44 – D.O.E.; Empresarial; São Paulo, 113 (67), terça-feira, 8 de abril de 2003

Eternit S.A.

CNPJ nº. 60.942.281/0001-23

35. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SEGREGADO POR ATIVIDADE
Em atendimento às instruções e orientações da Aneel, apresentamos as
demonstrações do resultado, em 31 de dezembro de 2002, das unidades de negócio:
Geração (GER), Distribuição (DIS) e Comercialização (COM) que excepcionalmente
estão sendo apresentadas em conjunto, conforme Ofício Circular 155/03 SFF-Aneel e
Atividades não vinculadas à concessão do serviço público de energia elétrica (AV):

MEMBROS DA DIRETORIA

JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR
Diretor Presidente

EVANDRO CÉSAR CAMILLO COURA
Diretor Vice-Presidente Executivo
PLÁCIDO GONÇALVES MEIRELLES
Diretor

ANTONIO DA CUNHA BRAGA
Diretor

Reinaldo Teixeira do Amaral Mota
Contador - CRC - 1SP151.271/O-2

liquidação financeira parcial das transações de compra e venda de energia no
mercado de curto prazo relativas ao período de setembro de 2000 a setembro de
2002, outubro, novembro e dezembro de 2002, respectivamente, sendo que a
Companhia recebeu o montante aproximado de R$ 2.123, correspondente a 16,5 %
do saldo líquido a receber. De acordo com as regras desse mercado, o saldo a
receber não liquidado no montante de R$ 10.772 deverá ser negociado
bilateralmente entre as empresas do setor.
b) Renegociação de dívidas
O Grupo Rede, da qual a Companhia é integrante, efetuou o refinanciamento das
dívidas de curto prazo em virtude da redução da demanda por energia elétrica nos
anos de 2001 e 2002, causado pelo racionamento compulsório de energia elétrica
determinado pelo Governo Federal. Em virtude dessa redução na demanda, houve
necessidade de rever as projeções de geração de caixa.
O Grupo Rede elaborou um plano de reestruturação financeira com suporte do
BNDES (na qual a Companhia é interveniente obrigado) e outras instituições
financeiras credoras. Em 16 de dezembro de 2002, a Diretoria do BNDES aprovou o
plano.
Algumas decisões tomadas com relação ao plano de reestruturação financeira:
• Em 9 de janeiro de 2003, a empresa relacionada Centrais Elétricas Matogrossenses
S.A - CEMAT, assinou Cédula de Crédito Industrial com o BNDES no montante de
até R$ 320.000, a título de adiantamento para futura subscrição de debêntures não
conversíveis. O valor liberado deverá ser utilizado para a liquidação de diversos
empréstimos com vencimento no ano de 2003.
• Na assembléia geral extraordinária da CEMAT de 12 de março de 2003, foi
aprovada a emissão de debêntures simples, nominativas e escriturais de R$ 516.000,
atualizadas pelo IGP-M e farão jus a remuneração de 12% ao ano, com prazos de
vencimento variando de 84 a 93 meses contados da data de emissão, prevista para
15 de abril de 2003.
Outras características do plano de reestruturação financeira que merecem destaque
são:
• A renegociação de cláusulas restritivas constantes nos contratos firmados com o
BNDES;
• Outras instituições financeiras credoras do Grupo Rede em decorrência de
contratos de “capital de giro” e “conta garantida” aceitaram renegociar os respectivos
prazos de vencimento, estabelecendo-se 6 meses de carência e 42 meses para
amortização. Esses créditos totalizam aproximadamente R$ 120.000.
• Em dezembro de 2002, repactuaram-se créditos decorrentes da 3ª. emissão das
debêntures da controladora da Companhia, Caiuá Serviços de Eletricidade S.A. no
valor de R$ 114.000. Os debenturistas aceitaram dilatar o prazo de vencimento para
dezembro de 2007 com amortizações programadas para dezembro de 2005, 2006 e
2007, e substituíram o indexador de atualização para o IGP-M, estabelecendo
remuneração das debêntures em juros de 12,5% a.a.;
• O Grupo Rede comprometeu-se a desmobilizar ativos da ordem de R$ 400.000 até
o final de 2004 e cumprir algumas obrigações de desempenho financeiro e de gestão
empresarial.
• A CSW Vale, L.L.C (CSW) também aderiu a este processo mediante o compromisso
de não exercer a opção prevista no Acordo de Acionistas, de venda da sua
participação no capital da empresa relacionada Empresa de Eletricidade Vale
Paranapanema S.A. - EEVP e da controladora da Companhia, Caiuá-Serviços de
Eletricidade S.A, até a ocorrência do primeiro dos seguintes eventos: (i) índice
consolidado Dívida Líquida/EBITDA for igual ou menor a 2,5, calculado com base no
último demonstrativo trimestral ou anual auditado da EEVP ou outra tal equivalente
empresa controladora de topo ou primeiro nível, incluindo-se no cálculo da dívida
líquida o endividamento adicional incorporado com o exercício da referida opção de
venda; e (ii) 31 de março de 2007.

