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terça-feira, 14 de dezembro de 2004

PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A.
CNPJ nº 50.668.722/0001-97 - NIRE 35300174097
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.11.2004
Data-Local-Hora: 01.11.04, às 12hs. Local: Sede Social. Mesa: Presidente: Regis Jean Daniel Hahn, Secretário: todo e qualquer uso da denominação social em avais, fianças, abonos em favor de terceiros e que acarretem qualquer
Rivaldo Lima dos Santos. Convocação: Dispensada. Deliberações: Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes responsabilidade para a Sociedade, em contrariedade e para fins alheios ao objeto social. Art. 12º - A Diretoria proporá,
deliberações: 1. Os acionistas ratificam o “Protocolo e Justificação de Cisão da Proactiva Meio Ambiente Brasil S.A. às Assembléias Gerais, a forma de distribuição dos dividendos e lucros da sociedade. § único - A Diretoria reunir-secom Versão do Acervo Líquido para a Intranscol Gestão Global de Resíduos Ltd a.” (Anexo I), e confirmam que os á sempre que convocada por quaisquer dos diretores e suas resoluções constarão do L ivro de Atas das Reuniões da
elementos cindidos são aqueles lá descritos e caracterizados, por seus respectivos valores contábeis em 31.10.2004; Diretoria. Art. 13º - Os diretores acionistas ficam dispensados da formalização da garantia de gestão de que trata o art.
2. Fica também ratificada pelos acionistas a nomeação da empresa especializada para a avaliação dos bens a serem 148º da Lei nº 6.404/76. § 1º - O mandato dos diretores vigorará da data em que forem eleitos e empossados, até a data
conferidos ao capital social da Sociedade: Mazars & Guérard Auditores Independentes S/C, já qualificada; 3. Os da Assembléia que eleger seus sucessores, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 10º, permanece ndo em
acionistas aprovam o “Laudo de Avaliação do Acervo Líquido da Proactiva Meio Ambiente Brasil S.A.” (Anexo II), seus cargos até que seus sucessores sejam empossados. § 2º - Se o termo de posse não for assinado nos trinta dias
preparado pela Mazars & Guérard Auditores Independentes S/C, o qual avaliou os acervo líquido que será cindido seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão de administração para o qual
e transferido à Intranscol Gestão Global de Resíduos Ltda. no valor total de R$ 27.000,00; 3.1. Em função das alterações tiver sido eleito. § 3º - Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no
ora aprovadas, o capital social da Companhia de R$ 27.243.965,00 para R$ 27.216.965,00, sendo, portanto, reduzida Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. § 4º - Quando se vagar mais de um cargo da Diretoria, deverá ser convocada
a quantidade de ações de 33.892.686 ações para 33.840.869 ações, ou seja, haverá uma redução de 51.817 ações, uma Assembléia Geral Extraordinária, para eleição dos novos titulares até o termino do mandato em curso. § 5º - Ao
assim dividido entre seus acionistas: Sócios - Intranscol Gestão Global de Resíduos Ltda. - Ações - 24.335.584 - diretor que estiver impedido, ocasionalmente, de comparecer às reuniões da Diretoria, será dado prévio conhecimento
Valor (em R$) - 23.282.999,00. Sócios - Sanedo Participações Ltda. - Ações - 9.505.285 - Valor (em R$) - 3.933.966,00. do assunto a ser debatido, sendo facultado o voto por carta ou telegrama, que será transcrito na ata. Art. 14º - Os
Total - Ações - 33.840.869 - Valor (em R$) - 27.216.965,00. 3.2. Em função das deliberações supra, fica alterado o art. diretores perceberão honorários de conformidade com as normas fixadas na legislação vigente e determinados pela
7º do Estatuto Social da Cia. 4. Foram encerradas as seguintes filiais: 4.1. No município de Osasco/SP, na R. Armindo Assembléia Geral que os eleger. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Art. 15º - A companhia terá um Conselho Fiscal,
Hanne, 120, bairro Presidente Altino, CEP 06.210-090 e NIRE JUCESP nº 35.902.869.468. 4.2. No município de São de funcionamento não permanente, composto de 3(três) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no
José dos Campos/SP, R. Sete Lagos, 40, Chácaras Reunidas - Cep: 12238-510 e NIRE JUCESP nº 35.901.020.353. país, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. Art. 16º - O Conselho Fiscal somente será
4.3. No município de Campinas/SP, R. Edmundo Navarro Andrade, 1900 - Parque Industrial - Cep: 13031-760 e NIRE instalado a pedido dos acionistas, em Assembléia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161° da Lei nº 6.404/76,
JUCESP nº 35.901.769.068. 4.4. Em função da extinção das filiais retro mencionadas, fica alterado o art. 6º do Estatuto quando proceder-se-á à eleição dos seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembléia Geral
Social da Companhia. 5. Decidem ainda consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual passará a ter a seguinte Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Capítulo
redação: “ Estatuto Social da Proactiva Meio Ambiente Brasil S.A.-Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e VI - Do Conselho Consultivo - Art. 17º - A sociedade terá um Conselho Consultivo, que será composto por no máximo
Duração- Art. 1º- A sociedade girará sob a denominação de Proactiva Meio Ambiente Brasil S.A. Art. 2º- A sociedade 5 (cinco) Consultores e 2 (dois) suplentes, nomeados pela Assembléia Geral. Os suplentes substituirão os Consultores
está sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ferreira de Oliveira, nº 59, Cep: 03022-030 onde em sua ausência ou impedimento. Os Consultores e os suplentes, que não serão obrigados a residir no Brasil, terão
tem foro, podendo, entretanto, abrir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou pleno acesso aos livros, registros e sede da sociedade. § 1º - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo
no exterior, onde for de seu interesse, e a juízo da Diretoria. Art. 3º- Constitui objeto da sociedade a gestão global de menos a cada seis meses para examinar e discutir os assuntos relevantes aos negócios da sociedade. A reunião do
resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas e produtivas, aí compreendida a coleta, segregada ou não, transporte Conselho Consultivo poderá ser convocada por qualquer de seus membros, desde que observado um prazo de
e destinação final de lixo, resíduos de serviços de saúde e atividades afins, visando à preservação do meio ambiente, antecedência mínima de duas semanas, juntamente com a divulgação da lista de assuntos a serem discutidos durante
incluindo entre outras: projeto, construção, administração, operação, manutenção, fiscalização de aterros sanitários, a reunião, podendo ser por meio de fax ou carta. Tais condições poderão ser dispensadas somente se houver
usinas de compostagem, de incineradores, de inertizadores e descontaminantes patológicos em geral, de estações de consentimento expresso de todos os membros. O Conselho Consultivo fará recomendações aos acionistas no que
transferência/transbordos, bem como a varrição de vias e logradouros públicos, e demais serviços afetos à limpeza tange a decisões a serem tomadas e atos a serem praticados. Os acionistas deverão considerar cuidadosamente as
urbana e/ou industrial. Art. 4º- A duração da sociedade será por tempo indeterminado, cabendo à Assembléia Geral opiniões apresentadas pelo Conselho Consultivo e a sociedade deverá fornecer aos Diretores as instruções necessárias
alterar sua constituição, modificar sua finalidade, ou promover sua dissolução legal. Art. 5º- A sociedade poderá participar para que estes sigam as recomendações do Conselho Consultivo. § 2º - Caso o Conselho Consultivo seja convocado
de outras sociedades civis ou comerciais, na qualidade de quotista ou acionista. Capítulo II- Das Filiais- Art. 6º- A a se reunir extraordinariamente por qualquer de seus membros em periodicidade que não a semestral, conforme
sociedade possui as seguintes filiais com o mesmo objeto social da matriz: 09- CNPJ - 50.668.722/0009-44- Av. D. mencionado no parágrafo anterior, todas as despesas com viagens incorridas pelos membros que participarem da
