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ATAS, CERTIDÕES E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associações, Sociedades e Firmas
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 27.865.757/0001-02
NIRE 33.300.166.866
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Data, Hora
e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2007, às 17 horas, reuniram-se os Acionistas da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., na sede social na Rua Lopes Quintas, 303 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ. 2. Convocação e Presença: Face a presença da acionista Cardeiros Participações S.A, detentora da totalidade do capital social, foi dispensada a convocação de acordo com o
disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente:
Roberto Irineu Marinho e Secretário: Jorge Luiz de Barros Nóbrega.
4. Deliberações: Foi deliberado por unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas o descrito a seguir: (a) Autorizar a lavratura
da Ata a que se refere esta Assembléia, na forma de sumário nos
termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. (b) aprovar a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras tendo em vista já
serem de conhecimento de todos os acionistas presentes. (c) aprovar,
sem restrições, as contas da administração, o Relatório da Diretoria e
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2006, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal O Globo do dia 25 de
abril de 2007, declarando os acionistas regular o prazo da publicação
dos referidos documentos, na forma do §4º do art. 133 da Lei
6.404/76; (d) aprovar a proposta da Diretoria no sentido da destinação do resultado do exercício encerado em 31 de dezembro de 2006,
no montante de R$567.485.302,01 (quinhentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dois reais e um
centavo), como se segue: (i) R$28.374.265,10 (vinte e oito milhões,
trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
dez centavos) para constituição da reserva Legal correspondente a
5% (cinco por cento) do lucro líquido; e (ii) reter na forma autorizada
pelo artigo 202, Parágrafo 3º da Lei 6.404/76, o saldo de
R$539.111.036,91 (quinhentos e trinta e nove milhões, cento e onze
mil, trinta e seis reais e noventa e um centavos) para à Conta de
Lucros Acumulados. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata, que lida e aprovada,
segue assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia presentes e pelos membros da Mesa. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2007.
Ass.: Presidente - Roberto Irineu Marinho; Secretário - Jorge Luiz de
Barros Nóbrega. Acionista: Cardeiros Participações S.A. Roberto Irineu Marinho - Presidente; Jorge Luiz de Barros Nóbrega - Secretário.
CERTIDÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. Certifico o deferimento em 30/05/2007 e o registro sob o número e data abaixo:
1700852 em 30/05/2007. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