CARMEM CAMPOS PEREIRA
Diretora

GER _________
DIS/COM _____
AV _______
Total
______
(*) _________
(*) _____
(*)
______
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Fornecimento de energia elétrica ..........................
99.533
99.533
Suprimento de energia elétrica .............................
2.138
2.138
Outras receitas ...................................................... ______
- _________
1.272 _____
- _______
1.272
Total da receita operacional bruta ......................... ______
- _________
102.943 _____
- _______
102.943
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
Icms sobre fornecimento de energia elétrica ........
(20.389)
- (20.389)
Quota para a reserva global de reversão ..............
(633)
(633)
Impostos e contribuições sobre a receita ..............
(6.992)
(6.992)
Total de deduções da receita operacional bruta .. ______
- _________
(28.014) _____
- _______
(28.014)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA .................... ______
- _________
74.929 _____
- _______
74.929
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Energia elétrica comprada para revenda ..............
(39.028)
- (39.028)
Encargo uso sistema transmissão distribuição ..... ______
- _________
(6.651) _____
- _______
(6.651)
Total do custo do serviço de energia elétrica ........
(45.679)
- (45.679)
CUSTO DE OPERAÇÃO
Pessoal .................................................................
(15)
(3.503)
(3.518)
Material .................................................................
(1)
(774)
(775)
Serviços de terceiros .............................................
(1)
(4.895)
(4.896)
Depreciação e amortização ..................................
(5.916)
(5.916)
Arrendamentos e aluguéis ....................................
(753)
(753)
Outros ................................................................... ______
(1) _________
(543) _____
- _______
(544)
Total do custo de operação ................................... ______
(18) _________
(16.384) _____
- _______
(16.402)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ......................... ______
(18) _________
12.866 _____
- _______
12.848
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais administrativas ..........................
(3)
(13.309)
- (13.312)
Outras despesas operacionais .............................. ______ _________
(6.012) _____
- _______
(6.012)
Total das despesas operacionais .......................... ______
(3) _________
(19.321) _____
- _______
(19.324)
RESULTADO DO SERVIÇO .................................
(21)
(6.455)
(6.476)
Receita (despesa) financeira ................................ ______
(53) _________
(5.098) _____
253 _______
(4.898)
RESULTADO OPERACIONAL ............................. ______
(74) _________
(11.553) _____
253 _______
(11.374)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receita não operacional .......................................
24
2
26
Despesa não operacional ..................................... ______
- _________
(223) _____
(627) _______
(850)
Total do resultado não operacional ....................... ______
- _________
(199) _____
(625) _______
(824)
PREJUÍZO ANTES DO IR E DA CONTR.
SOCIAL ............................................................... ______
(74) _________
(11.752) _____
(372) _______
(12.198)
Total Imposto de Renda e Contribuição Social ..... ______
(1) _________
3.704 _____
- _______
3.703
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ................................. ______
(75) _________
(8.048) _____
(372) _______
(8.495)
______
_________
_____
_______
(*) Informações não auditadas
36. EVENTOS SUBSEQÜENTES
a) Liquidação dos valores referente a energia de curto prazo
Em 3 e 30 de janeiro de 2003 e em 13 e 26 de fevereiro de 2003, o MAE procedeu à

OSMAR JOSÉ VICCHIATTI
Diretor

EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S.A.

