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ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 1º de abril de 2005, às 9:00
horas, na sede social, localizada na Rua Urussuí nº 300, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações
Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004; 2. Deliberação sobre a destinação do saldo remanescente do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 e sobre o orçamento de capital
para 2005, e ratificação das distribuições de juros sobre o capital próprio deliberadas pelo Conselho
de Administração, “ad referendum” da Assembléia Geral; 3. Eleição dos membros do Conselho de
Administração; 4. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal; e 5. Fixação do montante
anual global da remuneração dos administradores. II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Aumento do capital social mediante a capitalização da reserva para investimentos referente ao
ano de 1999, no montante de R$ 49.982.480,20 (quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e
dois mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos). 2. Alteração da redação do artigo 22 e
parágrafos do Estatuto Social, para tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Os
documentos pertinentes às matérias a serem debatidas nas Assembléias ora convocadas
encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia. Poderão participar destas
Assembléias Gerais os Acionistas titulares de ações que estiverem escrituradas em seus
respectivos nomes junto à instituição depositária, conforme dispõe o Artigo 126 da Lei nº 6.404/
76 e o Estatuto Social. Em consonância com o disposto no artigo 141 § 1º da Lei nº 6.404/76, com
redação dada pela Lei nº 10.303/2001, e nas Instruções CVM nº 165 e 282, comunica-se que o
percentual mínimo de participação no capital votante necessário à adoção do voto múltiplo na
Assembléia Geral Ordinária, objeto desta convocação, é de 5% (cinco por cento) e que o prazo
para requerer a aplicação desse critério de voto é de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da mesma. Os Senhores Acionistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por
procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os
instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, com antecedência de
48 (quarenta e oito) horas da realização das Assembléias, aos cuidados do Sr. Marcelo Ribeiro,
na Rua Urussuí nº 300, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2005.
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