IMPRESSO

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2007: 1. Data, hora e local: Na sede
da Companhia, na Rua Lopes Quintas, nº 303, Jardim Botânico, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, às 10 hs do dia 29 de junho de
2007. 2. Presença: Presentes à Assembléia os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Jorge Luiz de Barros Nóbrega e Secretária: Rossana Fontenele Berto 4. Convocação: Tendo em vista a presença da totalidade
das acionistas, foi dispensada a convocação, nos termos do art. 124,
§1º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos acionistas da Companhia, que decidiram: 5.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta Assembléia, na forma
de sumário nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 5.2.
Aprovar a distribuição de dividendos da Companhia, no valor de R$
18.719.241,35 (dezoito milhões, setecentos e dezenove mil, duzentos
e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), que deverão ser
pagos à acionista, decorrentes dos lucros gerados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, que foram destinados à reserva de lucros. 6. Encerramento: Nada mais tratado lavrou-se a ata
referente a esta Assembléia Geral Extraordinária, que foi aprovada e
assinada pelos presentes.Confere com o original lavrado em livro próprio Rio de Janeiro, 29 de junho de 2007. Jorge Luiz de Barros Nóbrega - Presidente; Rossana Fontenele Berto - Secretária; CARDEIROS PARTICIPAÇÕES S.A. CERTIDÃO: JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. Certifico o deferimento em 27/07/2007 e o registro
sob o número e data abaixo: 1718366 em 27/07/2007. Valéria G. M.
Serra - Secretária Geral.
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. DATA, HORA E LOCAL: Na sede social, situada na cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Lopes Quintas, 303, às
15h do dia 1º de julho de 2007. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Considerando a presença de representante da totalidade do capital
social, foi dispensada a convocação de acordo com o disposto no art.
124, §4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: Jorge Luiz de Barros Nóbrega
e Secretária: Rossana Fontenele Berto. 4. ORDEM DO DIA: (a) examinar, discutir e votar o Protocolo de Cisão Parcial do patrimônio da
SIGLA - Sistema Globo de Gravações Audiovisuais Ltda., sociedade
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.114.122/0001-28 e com seu NIRE
registrado sob o nº 33200750779/82 (“SIGLA”), celebrado entre a
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mencionada sociedade, a Companhia e a sociedade Comercial Fonográfica RGE Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº
51.733.459/0001-35 e com seu NIRE registrado sob o nº
33201780141/88 (“RGE”) e o Laudo de Avaliação preparado pela empresa especializada; (b) deliberar sobre a incorporação da parcela do
patrimônio da sociedade SIGLA - Sistema Globo de Gravações Audiovisuais Ltda. ao patrimônio da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES:
Foi deliberado por unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas o descrito a seguir:(i) Autorizar a lavratura da presente Ata, na
forma de sumário nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº
6.404/76;(ii) Deliberar sobre o Protocolo de Cisão Parcial, com a absorção das parcelas cindidas em sociedades existentes e a sua justificação, firmado entre Companhia, SIGLA e RGE, que passa a fazer
parte integrante da presente ata de assembléia geral extraordinária,
para todos os fins de direito, cujo exemplar é rubricado pela mesa e
fica arquivado, como Anexo I, na sede da Sociedade (“PROTOCOLO”)(iii) Aprovar e aceitar expressamente a nomeação da PLANENGE
- Planejamento e Engenharia de Avaliações S/C Ltda., estabelecida
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Rua da
Quitanda, 19/516, inscrita no CREA/RJ sob o nº 93201119-6 que tem
como responsáveis técnicos, que se encontram presentes para prestar esclarecimentos: Paulo Roberto Carneiro dos Reis, inscrito no
CREA/RJ sob o nº 84107546-9/D; Lenice Carneiro Lima, inscrita no
CREA/RJ sob o nº 36580/D; e Renata Granja Maués, inscrita no
CRC/RJ sob o nº 090507-O, para procederem à avaliação do patrimônio da SIGLA, com a indicação das contas contábeis a serem vertidas ao patrimônio das Sociedades pelo critério de valor contábil do
patrimônio, data base de 01 de julho de 2007. (iv) Prestados os esclarecimentos necessários, decidiram os acionistas aprovar expressamente o LAUDO elaborado nesta data pela empresa especializada
acima mencionada, o qual passa a fazer parte integrante da presente
ata de assembléia geral extraordinária, para todos os fins de direito,
cujo exemplar é rubricado pela mesa e fica arquivado, como Anexo II,
na sede social da Sociedade (“LAUDO”); (v) Aprovar a incorporação
da parcela cindida da SIGLA, que é implementada com base nos valores contábeis apurados, passando a Companhia a ser detentora da
parcela do acervo líquido da sociedade cindida, conforme anexo 1 do
PROTOCOLO. (vi) O capital social da Companhia não será alterado
em virtude desta Companhia possuir participação integral na parcela
do patrimônio vertido da SIGLA que está sendo incorporado ao seu
respectivo patrimônio. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembléia foi encerrada com a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.Confere com o original lavrado em livro próprio..Rio de Janeiro, 1º de julho de 2007. Jorge
Luiz de Barros Nóbrega - Presidente; Rossana Fontenele Berto - Secretária. Acionista: Cardeiros Participações S.A. - Roberto Irineu Marinho. CERTIDÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. Certifico o
deferimento em 02/08/2007 e o registro sob o número e data abaixo:
1720207 em 02/08/2007. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
Id: 357583. Valor: R$ 4497,01

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
CGC/MF N.º 42.124.693/0001-74
NIRE 33 3 0006608 0
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA CUMULATIVAMENTE COM A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, EM
20/04/07 - LAVRADA SOB A FORMA SUMÁRIO.
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 20/04/2007, às 15:30 horas, na sede
social da empresa situada na Rua Major Ávila, nº 358 - Tijuca, nesta
cidade. 2. QUORUM: Conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. PUBLICAÇÕES: Conforme determina o Art.
133 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 - Nova Lei das S.A., alterada pela
Lei nº 9.457, de 05/05/97 e Lei nº 10.303 de 31/10/01, o Aviso aos
Acionistas foi publicado no D.O.E.R.J, nºs 52, 53 e 54, nos dias 16,
19 e 20/03/07, respectivamente, e no jornal “O Povo”, nos dias 16, 19
e 20/03/07 e a convocação através de correspondências de 03/04/07,
pessoalmente entregues e, publicada no D.O.E.R.J. nº 67, 68 e 69,
nos dias 10, 11 e 12/04/07, respectivamente e no jornal “O Povo”,
nos dias 10, 11 e 12/04/07. O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras foram publicados no D.O.E.R.J. nº 068, de
11/04/07 e no Diário Mercantil, do dia 11/04/0707. 4. ORDEM DO
DIA: Ordinária: a) Prestação de Contas dos Administradores, exame,
discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/06 e b) Eleição dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Extraordinária: a) Fixação
dos honorários do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho
Fiscal e b) Assuntos de interesse geral da Sociedade. 5. MESA: Indicada para presidir as Assembléias, a Senhora Marcia Mimoso Ferreira, representante do acionista Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que convidou para secretariar o Sr. José Augusto de Meira Lima, representante do acionista CEHAB/RJ. Foi dispensada pela Assembléia, a presença dos representantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 6. DELIBERAÇÕES: Assembléia Ordinária:
6.1 - Colocado em votação, o item “a” da Ordem do Dia, foram apro-