2002
______________________________
Tributo
Principal __________
Encargos ________
Total _______
2001
__________
R$ __________
R$ ________
R$ _______
R$
__________
PIS .................................................
437
206
643
811
Cofins .............................................
296
139
435
549
IRPJ ...............................................
11
5
16
21
CSLL ..............................................
10 __________
4 ________
14 _______
17
__________
Total ..............................................
754 __________
354 ________
1.108 _______
1.398
__________
__________
________
_______
__________
33. PROGRAMA LUZ NO CAMPO
O Programa Luz no Campo é um programa de eletrificação rural que tem como
objetivo promover a melhoria das condições sócio - econômicas das áreas rurais do
País, e está sendo implantado pelo Governo Federal, através do Ministério de Minas
e Energia, com o apoio financeiro e técnico da Eletrobrás.
O investimento total estimado do Programa Luz no Campo é de aproximadamente
R$ 2.823, dos quais R$ 2.117 com recursos da Eletrobrás, e R$ 706 com recursos
da Companhia. Até 31 de dezembro de 2002, foi desembolsado no programa o
montante de R$ 2.854.
34. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais
se encontram integralmente registrados em contas patrimoniais. Essas operações
destinam-se a atender às suas necessidades quanto à maximização da rentabilidade
dos recursos líquidos de caixa, e a captação de recursos necessários para
manutenção do capital de giro e suprimento do seu plano de investimentos.
Não foi feita estimativa do valor de mercado de investimentos em empresas de
capital fechado por não existir um mercado ativo para aqueles papéis.
A administração da Companhia estima que os valores de mercado dos empréstimos
e financiamentos registrados em contas patrimoniais não apresentam diferenças
significativas em relação aos reconhecidos nas demonstrações contábeis.
O valor contábil dos instrumentos financeiros referentes aos demais ativos e passivos
equivale, aproximadamente, ao seu valor de mercado.
Risco de crédito
A Companhia está obrigada, por força de regulamentação do setor de energia elétrica
e por cláusula incluída no contrato de concessão, a fornecer energia elétrica para
todos os consumidores localizados na área de concessão. De acordo com a
regulamentação do setor de energia elétrica, a Companhia tem o direito de cortar o
fornecimento de energia elétrica dos consumidores que deixem de efetuar o
pagamento das faturas.
Risco de preço
Anualmente as empresas distribuidoras de energia elaboram os pleitos para reajuste
das tarifas de energia elétrica com base nas variações dos custos não gerenciáveis
(denominados Parcela A) e pela variação do IGP-M para os custos gerenciáveis
(denominados Parcela B). Esses pleitos são revisados e homologados pela Aneel. As
tarifas de acordo com o contrato de concessão devem garantir o equilíbrio
econômico-financeiro da Companhia.
Risco de mercado
As quantidades de energia elétrica comprada pela Companhia são baseadas em
estimativa do consumo de energia nos períodos subseqüentes. Parte da energia
comprada está contratada através dos denominados contratos iniciais, que fixam
determinados volumes de compra até o ano de 2002, sendo reduzidos em 25% a
partir de 2003 até a sua extinção. A Companhia por sua opção pode efetuar compras
através dos denominados contratos bilaterais, para atender a eventual necessidade
adicional de energia, por preços e condições negociados com a contraparte. As
sobras ou faltas de energia devem ser vendidas ou compradas no mercado
atacadista de energia no curto prazo (MAE) e, portanto, estão sujeitas a volatilidade
dos preços desse mercado.

ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Diretor

CARLOS PADOVAN
Diretor

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

São Paulo, 25 de março de 2003

Agenor N. Yamamoto
Contador
CRC nº. 1 SP 115257/O-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDALESP - Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, convoca, nos termos estatutários, seus associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária com a finalidade exclusiva de apreciar a prestação de contas e fazer previsão orçamentária para o corrente ano, a realizar-se no dia 28 de abril de 2003,
às 18 horas, na sede do Sindicato, situada no Palácio Nove de Julho,
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - subsolo, Ibirapuera, São Paulo - SP.
São Paulo, 03 de abril de 2003. João Bosco da Silva - Presidente

Após 31 de dezembro de 2002 e até a data deste parecer, a Companhia recebeu
aproximadamente R$ 2.123 mil, O sucesso dessa negociação e liquidação
depende da capacidade financeira das empresas do setor em honrar seus
compromissos.
5. Em 21 de dezembro de 2001, foi editada a Medida Provisória nº. 14, convertida
na Lei nº. 10.438, de 26 de abril de 2002, disciplinando, entre outros assuntos, a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro das empresas distribuidoras de
energia elétrica, garantido nos contratos de concessão. As informações detalhadas
e os impactos sobre a situação patrimonial e financeira e no resultado das
operações relativos ao Acordo Geral do Setor Elétrico estão divulgados na nota
explicativa nº. 28 às demonstrações contábeis.