Pedro II, nº 203 A- Centro- Barueri/SP, Cep: 06401-060, e NIRE da Junta Comercial do Estado de São Paulo nº reunião deverão correr por conta do acionista que, houver eleito o membro do Conselho Consultivo responsável pela
35.901.459.517; 12- CNPJ- 50.668.722/0012-40- Rua Tupinambás, nº 195- Vl. Conceição- Diadema/SP, Cep: 09991- convocação. § 3º - As reuniões do Conselho Consultivo deverão ser realizadas na sede da sociedade, ou em outro
090 e NIRE da Junta Comercial do Estado de São Paulo nº 35.901.743.606; Rua Madalena Barbi, nº 197, Centro, lugar que ficar pactuado de comum acordo, sendo o quorum para reuniões do Conselho Consultivo de no mínimo 3
Florianópolis/SC, CEP 88.015-190, e NIRE da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina nº 42.900.666.018; Rodovia membros e as deliberações se dando por maioria simples. As reuniões do Conselho Consultivo poderão ser mantidas
BR 101, KM 179, bairro Areias, Biguaçu/SC, CEP 88.160-190 e NIRE da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina pessoalmente ou por meio de conference call, desde que todos os membros participantes da reunião possam ouvir uns
nº 42.900.666.026. Capítulo III - Do Capital e das Ações - Art. 7º - O capital social é de R$ 27.216.965,00 (vinte e sete aos outros. § 4º - A sociedade pagará as despesas de viagem e estadia dos Consultores referentes à participação
milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco), representado por 33.840.869 (trinta e três milhões, destes nas reuniões ordinárias do Conselho Consultivo. § 5º - Serão preparadas atas de todas as reuniões do Conselho
oitocentas e quarenta mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º - Fica Consultivo nas quais estarão refletidas as resoluções deste Conselho, as quais circularão entre todos os membros do
destacado do Capital Social a importância de R$ 1.000,00 (um mil Reais), para a manutenção de cada filial. § 2º - O Conselho Consultivo, sendo cópias das mesmas enviadas aos acionistas, e tais atas serão arquivadas na sede social.
capital social poderá ser aumentado sempre que a Assembléia Geral o julgue conveniente, e da seguinte forma: (a) Capítulo VII - Da Assembléia Geral - Art. 18º - Nos quatro primeiros meses após o término do exercício social, reunirpela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e (b) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, se-á a Assembléia Geral Ordinária e as Assembléias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão nas épocas e datas julgadas
resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a convenientes aos interesses da sociedade e sempre que convocadas pelo conjunto de dois diretores, sendo um deles
juízo da Assembléia Geral. § 3º - Na hipótese de aumento de capital, os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias a sempre o Diretor Presidente, nos seguintes casos: alteração do estatuto social, emissão de novas ações, aumento ou
contar da data da Assembléia que deliberou o aumento, para o exercício de seu direito de preferência para subscrição redução do capital social, eleição e destituição de qualquer membro da diretoria, conselho fiscal e conselho consultivo,
de ações. §4º - Na hipótese de desistência expressa desse direito, ou após a decorrência do prazo previsto no parágrafo dissolução, liquidação ou extinção da sociedade; ressalvados os casos previstos em lei. § Único - As Assembléias
anterior, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada Gerais Ordinárias ou Extraordinárias serão presididas por qualquer dos acionistas presentes, escolhidos por aclamação.
a proporcionalidade do capital subscrito. § 5º - As ações, ou eventualmente suas cautelas representativas, serão Art. 19º - Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a
assinadas pelos 5 (cinco) Diretores. Art. 8º - Cada ação dará direito a um voto nas deliberações sociais. Art. 9º - As presença de acionistas que representem no mínimo 2/3(dois terços) do capital social com direito a voto; e em segunda
ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. convocação, com qualquer número. § Único - AAssembléia Geral, após instalada, elegerá o secretário que, juntamente
Capítulo IV - Da Administração da Sociedade - Art. 10º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta com o presidente aclamado, formarão a mesa; a seguir, iniciar-se-ão os trabalhos, respeitada a ordem do dia. Capítulo
de 5 (cinco) membros, acionistas ou não, que se denominarão: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor VIII - Dos fundos Sociais e dos Dividendos - Art. 20º - O exercício social coincidirá com o ano civil, terminando a
Geral, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Operações. §único-Os diretores serão eleitos por maioria de votos 31(trinta e um) de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço geral e o inventário, com observância
em Assembléia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Art. 11º - Compete ao Diretor Presidente das prescrições legais. Art. 21º - O lucro líquido apurado em conformidade com a legislação vigente, terá a seguinte
e ao Diretor Geral, isoladamente, ou a procuradores por eles constituídos, a representação da Sociedade em juízo ou aplicação: (a) 5% (cinco por cento) para constituição do fundo de reserva legal, destinado a assegurar a integridade do
fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer reparti ções públicas federais, estaduais e municipais, capital social, até o limite de 20%(vinte por cento ) do mesmo, quando deixará de ser obrigatório; (b) 5% (cinco por
autarquias, entidades estatais e para-estatais, empresas privadas, outorgar procurações, e, a administração, orientação cento) distribuído como dividendos aos acionistas; e (c) o restante, terá a destinação que a Assembléia deliberar. Art.
e direção dos negócios sociais. Por sua vez, na falta do Diretor Presidente e do Diretor Geral, compete sempre a 2 22º- Os dividendos não renderão juros e se não reclamados após 5 (cinco) anos prescreverão em benefício da sociedade.
(dois) diretores, ou a procuradores por eles constituídos, agindo sempre em conjunto, a prática dos seguintes atos: (a) Capítulo IX- Da Dissolução e Liquidação- Art. 23º- A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei, cabendo a
a compra, venda, troca, ou a alienação por qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da sociedade; (b) a Assembléia Geral, quando for o caso, estabelecer o modo de liquidação e nomear os liquidantes que deverão funcionar
assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigações da sociedade; (c) a representação no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo X - Das Disposições Gerais e Transitórias - Art. 24º
da sociedade, que implique na assinatura de guias, livros, folhas de pagamento e demais papéis e documentos, - Quaisquer despesas com viagens de negócios ou estudos, realizadas pelos diretores, quer pelo território nacional,
celebração de contratos de prestação de serviços, inclusive com empresas privadas, recebimento e outorga de quitações, quer pelo exterior, serão debitadas em conta especial, tornando-se de responsabilidade da sociedade. Art. 25º - Os
movimentação de contas bancárias de qualquer natureza, incluindo a emissão, assinatura e endosso de cheques, casos omissos serão regulados pela Lei nº 6.404/76, e legislação posterior. Encerramento: Nada mais a tratar, foi
autorização de débitos, transferência e pagamentos por meio de cartas, solicitação de saldos, extratos de contas e lavrada esta Ata, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. SP, 01.11.2004. Presidente: Régis Jean Daniel Hahn;
requisição de talonários, emissão de ordens e contra-ordens, efetivação, ciência e cancelamento de protestos, Secretário: Rivaldo Lima dos Santos. Acionistas presentes: Intranscol Gestão Global de Resíduos Ltda.; Sanedo
recebimento de intimações e citações, constituição de advogado com cláusula “ad-judicia”, sendo-lhes, contudo, vedado Participações Ltda. JUCESP. Registro nº 487.705/04-0 de 03.12.04. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

