 
acima indicados.  Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, 
não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma 
automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante 
legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto 
deste debenturista no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, 
conforme disposto no artigo 7º, §1º, da ICVM nº 625. Maiores esclarecimentos e o detalhamento das orientações gerais 
com relação ao procedimento adotado para a Assembleia serão disponibilizados na Proposta da Administração. Os termos 
em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na 
Escritura de Emissão.Uberlândia/MG, 06 de outubro de 2020. ALGAR TELECOM S.A.
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CNPJ n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE 313.000.117-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 7ª (SÉTIMA) 

EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE 
QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS 

RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA ALGAR TELECOM S.A.
Nos termos do artigo 71 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 625, de 14 
de maio de 2020 (“ICVM nº 625”), ficam os titulares das debêntures em circulação objeto da 7ª (Sétima) Emissão Pública 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pú-
blica, com Esforços Restritos de Distribuição, da Algar Telecom S.A. (“Debenturistas” e “Companhia”, respectivamente), 
nos termos da Cláusula Nona do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão Pública de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Algar Telecom S.A.”, celebrado em 09 de março de 2018, entre a Companhia e a Pentágono 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e aditado em 13 de abril de 2018 (“Escritura de Emissão” e “Agente 
Fiduciário”, respectivamente), convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada exclu-
sivamente de forma digital e remota, em primeira convocação, no dia 23 de outubro de 2020, às 17:00 horas, através 
da plataforma Google Meet, para deliberaram sobre a seguinte Ordem do Dia (“Assembleia”): (i) Anuência prévia para a 
dispensa, por 7 (sete) trimestres, contados a partir do primeiro trimestre de 2021, ou seja, até o dia 30 de setembro de 2022 
(“Período de Renúncia”), do cumprimento do Índice Financeiro referente à Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 2,25 
(dois e vinte cinco centésimos), sem que seja configurado Evento de Inadimplemento previsto na Cláusula 6.21, alínea 
“(xxiv)”, da Escritura de Emissão, desde que, durante o Período de Renúncia, a Dívida Líquida/EBITDA não ultrapasse a 
3,00 (três inteiros); (ii) Anuência prévia para dispensa, durante o período compreendido entre 01 de novembro de 2020 e 
30 de setembro de 2022, do cumprimento do previsto na Cláusula 6.21, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, para os casos 
em que a dívida e/ou obrigação financeira objeto do vencimento antecipado seja única e exclusivamente decorrente de 1 
(uma) sociedade controlada, em virtude da transferência de seu controle acionário para a Companhia, em razão de aquisição 
ou incorporação de ações pela Companhia, fusão ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a Companhia 
(“Aquisição”), bem como em caso de eventuais vencimentos antecipados de dívidas e/ou obrigações financeiras da Com-
panhia ou de suas controladas decorrentes única e exclusivamente da referida Aquisição; e (iii) Autorização à Companhia 
em conjunto com o Agente Fiduciário para realização de todos os atos e celebração de todos os documentos necessários à 
implementação das deliberações previstas nos itens acima. Representantes da Companhia estarão presentes na Assembleia 
para avaliar, juntamente com os Debenturistas, a possibilidade de pagamento de prêmio em função da aprovação das deli-
berações acima.A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia, bem como nos sites da 
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Companhia (https://ri.algartelecom.
com.br/), para exame pelos Senhores Debenturistas. Informações adicionais sobre a Assembleia e as matérias constantes da 
Ordem do Dia acima podem ser obtidas junto à Companhia (por meio de seu site de relacionamento com investidores) e/ou 
ao Agente Fiduciário. Fica facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da Assembleia ou atra-
vés do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser 
encontrado na Proposta da Administração referente à Assembleia (“Proposta da Administração”) disponibilizada nos sites 
da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), e da Companhia (https://ri.algartelecom.
com.br/), acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade.  Observados os 
procedimentos previstos neste Edital de Convocação e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de 
sistema eletrônico, os Debenturistas deverão enviar, aos endereços eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e 
ri@algartelecom.com.br, preferencialmente, com 02 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização 
da Assembleia, ou, ainda, até o horário previsto para realização da mesma, os seguintes documentos:  (i) quando pessoa 
física, documento de identidade; (ii) quando pessoa jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a 
representação do Debenturista; e (iii) quando for representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua 
representação na Assembleia, obedecidas as condições legais.O instrumento de representação referido no item “(iii)” acima 
deve ser apresentado com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Caso não seja possível em razão do 
cenário de pandemia do COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar, juntamente à cópia simples da procuração, cópia 
do documento de identidade do outorgante. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, a Companhia 
dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos Debenturistas para os escritórios 
da Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos. O link para a participação da con-
ferência será enviado apenas aos Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Companhia, os 
documentos de representação acima indicados.  Os Debenturistas que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e 
esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua participação e 
voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista 
ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, 
manifestação de voto deste debenturista no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto ante-
riormente enviada, conforme disposto no artigo 7º, §1º, da ICVM nº 625. Maiores esclarecimentos e o detalhamento das 
orientações gerais com relação ao procedimento adotado para a Assembleia serão disponibilizados na Proposta da Adminis-
tração. Os termos em letras maiúsculas que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes 
são atribuídos na Escritura de Emissão. Uberlândia/MG, 06 de outubro de 2020. ALGAR TELECOM S.A.
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