MAKRO ATACADISTA S.A.
CNPJ/MF nº 47.427.653/0001-15 - NIRE nº 353.001.140-60
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2003.
Data, Horário e Local: 3 de março de 2003, às 10:00 horas, na sede
social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos
Lisdegno Carlucci, 519. Presença: presente a totalidade dos membros
da Diretoria da sociedade. Mesa: Diretor Presidente, Sr. Sergio Giorgetti;
Secretária, Andréa Saraiva Grivol. Ordem do Dia: aprovar (i) o aumento do capital social de sua subsidiária, SS Participações Ltda.; e (ii) o
laudo de avaliação a valor contábil do bem (terrenos, edifícios e instalações) de propriedade desta Companhia que será conferido em aumento de capital na referida subsidiária. Deliberações tomadas na reunião: - Utilizando-se dos poderes que foram outorgados pelo Conselho
de Administração da companhia, a Diretoria, após intensa e detalhada
análise e dando continuidade aos projetos aprovados na Reunião do
Conselho de Administração e do Conselho Consultivo da Companhia
realizada em 26.10.2001, aprovou, por unanimidade, o que se segue:
(a) aumentar o capital social da SS Participações Ltda., atualmente de
R$ 28.883.739,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e três mil,
setecentos e trinta e nove reais), para R$ 35.526.502,31 (trinta e cinco
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e dois reais e trinta e
um centavos). O referido aumento será subscrito por esta companhia e
por ela integralizado mediante a conferência de bens (terrenos, edifícios e instalações) de sua propriedade, o qual encontra-se descrito no
laudo de avaliação datado de 03 de março de 2003, preparado por PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, previamente solicitado por essa Companhia, em 17 de fevereiro de 2003, o qual foi aprovado por unanimidade e cuja cópia integra o Anexo I da presente. Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Data: 3 de
março de 2003. Mesa: Diretor Presidente, Sr. Sergio Giorgetti; Secretária, Andréa Saraiva Grivol. Membros da Diretoria Presentes: Sr. Sergio Giorgetti, Diretor Presidente e Sr. André de Souza Maurino, Diretor
Financeiro. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio. Andréa Saraiva Grivol - OAB/SP nº 96.518. JUCESP nº 57.954/
03-3 em 27.03.03. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