LF TEL S.A.
CNPJ/MF nº 02.390.206/0001-09 - NIRE nº 35.300.152.603
FATO RELEVANTE
LF TEL S.A., companhia aberta com sede social na Av. Dr. Chucri Zaidan,
nº 920 - 16º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“LF TEL”),
em atendimento às Instruções CVM nºs 319/99 e 358/02, vem comunicar o
que se segue: 1. A LF TEL é detentora de 99,99% das ações da companhia
fechada denominada Atlas Telecom S.A., com sede social na Av. Dr. Chucri
Zaidan, nº 920, 16º Andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
companhia esta em fase de obtenção de sua inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“Atlas”). 2. Será submetida à
aprovação dos acionistas da “Atlas” e da “LF TEL” proposta de incorporação
da “Atlas”, com versão de seu patrimônio para a “LF TEL”. 3. As condições
da incorporação da “Atlas” constam do “Protocolo e Justificativa de
Incorporação firmado pelas companhias em 13.12.2004. 4. A proposta de
incorporação resultará em maior integração e unidade administrativa,
comercial e financeira, bem como na redução dos custos operacionais dessas
companhias. 5. O critério de avaliação do patrimônio líquido da Atlas será o
valor contábil, com base nos elementos constantes do Balanço Especial
levantado na data-base da operação, 30.11.2004, que será auditado por
Trevisan Auditores Independentes. 6. Será submetida à Assembléia Geral
Extraordinária dos acionistas da LF TEL e da Atlas a nomeação da empresa
especializada Acal Consultoria e Auditoria S.S., com sede na Av. Rio Branco,
nº 181, 18º andar, registrada no CRC/RJ sob o nº 1.144 e CNPJ/MF nº
28.005.734/0001-82, para a elaboração do laudo de avaliação do acervo
líquido a ser incorporado. 7. O valor estimado do patrimônio da Atlas a ser
incorporada é de R$ 67.141.054,80. 8. Em decorrência da incorporação da
Atlas pela LF TEL, o capital social desta última permanecerá inalterado, tendo
em vista que, quando efetivada a incorporação a LF TEL substituirá no seu
ativo a participação que detém na Atlas, nos termos do Laudo. 9. As eventuais
variações patrimoniais posteriores à data-base da operação, 30.11.2004,
até a data da incorporação, serão apropriadas à LF TEL. 10. O valor estimado
dos custos de realização da operação é de R$ 40.000,00. 11. Todos os
documentos relativos à proposta de incorporação da Atlas pela LF TEL,
preparados até a presente data, estão disponíveis na sede social para
consulta. 12. A operação será submetida aos acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária das companhias a ser convocada para tal fim. São Paulo,
13.12.04. Alexandre Jereissati Legey - Diretor de Relações com Investidores.
O Sindicato dos Empregados Rurais de Guaraci convoca todos os membros da categoria profissional rural, empregados rurais assalariados em
geral (volantes, diaristas, bóias-frias), que exerçam atividades nos setores: Canavieiro: (Cortadores, bituqueiros, carregadores, plantadores, preparadores de aceiros; Citricultura: (Plantadores, tratadores, colhedores de
frutas e carregadores); Cultura Diversificada: (preparadores de terra, semeadores, tratadores, colhedores, carregadores de culturas diversas, inclusive, horticultura, floricultura, fruticultura); Granjeiros: (criadores de animais de pequeno porte, aves, coelhos, porcos, para abate ou comercialização de seus produtos); Pecuários: (criadores e tratadores de animais,
incluindo os retireiros, os inseminadores artificiais, aqueles que extraem e
congelam sêmen do gado); Reflorestamento, Corte de Madeira e Resinagem: (aqueles que desenvolvem as atividades de florestamento e reflorestamento incluindo o plantio, o tratamento e o corte de árvores bem
como a extração de sua resina); Extrativismo Rural: (aqueles que desenvolvem atividades de extração vegetal ou animal, silvicultores, agropecuários, produtores de carvão vegetais); incluem-se os aplicadores de defensivos agrícolas, rurícolas, também, do município de Guaraci, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 11:00 (onze) horas do
dia 26 de dezembro de 2004, no endereço, Rua: Washington Correia da
Silva, nº 761, cidade de Guaraci/SP, a fim de apreciarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembléia anterior; 2) Ratificação da Assembléia de Fundação do Sindicato, atendendo
as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego/DF; 3) Alteração no
Estatuto Social. As deliberações serão tomadas por escrutínio secreto em
conformidade com o Estatuto Social. Guaraci/SP, 14 de dezembro de 2004.
Miguel de Jesus Muniz – Presidente.

