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ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE 313.000.117-98
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 
Pública 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 Par-
ticular 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 Emis-
são” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a 
ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, em segunda convocação, no dia 03 de novembro 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 Inadim-
plemento previsto na Cláusula 6.25, alínea “(x)”, 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 6.25, 
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 obrigações 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 De-
benturistas, 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 Fidu-
ciário.  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 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 re-
ferido 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 represen-
tação 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 partici-
pação 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, 24 de outubro de 2020. ALGAR TELECOM S.A.

SECRETA RIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
(SMMASU) - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar lic itação
supramencionada -  Objeto:  Pres tação de serviços contínuos de engenhar ia
sanitária para manutenção e conservação de áreas verdes com roçagem, com
remoção de massa verde (carga, transporte, descarga e transbordo) até local
ind icado pel a SMMASU para des t inaç ão f ina l  dos  res íduos  só l idos ,  com
fornec imento de caminhões ,  equipamentos , maquinár ios,  mão de obras  e
materiais.A visita técnica será até 02 (dois) dias antes da abertura dos envelopes,
conforme consta no edital.  O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de
Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, bairro Santa Mônica, fone
0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como, disponível no sít io
www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura
no dia 30/11/2020 às 13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo
Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG.Uberlândia/MG,
23 de outubro de 2020.JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 586/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR LOTE"

Edital de Convocação
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Segurança e Vigilância Transporte de Valores, 
Escolta Armada, Eventos, Segurança Pessoal, Trabalhadores Administrativos, Trabalhadores de 
Tesouraria, Vigilante de Base e dos Trabalhadores das empresas de Serviços Orgânicos de Seguran-
ça, Monitoramento Eletrônico e Empresas Prestadoras de Serviços no ramo de Segurança e 
Vigilância de Uberlândia, Araguari, Cachoeira Dourada, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, 
Centralina, Estrela do Sul, Grupiara, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Ituiutaba, Monte Alegre de Minas, 
Prata, Romaria, Santa Vitória, e Tupaciguara, todos do Estado de Minas Gerais – (SINDEESVU), 
através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores da categoria para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária que realizará no dia 11 de Novembro de 2020 (quarta-feira), às 
15h00min, em primeira chamada, ou às 15h30min em segunda chamada, na sede do Sindicato, 
situada na Rua Ivaldo Alves do Nascimento, nº 1179, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Uberlândia, 
MG, para discutir e deliberar sobre o seguinte ponto de pauta: Aprovação das Diretrizes Orçamentá-
rias para o Exercício de 2021 (compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021). E obrigatório o uso de 
mascara para todos os participantes, assim como o uso de álcool gel e distanciamento de 1,5 metros 
entre cada pessoa. Essa são medidas preventivas para não contaminação da Covid19. Uberlândia, 
MG 27 de Outubro de 2020.

EDITAL

A Junta Eleitoral constituída para conduzir as eleições para o mandato 2021/2024 da 
Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal do Sindicato das Empresas Holding, de 
prestação de serviços de administração de recursos humanos, redes de dados, 
assessoramento, consultoria e informações de Uberlândia – SINDHART, em observân-
cia ao disposto no artigo 49 do Estatuto Social do Sindicato torna público a composição 
da única chapa que se registrou no prazo hábil pra concorrer às eleições: Chapa 
Renovação: Cícero Domingos Penha-Diretor Presidente; Olivar Antônio Rodrigues-Di-
retor Vice Presidente; Luciano Mathia Penha-Diretor de Secretaria Geral; Leonardo 
Elias Faria de Oliveira-Diretor de Assuntos Jurídicos; Edimilson Queiroz de Melo-Dire-
tor de Administração e Finanças; Maria Emília Monteiro Ferrari Vieira-Diretor de 
Imprensa e Informação; Celso Pereira Faria- Diretor de Relações Sindicais; Bernardo 
Araujo Costa- Conselho Fiscal; Jânio Alves Fernandes- Conselho Fiscal; Bruno 
Henrique Andrade Rodrigues- Conselho Fiscal. Uberlândia/MG, 22 de outubro de 2020. 
Junta Eleitoral

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro torna público o edital de Chamamento 
Público nº 01/2020. Objeto: habilitar as associações e/ou cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis para fins de coleta de materiais classificados como 
irrecuperáveis descartados do Campus Uberaba – MG. Data de disponibilização 
do edital: 28/10/2020 O edital e seus respectivos anexos estarão disponíveis no 
site: www.uftm.edu.br/proad/estrutura/dsp/divisao-de-patrimonio

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
27 DE OUTUBRO DE 2020

PESQUISA

Procedimentos odontológicos Infantis têm queda na pandemia
 � AGÊNCIA BRASIL

O tratamento dental de 
crianças teve uma queda 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. Após o registro 
do primeiro caso, a redução 
foi de 66% nos procedimentos 
odontológicos infantis, alcan-
çando 89% na fase mais agu-
da da pandemia da Covid-19 
no Brasil, em abril.

Essa queda nos atendi-
mentos se deu pelo distancia-
mento social e pelas orienta-
ções de autoridades de saúde 
de reduzir as atividades como 
forma de evitar riscos de con-
tágio, reduzindo esses proce-
dimentos àqueles de urgência 
e emergência.

A análise foi feita por pes-
quisadores da Universidade 
Federal de Pelotas e publicada 
como artigo no periódico cien-
tífico International Journal of 
Paediatric Detistry neste mês. 
Os autores avaliaram dados 
de procedimentos odontoló-
gicos promovidos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, 
como extrações e restaura-
ções, no período de janeiro a 
maio. A queda dos tratamen-
tos odontológicos em crianças 
foi mais intensa no Nordeste.

Uma pesquisa feita pela 
mesma universidade e pu-
blicada em junho identificou 
que os dentistas diminuíram 
bastante o atendimento, mais 

na rede pública do que na pri-
vada. O estudo também cons-
tatou que esses profissionais 
passaram a adotar medidas 

de prevenção e combate à 
pandemia, como o emprego 
de equipamentos de proteção 
individual.
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