Auditores Independentes
CRC nº. 2 SP 011609/O-8

LA FONTE TELECOM S.A.
CNPJ/MF nº 53.790.218/0001-53 - NIRE nº 35.300.099.940 - Cia. Aberta
Edital de Primeira Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária na sede da Companhia, sito na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2232 - 9º andar - parte - São Paulo/SP., em 25 de abril de 2003,
às 9:30 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.) Exame,
discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2002; 2.)
Destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos e, 3.)
Eleição dos Membros do Conselho de Administração e dos Membros do
Conselho Fiscal e, quanto a estes últimos, dos respectivos suplentes,
bem como fixação da remuneração dos administradores. Instruções Gerais:
1.) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá
apresentar o respectivo mandato, com poderes especiais; 2.) O acionista
participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de
Valores que desejar participar da assembléia deverá apresentar extrato
emitido, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo agente
custodiante e, 3.) Nos termos do quanto disposto nas Instruções 282/98
e 165/91 da Comissão de Valores Mobiliários, o percentual mínimo de
participação no capital votante necessário à requisição da adoção do
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). São Paulo, 07 de abril de 2003.
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
(8, 9 e 10)
Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ nº 05.476.154/0001-78 - NIRE nº 35.300.194.225
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 11/03/2003
Data, Hora e Local: Dia 11/03/2003, 10:00 hs., na Av. Peixoto de Castro,
Quadra I-6, GB, Pólo Urbo Industrial, em Lorena-SP. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas
assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação:
Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 124, § 4º, Lei 6.404/ 76.
Mesa: Bernard Dominique Otondo - Presidente; Valter Takeo Sassaki - Secretário. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos, as seguintes
deliberações: a) foi aprovado o aumento do capital social da Companhia
de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 6.729.000,00 (seis milhões, setecentos e vinte e nove mil reais), com a emissão de 6.728.000 (seis milhões,
setecentas e vinte e oito mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O aumento está sendo subscrito pelas acionistas: Tekno S/A
Construções, Indústria e Comércio subscreve 3.297.000 (três milhões duzentas e noventa e sete mil) ações no valor de R$ 3.297.000,00 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil reais), que será integralizado em bens
e estoque descritos em conformidade com Laudo de Avaliação (Anexo I); A
Haironville do Brasil, Indústria e Comércio Ltda. faz o aporte de R$
5.243.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil reais), em bens
e estoques descritos em conformidade com os Laudos de Avaliação (Anexos II e III) dos quais destina o montante de R$ 2.583.000,00 (dois milhões,
quinhentos e oitenta e três mil reais) para a subscrição de 2.583.000 (dois
milhões, quinhentos e oitenta e três mil) ações no aumento de capital, que
será integralizado em bens e estoque, e R$ 2.660.000,00 (dois milhões,
seiscentos e sessenta mil reais) para a Conta de Reserva de Capital (ágio),
nos termos do art. 182, § 1º, alínea “a”, Lei 6.404/76, usando-se como
parâmetro para o pagamento do ágio e a fixação do preço de emissão das
ações a perspectiva de rentabilidade da Companhia; e Gonvarri Brasil S.A.
faz o aporte de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), em
moeda corrente, dos quais destina o montante de R$ 848.000,00 (oitocentos e quarenta e oito mil reais) para a subscrição de 848.000 (oitocentas e
quarenta e oito mil) ações que são totalmente integralizadas neste ato, e
R$ 1.952.000,00 (um milhão, novecentos e cinqüenta e dois mil reais) à
Conta de Reserva de Capital (ágio), nos termos do art. 182, § 1º, alínea “a”
da Lei 6.404/76, usando-se como parâmetro para o pagamento do ágio e a
fixação do preço de emissão das ações a perspectiva de rentabilidade da
Companhia. As acionistas Tekno S/A Construções, Indústria e Comércio e