Lark S.A. Máquinas e Equipamentos
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.631.090/0001-40 - NIRE 35.300.039.416
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada
no dia 26 de novembro de 2004
Aos 26 dias do mês de novembro de 2004, às 15:00 horas, reuniram-se
os membros do Conselho de Administração da Lark S.A. Máquinas e
Equipamentos, na sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na
Avenida Guarapiranga, nº 881, em quorum legal para deliberação.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marseau Bleuler Franco,
Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Carmen
Silvia Gouveia Cabral Franco, para secretariá-lo. O Sr. Presidente
esclareceu que a presente reunião, na forma do Estatuto Social, tem
como ordem do dia deliberar a fixação de limites/valores para a atuação
da diretoria e dos procuradores nomeados pela Companhia. Após análise
da matéria objeto da ordem do dia, o Conselho de Administração, por
unanimidade de votos dos presentes, concordou com fixação de
limites/valores para a atuação da diretoria e dos procuradores nomeados
pela Companhia: (i) estabelecido o limite/valores de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) para atos praticados pelo Diretor Presidente
conjuntamente com 1 (um) outro Diretor da Companhia; (ii) estabelecido
o limite/valores de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para atos
praticados por 1 (um) Diretor conjuntamente com 1 (um) procurador,
independente da ordem de nomeação, que lhes houverem conferidos
no instrumento de mandato Outorgado pelo Companhia; Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de
novembro de 2004. Marseau Bleuler Franco - Presidente da Mesa;
Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco - Secretária. Conselheiros
presentes: Marseau Bleuler Franco; Carmen Silvia Gouveia Cabral
Franco. REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 491.768/04-7 – DIA 09/12/
2004 – PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA – SECRETARIO GERAL.

BOMBRIL S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 50.564.053/0001-03 - NIRE: 35.300.099.711
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convoco os Srs. acionistas da BOMBRIL S.A. para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de dezembro de
2004, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Via Anchieta,
Km 14, Bairro Rudge Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (1)
Substituição de 1 (um) membro do Conselho de Administração; (2)
Substituição de 1 (um) membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.
PROCURAÇÕES: Nos termos do Artigo 126 da Lei Federal nº 6.404 de 15
de dezembro de 1976 e do parágrafo 3º do artigo 24 do Estatuto Social, os
Senhores acionistas poderão ser representados por procurador, desde que,
depositem, na sede da Companhia, conforme endereço acima, com pelo
menos 3 (três) dias de antecedência à data de realização da AGE, o
respectivo instrumento de mandato.
São Bernardo do Campo, 10 de dezembro de 2004.
VALMIR MARQUES CAMILO
Presidente do Conselho de Administração.
(11-14-15)
Constituição de Consórcio
Globosat Programadora Ltda, com sua sede social à Rua Itapiru nº 1.209
- parte CNPJ nº 00.811.990/0001-48 e NIRE nº 33.205.360.731 e Net
Brasil S/A com sua sede social à Av. Brasil nº 1.612 - 1º andar - CNPJ nº
01.007.021/0001-00 e NIRE nº 35.300.144.074, constitui o consórcio PayPer-View Fama 3 - Registrado na Jucesp sob o NIRE nº 35.500.040.515
em 09/12/2004 - Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274

