ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30 de julho de 2009, às 10:00
horas, na sede social, na Rua Voluntários da Pátria nº 45 - 8º Andar, nesta Cidade, para
apreciação e deliberação da seguinte Ordem do Dia:
1) Em matéria de ordem ordinária:
• Detalhamento e explicitação da classificação e aplicação dos lucros (do exercício
findo em 2008 e acumulados), no valor de R$ 9.503.304,49, integralmente destinados
para Reserva de Contingências pela AGO realizada em 30/04/2009, o qual encontrase classificado e deverá ser aplicado com observância das seguintes rubricas:
a) R$ 1.600.000,00, para implantação de projeto para “Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento de Sistemas de Gestão Corporativa”, incluindo a implementação de
novas ferramentas e infraestrutura, com o objetivo de otimizar custos da Companhia;
b) R$ 6.000.000,00, a serem mantidos como reforço de capital de giro da Companhia,
com o objetivo de suportar os atuais níveis de inadimplência de serviços faturados,
situação esta que vem se tornando recorrente;
c) O saldo remanescente, de R$ 1.903.304,49, poderá ser distribuído, total ou
parcialmente, conforme a evolução do atual cenário econômico e por deliberação do
Conselho de Administração. Em havendo o pagamento de dividendo adicional, como
ora referido, este será efetuado de forma que a parcela destinada às ações
preferenciais de classe “A” seja 11% (onze por cento) superior à parcela destinada às
ações ordinárias e que, a parcela destinada às ações preferenciais de classe “B” seja
12% (doze por cento) superior à parcela destinada às ações ordinárias, nos exatos
termos do Artigo 4º do Estatuto da Companhia.
2) Em matéria de ordem extraordinária:
• Alteração do “caput” do Artigo 34 do Estatuto Social, o qual passaria a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 34: Dos lucros que remanescerem, depois de deduzidas as participações de
que trata o artigo 33, retro, será destacada uma cota de até 10% (dez por cento) para
participação dos Administradores, cujo rateio entre seus membros será decidido em
reunião específica do Conselho de Administração observado o que dispõe o Art. 152
e seus parágrafos, da Lei no 6.404 de 15/12/76.
Parágrafo Único: A participação dos Administradores, de que trata o "caput" deste
artigo, estará condicionada ao atendimento da distribuição, às ações ordinárias e

preferenciais, de um dividendo que não poderá ser inferior a 25% (vinte cinco por
cento) do lucro líquido.”.
Os Srs. Acionistas poderão ser representados na forma da lei, por procuradores especiais
ou por representantes legais, os quais deverão apresentar à Sociedade, em sua sede social,
até três dias antes da reunião, o respectivo instrumento de seus mandatos ou documentos
comprobatórios de sua qualidade.
Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2009.

(Original assinado por)
Jaime Rotstein
Presidente