Haironville do Brasil Indústria e Comércio Ltda., integralizarão o capital subscrito em até 120 (cento e vinte) dias. Os demais acionistas declinam do seu
direito de preferência na subscrição do capital. b) foi aprovado o aumento
de capital de 6.729.000,00 (seis milhões, setecentos e vinte e nove mil
reais) para 11.341.000,00 (onze milhões, trezentos e quarenta e um mil
reais) que será realizado com a capitalização da reserva de capital (ágio)
no valor de R$ 4.612.000,00 (quatro milhões, seiscentos e doze mil reais),
cabendo a Tekno S/A Construções Indústria e Comércio, 2.259.878 (dois
milhões duzentas e cinqüenta e nove mil, oitocentas e setenta e oito) ações
no valor de R$ 2.259.878,00 (dois milhões, duzentos e cinqüenta e nove
mil, oitocentos e setenta e oito reais); a Haironville do Brasil Indústria e
Comércio Ltda., 1.771.006 (um milhão, setecentas e setenta e uma mil e
seis) ações no valor de R$ 1.771.006,00 (um milhão, setecentos e setenta
e um mil e seis reais); a Gonvarri Brasil S/A, 581.111 (quinhentas e oitenta
e uma mil, cento e onze) ações no valor de R$ 581.111,00 (quinhentos e
oitenta e um mil, cento e onze reais); a Gerard Louis Michel Bernard, 1
(uma) ação no valor de R$ 1,00 (um real); a Bernard Dominique Otondo, 1
(uma) ação no valor de R$ 1,00 (um real); a Guilherme Luiz do Val, 1 (uma)
ação no valor de R$ 1,00 (um real), a Valter Takeo Sassaki, 1 (uma) ação
no valor de R$ 1,00 (um real) e a Luis Pedro Ferraz Flores, 1 (uma ação) no
valor de R$ 1,00 (um real). c) em decorrência das deliberações anteriores,
o art. 5° do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º: O
capital social subscrito é de R$ 11.341.000,00 (Onze milhões, trezentos e
quarenta e um mil reais), dividido em 11.341.000,00 (Onze milhões, trezentas e quarenta e uma mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único: Cada ação emitida pela Companhia confere o direito a um voto
nas Assembléias Gerais.”; d) foi aprovada a alteração da razão social da
companhia para Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio; e) em
decorrência da deliberação do item anterior, o art. 1º do Estatuto Social
passa a ter a seguinte redação: “Art. 1º Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio é uma sociedade anônima regida por este estatuto e pelas
leis aplicáveis.”; f) foi aprovada a publicação das matérias ordenadas na Lei
6.404/76 no jornal “Atos de Lorena”. Encerramento e Lavratura: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada
por todos os presentes. Lorena, 11 de março de 2003. Mesa: Bernard
Dominique Otondo - Presidente; Valter Takeo Sassaki - Secretário. Acionistas presentes: p/Tekno S/A Construções, Indústria e Comércio, Valter
Takeo Sassaki e Guilherme Luis do Val; p/ Haironville do Brasil, Indústria
e Comércio Ltda., Bernard Dominique Otondo; p/Gonvarri Brasil S.A.,
Luis Pedro Ferraz Flores; Valter Takeo Sassaki; Guilherme Luis do Val;
Bernard Dominique Otondo; Luis Pedro Ferraz Flores; Gerard Louis Michel
Bernard. Bernard Dominique Otondo - Presidente; Valter Takeo Sassaki Secretário. JUCESP - Certifico o registro sob nº 60.941/03-0, em 01/04/03.
Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Empresa Elétrica Bragantina S.A. em 31 de dezembro de
2002 e de 2001, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio
líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. Conforme detalhado nas notas explicativas nºs. 6 e 14 às demonstrações
contábeis, em 31 de dezembro de 2002, a Companhia têm registrado, no ativo,
valores a receber no montante de R$ 12.985 mil, sendo R$ 10.244 mil no ativo
circulante e R$ 2.741 mil no realizável a longo prazo e, no passivo circulante, valores
a pagar no montante de R$ 90 mil, relativos às transações de venda e compra de
energia realizada no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, com
base em cálculos preparados e divulgados pelo MAE. Esses valores podem estar
sujeitos a modificações dependendo de decisão de processos judiciais em
andamento movido por empresas do setor, relativos a interpretação das regras do
mercado em vigor.
A liquidação financeira desses valores, programada para 22 de novembro de 2002,
foi postergada em razão de novo acordo entre as empresas do setor e o governo.