FATO RELEVANTE
A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
(“Companhia”) vem, nos termos da Instrução CVM nº 358,
de 03 de janeiro de 2002, comunicar ao mercado o que segue:
Em 10 de setembro de 2004, a Companhia publicou Fato Relevante
comunicando a aprovação do Conselho de Administração, da sua
adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo (“BOVESPA”).
Em continuidade ao processo de adesão, em 12 de novembro de
2004, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL aprovou,
através do Ofício nº 1910/2004, as modificações no estatuto social da
Companhia para o cumprimento ao Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa - Nível 2 da Bovespa, as
quais foram aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 07 de dezembro de 2004.
Por fim, informamos que em 13 de dezembro de 2004 foi assinado
entre a Companhia, seus Acionistas Controladores, Administradores,
e Bovespa, o Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas
de Governança Corporativa - Nível 2.
São Paulo, 13 de dezembro de 2004
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Andrea Cristina Ruschmann
Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores

S.A. Marítima Eurobrás Agente e Comissária

terça-feira, 14 de dezembro de 2004

Companhia Paulista de Energia Elétrica
CNPJ/MF 61.015.582/0001-74 - NIRE 35.300.024.567
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os Senhores Acionistas da COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELÉTRICA, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22.12.2004, às
15:00 horas, na sede social, na Rua Vigato, nº 1620, 1º andar, sala 1,
na Cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem,
de acordo com a Resolução Autorizativa nº 331, de 13 de setembro de
2004, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) reestruturação societária do grupo econômico a que pertence a Companhia; (b) exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras da Companhia, de 30.11.2004; (c)
exame, discussão e votação do Protocolo e Justificação de Motivos
de Cisão Total da CMS PARTICIPAÇÕES LTDA., com versão de parcelas do seu acervo líquido para a Companhia e outras sociedades do
mesmo grupo econômico; (d) contratação da empresa avaliadora dos
acervos líquidos das sociedades envolvidas; e (e) exame, discussão
e votação do Laudo de Avaliação dos acervos líquidos das sociedades envolvidas; (f) concretização da operação acima mencionada,
com consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. Acham-se
à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia,
os documentos acima mencionados. Jaguariúna, 13 de dezembro de
2004. O Conselho de Administração.
14,15,16

CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
Ata de Reunião da Diretoria da CSU CardSytem S/A.
Realizada em 5 de Agosto de 2004
Aos 5 (cinco) dias do mês de agosto de 2004, às 17 horas, na sede da
sociedade, localizada na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na
Rua Catequese nº 227, 6º ao 12º, 14º e 15º andares, Condomínio ABC
Tower, realizou-se a reunião de diretoria da empresa CSU CardSystem
S/A. Os senhores diretores foram convocados na forma do Estatuto Social.
Presente todos os Diretores, o Sr. Marcos Ribeiro Leite, Diretor Presidente,
designou a mim, João Carlos Matias, secretário, e deu início a reunião. Os
Srs. Diretores, conforme lhes faculta a letra “d” do artigo 23 do Estatuto
Social, resolvem por unanimidade deliberar pela abertura da filial da sociedade na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, localizada na Avenida
Conde da Boa Vista nº 150, 2º ao 11º andares, autorizando os gestores da
sociedade a provomer as medidas necessárias para a implantação da filial.
Os senhores Diretores destinam o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do capital social da sociedade para a referida filial. Nada mais havendo
a tratar, foi suspensa a sessão para a lavratura desta ata, que depois de lida
e achada conforme, foi firmada pelos presentes. Santo André, 5 de agosto
de 2004. Diretores Presentes: Sr. Marcos Ribeiro Leite, Sr. João Carlos
Matias e Sr. Rooney Silva. Marcos Ribeiro Leite; João Carlos Matias; Rooney
Silva. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº
491.705/04-9 em 09.12.04. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

Irmãos Franceschi
Administração e Participações S.A.
CNPJ nº 69.293.843/0001-20 - NIRE nº 35300137990
Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
21/12/2004, às 11 horas, na sede social, na Fazenda São José, Distrito
de Potunduva, em Jaú-SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: Matéria Extraordinária: (a) aprovar o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado
em 30/04/2003, republicados em 19/11/2004, no DOE e no Comércio do
Jahu; e (b) outros assuntos de interesse social. Matéria Ordinária:
(a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em
30/04/2004; (b) destinar o resultado do exercício; (c) eleger os
administradores e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal,
fixando-lhes as respectivas verbas de remuneração, e (d) outros assuntos
de interesse social. Jaú-SP, 09/12/2004. Rubens Ometto Silveira Mello
- Presidente do Conselho de Administração.
(10,11,14)

Nova Posa S.A.
Administração e Participações
CNPJ nº 06.096.997/0001-01 - NIRE nº 35300312881
Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem em
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
20/12/2004, às 8 horas, na sede social, na Sala 09 do Escritório Administrativo
da Usina Costa Pinto S.A. Açúcar e Álcool, no Bairro Costa Pinto, s/nº, em
Piracicaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Matéria
Extraordinária: (a) aprovar a re-ratificação do Protocolo de Intenções e
Justificação de Cisões Parciais firmado em 17/11/2003; (b) outros assuntos
de interesse social. Matéria Ordinária: (a) examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao
exercício social encerrado em 30/04/2004; (b) destinar o resultado do
exercício; (c) eleger os membros da administração e, se for o caso, os
membros do Conselho Fiscal, fixando-lhes as respectivas verbas de
remuneração; e (d) ratificar as publicações anteriormente feitas e definir
os jornais para futuras publicações. Piracicaba-SP, 09/12/2004.
Rubens Ometto Silveira Mello - 1º Diretor Superintendente. (10,11,14)

Nova Prima Participações S.A.
CNPJ nº 06.117.322/0001-00 - NIRE nº 35300312899
Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
22/12/2004, às 11 horas, na sede social, na Sala 19 do Escritório
Administrativo da Usina Costa Pinto S.A. Açúcar e Álcool, no Bairro Costa
Pinto, s/nº, em Piracicaba-SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: Matéria Extraordinária: (a) aprovar a re-ratificação do Protocolo
de Intenções e Justificação de Cisões Parciais firmado em 17/11/2003;
(b) outros assuntos de interesse social. Matéria Ordinária: (a) examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30/04/2004;
(b) destinar o resultado do exercício; (c) eleger os membros da
administração e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal,
fixando-lhes as respectivas verbas de remuneração; e (d) ratificar as
publicações anteriormente feitas e definir os jornais para futuras
publicações. Piracicaba-SP, 09/12/2004. Rubens Ometto Silveira Mello
- Diretor Presidente.
(10,11,14)
N.L. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - EPP., torna
público que requereu na CETESB a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Fabricação de Bijouterias e Joalheria, à Rua Gama Cerqueira, 380
- Cambuci - São Paulo - SP.
T.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA. EPP., torna
público que requereu junto à CETESB a Licença Prévia p/ Fabricação de
Tintas, Lacas, Esmaltes e Vernizes, na Rua Espírito Santo, 62 - Diadema
- SP.

CNPJ nº 58.150.871/0001-71 - NIRE nº 35300042034
Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para comparecerem a A.G.E. a ser
realizada na sede social da Sociedade, na Al. Santos, nº 1000 - 3º a., no
dia 20/12/2004, às 14:00 h, p/ deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações
financeiras e contábeis do exercício encerrado em 31/12/2003;
2- Destinação do resultado do exercício; 3- Deliberação sobre Honorários
dos Administradores; 4- Eleição do Conselho de Administração para o biênio
de 2004 e 2005; 5- Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2004. Os
documentos relativos ao art. 133 da Lei nº 6.404/76 já foram disponibilizados
aos senhores acionistas conf. telegramas a eles dirigidos, cujos protocolos
estão em nosso poder, bem como pelas publicações nas edições dos dias
19, 20 e 23/11/2004, no D.O.E.S.P. e no jornal Diário de Notícias de SP.
Francisco Wilson Megale - Presidente do Conselho de Administração.
(11,14,15)

NHL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Instalação nº 05002125 e requereu a Licença de Operação p/
a atividade de Requalificação de Botijões para Gás, sito à Estrada Municipal Cônego Cyriaco Scaranello Pires, nº 301 - Chapadão - Monte Mor/SP.

A Açucareira Zillo Lorenzetti S.A., torna público que recebeu da CETESB,
a Licença Prévia nº 07000559 e que está requere ndo a Licença de Instalação,
para as atividades de fabricação de açúcar e álcool em seu parque industrial
localizado na Faz. São José, zona rural do Município de Macatuba-SP.

J. A. Castro de Mello Produtos de Polietileno Ltda - ME., torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 04000546, a Licença de Instalação nº 04001886, e requereu a Lic. de Operação p/ Fabr. de Prods. de
Polietileno, à Rua Izaltino Firmino da Silva, 220, Distr. Indl. Serrana/SP.

Ferdan Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda., torna público que
recebeu da Cetesb/Tatuapé a Renovação da Licença de Operação nº
30002830 válida até 29/11/2008 para Corte e Comercialização de Ferro e
Aço, a Rua Padre Izidoro, 187-A - Vila Nova York - São Paulo/SP.
Stahl Estruturas Metálicas Ltda-Me., torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia nº 33000475 e de Instalação nº 33001767 e requereu a
Licença de Operação p/ Fabricação de Esquadrias de Metal, à Rua Dr.
André Brenha Ribeiro, 168 - Vl. das Belezas, cep 05841-100 São Paulo/SP.

Diário Oficial Empresarial

Indústria Açucareira
São Francisco S.A.
CNPJ nº 47.756.754/0001-30 - NIRE nº 35300012801
Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem em
Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
22/12/2004, às 16 horas, na sede social, na Casa I da Fazenda Sobrado,
Bairro Sobrado, em Elias Fausto-SP, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: Matéria Extraordinária: (a) aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social
encerrado em 30/04/2003, republicados em 11/12/2004, no DOE e no DCI;
(b) acrescentar ao objeto social a realização de atividades aquaviárias,
(c) outros assuntos de interesse social. Matéria Ordinária: (a) examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 30/04/2004;
(b) destinar o resultado do exercício; (c) eleger os administradores e, se
for o caso, os membros do Conselho Fiscal, fixando-lhes as respectivas
verbas de remuneração. Elias Fausto-SP, 09/12/2004. Rubens Ometto
Silveira Mello - Diretor Presidente.
(14,15,16)

Átria Participações S.A.
CNPJ no 04.748.956/0001-27 - NIRE 35.300.191.048
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.10.2004
Aos 28 dias do mês de outubro de 2004, às 11h, na sede social, na Cidade
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da
Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante
a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado
pelo senhor Domingos Aparecido Maia, ao cargo de Diretor da Sociedade,
em carta de 13.10.2004, cuja transcrição foi dispensada, a qual será
levada a registro juntamente com esta Ata, consignando-se, nesta
oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua
gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se
esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco
Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Júnior e Ivan Luiz Gontijo Júnior.
Declaramos que a presente é cópia fiel. Átria Participações S.A. aa)
Samuel Monteiro dos Santos Júnior e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado
de São Paulo - Certifico o registro sob número 488.394/04-1, em 6.12.2004.
a) Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

Companhia Brasileira de Distribuição
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56
Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de
Distribuição, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia
29 de dezembro de 2004, às 17:00 horas, na sede social, à Avenida
Brigadeiro Luiz Antonio, 3142, nesta capital, a fim de deliberar sobre a
segunte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação da Proposta da
Administração sobre a capitalização da conta da Reserva de Capital no
valor de R$ 172.121.927,61 (cento e setenta e dois milhões, cento e vinte
e um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) com
o conseqüente aumento do capital social da Companhia, sem a emissão
de novas ações; e b) Alteração do artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia para refletir o aumento de capital descrito no item “a” acima.
São Paulo, 10 de dezembro de 2004. Valentim dos Santos Diniz Presidente Honorário do Conselho de Administração.
11, 14, 15