Eternit S.A.
CNPJ nº 61.092.037/0001-81 - NIRE 35.300.013.344
Assembléia Especial de Acionistas Titulares de Ações
Preferenciais - Edital de Convocação
São convocados os Senhores Acionistas titulares de ações preferenciais,
a se reunirem em Assembléia Especial no próximo dia 24 de abril de
2003, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Dr. Fernandes
Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP, a fim de procederem a
eleição de dois membros do Conselho de Administração, na forma do art.
18 do Estatuto Social. Os conselheiros eleitos exercerão seu mandato até
a AGO a realizar-se em 2004. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da
conta de depósito das ações escriturais fornecido e autenticado pela
instituição financeira depositária. São Paulo, 07 de abril de 2003.
Sergio Alexandre Melleiro - Presidente do Conselho de Administração
(08, 09, 10)

PERVILLE S.A. CONSTRUÇÕES,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aos
Acionistas e Administradores da
Empresa Elétrica Bragantina S.A.
São Paulo - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Empresa Elétrica Bragantina S.A.,
levantados em 31 de dezembro de 2002 e de 2001, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é
a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de
auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a
relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de
controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis
divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

CNPJ nº 61.092.037/0001-81 - NIRE 35.300.013.344
Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária
Edital de Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da Eternit S.A. a se reunirem
em Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária, na sede social,
na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo - SP,
no próximo dia 24 de abril de 2003, às 11h00 (onze horas), com a seguinte ordem do dia: Assembléia Geral Extraordinária: a. Protocolo de
Incorporação e Justificação e Nomeação de Peritos Avaliadores.
Deliberação sobre o Protocolo de Incorporação e Justificação, celebrado
em 07 de abril de 2003 com a empresa Maralto Indústria e Comércio de
Fibrocimento Ltda., CNPJ nº 05.414.839/0001-90, que estabelece termos
e condições para a sua incorporação pela Companhia, bem como, proposta para a nomeação dos peritos que avaliarão o patrimônio da referida
empresa com a mesma finalidade, em seqüência ao “Fato Relevante”
publicado em 25/02/2003 e inserido no Relatório de Administração que
acompanha as Demonstrações Financeiras publicadas em 22/03/2003.
b. Alterações do Estatuto Social: 1. Alteração da parte inicial do artigo
18 do estatuto social de, onde se lê ...“O Conselho de Administração será
constituído de seis membros...”, para “O Conselho de Administração será
constituído de sete membros...” conservando-se a parte restante com a
atual redação. 2. Alteração do Artigo 22, que passa a ter a seguinte
redação: “Artigo 22: As reuniões do Conselho de Administração realizar-se-ão na sede social ou em local previamente designado, convocadas pelo Presidente do Conselho mediante carta, telegrama, fax ou e-mail
enviado a todos os Conselheiros, e por ele normalmente presididas.
Nas suas ausências ou impedimentos, competirá ao seu substituto, nos
termos do artigo 20 deste estatuto, a presidência da reunião e nas ausências ou impedimentos deste, ao membro do Conselho que o mesmo designar. O presidente da reunião designará um dos Conselheiros presentes para secretariar os trabalhos da reunião. § 1º. Nas reuniões do Conselho de Administração com funções deliberativas, observar-se-á o seguinte: a) apreciação e aprovação, de forma unânime, pela totalidade dos
Conselheiros, do orçamento anual e de orçamento plurianual de três
anos, dos quais constarão, com detalhes, todos os investimentos previstos tanto para o desenvolvimento dos negócios da Companhia, como
qualquer outro que venha a ser proposto, inclusive os de eventual diversificação das atividades; b) apreciação e deliberação, pela maioria de votos
dos Conselheiros presentes, para os demais assuntos de sua competência; § 2º. Não havendo eventualmente aprovação unânime pela totalidade
dos Conselheiros com relação ao orçamento anual, caberá ao
Sr. Presidente do Conselho de Administração convocar Assembléia Geral
de Acionistas para a competente apreciação e deliberação sobre o mesmo. § 3º. É facultado ao Conselho de Administração autorizar a aquisição
de ações de emissão da Companhia, para cancelamento ou permanência
em tesouraria, podendo, posteriormente, aliená-las, observados os
requisitos estabelecidos pelo artigo 30, parágrafo 1º, letra “b”, da Lei
nº 6.404/76.” 3.Alteração de parte do artigo 33 do estatuto social de, onde
se lê “...não podendo ser tomadas sem a presença de três diretores...”
para “... não podendo ser tomadas sem a presença de dois diretores...”.
Referida alteração restabelece a coerência com o texto do artigo 25.
4. Alteração do atual texto do artigo 51 e seus parágrafos do estatuto
social, para: “Artigo 51 - Anualmente, o lucro líquido do exercício terá a
seguinte destinação: I) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; II) 5% (cinco por
cento) para a formação de reserva estatutária a manutenção do capital de
giro da sociedade, até atingir 10% (dez por cento) do capital social;
III) valores destinados, mediante proposta do Conselho de Administração, à criação de reserva para contingências, reserva de lucro a realizar e
retenção de lucros na forma do art.196 da Lei 6.404/76, obedecido os requisitos e limites legais; IV) o saldo será integralmente destinado ao pagamento de dividendos.” 5. Alteração do atual texto do artigo 53 do estatuto
social, para: “Artigo 53 - A Companhia distribuirá como dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
6.404/76. Nos exercícios sociais em que não se justificar, ou não haver
necessidade de constituição das reservas de que trata a alínea III do
artigo 51, a parcela dos lucros para a qual não houver destinação específica será distribuída como dividendos. Parágrafo único - Se a situação financeira não permitir a distribuição efetiva dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no “caput” deste artigo, o correspondente valor será registrado como reserva especial e, senão absorvida por prejuízos subseqüentes, deverá ser paga como dividendos assim que permitir a situação
da Companhia”. 6. Consolidação do Estatuto Social. Assembléia Geral Ordinária: 1. Apreciação e deliberação das demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2002, acompanhadas do Relatório de Administração, do parecer do Conselho Fiscal
e do parecer dos Auditores Independentes, documentos estes publicados
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio em
22 de março de 2003; 2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de resultados; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo mandato, designação do Presidente e fixação da
respectiva remuneração; 4. Eleição dos membros do Conselho Consultivo e fixação de sua remuneração. É de 5% (cinco por cento) do capital
com direito de voto, o percentual mínimo para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, extrato atualizado da conta de depósito das
ações escriturais, fornecido e autenticado pela instituição financeira
depositária. São Paulo, 07 de abril de 2003. Sergio Alexandre Melleiro Presidente do Conselho de Administração.
(08, 09, 10)
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