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente fi cam
convocados todos os empregados de agente autônomos do comércio e
em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de
serviços contábeis, a participarem de Assembléia Geral Extraordinária,
a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2004, às 17h30 na sede do
Sindicato, à Praça da Liberdade, 130 – 7º andar, a fim de deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1 – Discutir e votar proposta da Diretoria do
Sindicato para a fixação da contribuição confederativa relativa ao ano de
2005. 2 – Votar autorização à Diretoria para repassar à Federação dos
Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, parcela da arrecadação
do Sindicato, nos termos dos Estatutos Sociais. Não havendo número
suficiente de presentes na hora já indicada, a reunião será realizada 1
(uma) hora após, com qualquer número de presentes. São Paulo, 14 de
dezembro de 2.004. Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São
Paulo. Fernando Bandeira Neto - Diretor – Presidente.
EDITAL DE URNAS
O Presidente do SINDALESP - Sindicato dos Servidores Públicos do
Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tendo em vista decisão
liminar do MM. Juiz da 38ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de
São Paulo, SP, de 07/12/04, que suspendeu as eleições dos dias 08, 09 e 10
de dezembro e tendo em vista decisão de 10/12/04, suspendendo a referida
liminar, ambas nos autos do processo nº 000.04.123684-0, bem como a
deliberação unânime da Comissão Eleitoral de 10/12/04, de retomar o processo eleitoral, promovendo a coleta de votos, torna público, para conhecimento de seus Associados, que foi registrada - e está inscrita - uma única
chapa, a “Chapa do Sindicato - Unidade e Luta” e que haverá urnas nos seguintes locais, horários e datas: 1) na Sede da Assembléia Legislativa,
das 09h às 18h: uma urna, nos dias 15, 16 e 17/12; 2) no Tribunal de
Contas do Estado, no horário de expediente (08h às 17h): uma urna na
Sede/Anexo I e outra no Anexo II, ambas nos dias 15, 16 e 17/12; uma urna
em cada uma das seguintes Unidades Regionais: UR nº 01, 02, 03, 05, 06,
07, 09, 10 e 11, no dia 15/12/04. São Paulo, 13 de dezembro de 2004.
João Bosco da Silva - Presidente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITU
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais,
para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 21 do mês de dezembro de 2004, às 17:30 horas, em primeira
convocação, à Rua 21 de Abril, nº 213, Centro, Itu/SP, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a) leitura,
discussão e votação da ata da Assembléia anterior; b) leitura, discussão e
votação pelo sistema de escrutínio secreto, da Proposta Orçamentária
para o Exercício de 2005 e respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados,
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia
será realizada uma hora após, no mesmo dia e local, em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes.
Itu, 14 de dezembro de 2004
Luciano Alves Ribeiro - Presidente
Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia dezessete
de dezembro do ano de dois mil e quatro, às quinze horas, em primeira convocação, à Avenida Dr. Mário Galvão, nº 106, Jardim Bela Vista,
nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem
do Dia: a) Leitura, discussão e votação da ata da Assembléia anterior;
b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio secreto, na Proposta Orçamentária para o Exercício do ano de 2005 e respectivo Parecer
do Conselho Fiscal. Não havendo, na hora acima indicada, número legal
de associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a
Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dia e local, em
segunda convocação com qualquer número de associados presentes.
São José dos Campos, 14 de dezembro de 2004
Manoel Andrade da Silva - Presidente do Sindicato
CONIPOST - POSTES METÁLICOS E ACESSÓRIOS LTDA., torna público
que recebeu da CETESB a Licença de Operação Renovada nº 31001556,
válida até 30/11/2008, p/ Fabricação de Postes Metálicos, na Av. Casa
Grande, nº 571 - Diadema - SP.
METALÚRGICA KNIF LTDA., torna público que requereu junto à CETESB a
Licença Prévia p/ Fabricação de Artefatos Estampados de Metal, na Rua
Anita, 216 - Galpão 2 - Bloco A - Diadema - SP.

São Paulo, 114 (233) – 15

Moore Stephens Brasil S.A.
Cia. Fechada - CNPJ nº 02.986.116/0001-77 - NIRE nº 35300157524
Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Moore Stephens Brasil S.A. para
se reunirem no dia 22/12/2004, às 09 horas, na sede da sociedade, na
R. La Place, nº 96, 5º andar, Cj. 51, Brooklin, em SP/SP, em Assembléia
Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) modificação do Estatuto Social, por meio da alteração da denominação
social, com a retirada do nome Moore Stephens de sua denominação; (ii)
modificação do Estatuto Social, por meio da exclusão do item VI, do artigo
12, do Estatuto Social. Informações Gerais: Os acionistas interessados
em se fazer representar na Assembléia Geral Ordinária deverão apresentar
à sociedade, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
cópia autenticada dos documentos comprobatórios dos poderes de
representação. A documentação poderá ser enviada para o endereço da
sede da sociedade constante acima.São Paulo, 10 de dezembro de 2004.
Edison Pereira Lima - Diretor Presidente
(11, 14, 15)
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITU
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais,
para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada
no dia 21 do mês de dezembro de 2004, às 19:30 horas, em primeira
convocação, à Rua 21 de Abril, nº 213, Centro, Itu/SP, a fim de
deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a) leitura,
discussão e votação da ata da Assembléia anterior; b) parecer do
Conselho Fiscal sobre Balanço do exercício de 2003; c) leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de 2003.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembléia será
realizada uma hora após, no mesmo dia e local, em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes.
Itu, 14 de dezembro de 2004
Luciano Alves Ribeiro - Presidente

Banco de la Republica Oriental del Uruguay
Filial Brasileira - CNPJ 51.938.876/0001-14
Extrato do Certificado da Ata da Reunião do Conselho de
Administração celebrada em Montevidéu em 16 de março de 2004
Assunto: Sucursal SP - Nomeação de Gerente. Considerando: I) por decisão
do Conselho de Administração, o atual Gerente da Sucursal SP, Leonardo
Ignacio Barrios Nieto, foi nomeado Gerente da Sucursal Nova Iorque; e, II)
a candidata a substituir o administrador é a Sra. Irene González Pino, por
cumprir com os requisitos exigidos pelo BACEN (Resolução 3041, de 28/
11/02). Delibera-se: Nomear como Representante Legal, Sra. Irene González
Pino, uruguaia, contadora pública, Cédula de Identidade uruguaia nº
1.509.165-6, 26/06/1994, com domicílio em Montevidéu, Uruguai, para Gerente
da Sucursal São Paulo por um período indeterminado, que assumirá suas
funções e o exercício do cargo após homologação de sua nomeação pelo
Banco Central do Brasil e obter a autorização de trabalho pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Ass.: Rodolfo Ponce de León - Secretário Geral.
JUCESP nº 450.622/04-6 em 27.10.04. Pedro Ivo B. Barboza - Sec. Geral.

Elo Participações S.A.
CNPJ no 02.863.655/0001-19
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 23 de
dezembro de 2004, às 15h, na sede social, na Cidade de Deus, Prédio
Novo, 4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de examinar proposta do
Conselho de Administração para aumentar o Capital Social no valor de
R$65.074.370,16, elevando-o de R$276.917.410,80 para
R$341.991.780,96, mediante a emissão de 19.839.747 novas ações
nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 17.292.506 ordinárias
e 2.547.241 preferenciais, para subscrição particular ao preço de R$3,28
por ação, com a integralização à vista. Cidade de Deus, Osasco, SP, 13
de dezembro de 2004. Lázaro de Mello Brandão - Presidente do Conselho
14, 15 e 16.12.2004
de Administração.

Usina S. Domingos-Açúcar e Álcool S.A.
CNPJ nº 47.063.128/0001-68 - NIRE nº 35300064682
Extrato da Ata da A.G.E. Realizada em 06/12/2004, às 10 horas
Local: Sede social, Catanduva-SP. Presenças: Totalidade do capital social.
Convocação: Individual. Mesa: Presidente - Hélio Zancaner Sanches.
Secretário - Evandro Sanchez. Deliberações Unânimes: Aprovada a
alteração do exercício social, com fundamento no § único do art. nº 175 da
Lei nº 6.404/76, passando o Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:
“ Cap. VI - Exercício Social - Art. 22º - O exercício social está compreendido
entre 1º de maio a 30 de abril de cada ano, sendo que, excepcionalmente, o
atual exercício social terá duração de 16 meses, tendo início em 01/01/2004
a 30/04/2005”. Nada mais. Catanduva-SP, 06/12/2004. JUCESP
nº 491.931/04-9 em 09/12/04. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.

Pronto Socorro Infantil Sabará S/A
CNPJ nº 61.213.674/0001-69
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs.Acionistas a se reunirem em AGE, que realizar-seá no dia 20/12/2004, sendo em primeira convocação às 19h30min, e, se
necessário, em segunda convocação às 20:00h., na sede social, para
tratarem da seguinte ordem do dia: (a) apreciar proposta de cisão parcial
da Sociedade, com versão dos bens imóveis de propriedade da mesma
para uma nova sociedade resultante da pretendida cisão, de acordo com
Protocolo de Cisão Parcial e Justificação; (b) caso seja aprovada a
proposta de cisão parcial da Sociedade, nomear os peritos responsáveis
pela elaboração do laudo de avaliação; e (c) outros assuntos de interesse
social. – Presidente do Conselho de Administração.
(11.14.15)

Usina Bom Jesus S.A.
Açúcar e Álcool
CNPJ nº 56.563.810/0001-00 - NIRE 35300101910
Edital de Convocação - Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas desta sociedade, para se reunirem
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia
22/12/2004, às 15 horas, na sede social, na Fazenda Nova Java, em Rio
das Pedras-SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Matéria Extraordinária: (a) aprovar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em
30/04/2003, republicados em 11/12/2004, no DOE e no Jornal de
Piracicaba; (b) outros assuntos de interesse social. Matéria
Ordinária: (a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e
as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado
em 30/04/2004; (b) destinar o resultado do exercício; (c) eleger
os administradores e, se for o caso, os membros do Conselho
Fiscal, fixando-lhes as respectivas verbas de remuneração.
Rio das Pedras-SP, 09/12/2004. Rubens Ometto Silveira Mello Diretor Presidente.
(14,15,16)
PMP Ind. de Ferramentaria Ltda - Me., torna público que requereu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação, para Moldes Plásticos, sito à
Rua Álvares Cabral, 169 - Vl. Conceição - Diadema - SP.
rec:6108139

A firma CAETANO DE TATUI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA, torna
público que recebeu da CETESB à licença de operação nº 6002516
para a atividade de fabricação de artefatos de cimento, na avenida
Professora Zilah de Aquino nº 677, jd. Nª. Srª. de Fátima, Cep:18.274195, Tatui, SP..
rec:6108144

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL/DESM. SEM
DENOMINACAO, torna publico que recebeu da CETESB as licencas
Previa de Desmembramento nº 14000020, de instalacao de Desmembramento nº 14000050 e esta requerendo a Licenca de Operacao
para desmembramento, localizado na Rua Sao Joao, s/nº - Centro, no
Municipio de Monte Aprazivel -SP.