vadas a Prestação de Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/06,
com as ressalvas constantes do Parecer do Conselho Fiscal datado
de 27/02/07, devendo a Companhia, providenciar a regularização dos
pontos indicados; 6.2 - Foram reeleitos, por unanimidade, como membros efetivos do Conselho Fiscal o Sr. Carlos Alberto Correia da Silva
e as Sras. Erika Corrêa Coelho e Bernadethe Ferreira do Nascimento
e na qualidade de membros suplentes, foram reeleitos o Sr. Wagner
de Castro Carvalho Rosa, a Sra. Denise dos Santos Ferreira e o Sr.
Reinaldo Marques Leandro, cujos mandatos se estenderão até a realização da próxima assembléia geral ordinária, na forma do disposto
no parágrafo 5º, do art. 161, da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº
9457, de 05/05/1997. Assembléia Extraordinária - Colocado em votação, o item “a” da Ordem do Dia, o representante do acionista CEG,
absteve-se de votar, sendo aprovada pelos demais acionistas presentes, a fixação no valor máximo de R$ 2.120.487,06 da remuneração
global anual com a Administração, sendo o limite máximo individual
de acordo com a legislação vigente. 7. RELAÇÃO DOS PRESENTES: Marcia Mimoso Ferreira; José Augusto de Meira Lima; Alessandro Luis Faria Maciel; Letícia Gonçalves Grillo; Flávia Wanderley e
Fabiano Catran. E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a
sessão, foi lida e achada conforme, tendo sido assinada por todos os
acionistas presentes. Rio de Janeiro, 20/04/07. Márcia Mimoso Ferreira (Presidenta/Representante do Acionista Município do Rio de Janeiro), José Augusto de Meira Lima (Secretário/Representante do
Acionista CEHAB/RJ), Alessandro Luis Faria Maciel (Representante
do Acionista CEG), Letícia Gonçalves Grillo (Representante do Acionista CEDAE), Flávia Wanderley (Representante do Acionista RIOTUR) e Fabiano Catran (Representante do Acionista TELEMAR).
Registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o nº
00001698012, em 22/05/2007.
Id: 358611. A faturar por empenho

EDITORA E PUBLICIDADE RIVOLI S.A.
CNPJ Nº 33.167.008/0001-04
NIRE: 3330008265-4
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Data, Hora e
Local: Em 30/10/2007, às 11:00, na sede social situada na Av. Rio
Branco, 173/10º andar-parte, Rio de Janeiro/RJ. Quorum de Instalação: Acionistas presentes, superior a 90% do capital votante, conforme se vê das assinaturas lançadas no Livro de Presenças. Mesa Diretora: Presidente Sra. Ruth Stern e Secretário Edgar R. Hirschfeld.
Forma de Convocação: Convocação Publicada em outubro no DORJ
na Seção V (dias 22, 23 e 24 às fls. 02, 04 e 03); e no Diário Mercantil nos dias (20, 23 e 24 às fls. 09, 09 e 11). Ordem do Dia: i)
Avaliação de eventual concessão de licença a membro da Diretoria e
eleição de membro(s) da Diretoria; ii) Outros assuntos de interesse
social. Inicialmente o Sr. Secretário esclareceu que a convocação fora
feita para a Assembléia deliberar sobre a ausência do Sr. Hans Stern,
por motivo de enfermidade, possibilitando à Assembléia manifestar-se
sobre o assunto. A sobreveniência do seu falecimento no dia 26 do
corrente mês requer a tomada de posição da Assembléia. Verificaramse neste momento manifestações de pesar entre os presentes a serem transmitidos aos familiares do Sr. Hans Stern. Matéria tratada e
deliberações tomadas por unanimidade dos presentes: Foi eleito o novo Presidente da sociedade na pessoa da empresária, Sra. Ruth
Stern, acionista majoritária, brasileira, viúva, RG 1.199.072-IFP e CPF
004.835247-00, residente nesta cidade, com endereço à Rua Garcia
D´Avila, 113/12º andar, que declarou sob as penas da lei não possuir
contra si quaisquer ações de natureza cível ou criminal que a impeça
de exercer atividade empresarial. A Presidente, recém eleita, que já
vinha ocupando o cargo de Diretora Vice-Presidente nesta sociedade,
tomou posse de imediato. Como não havia outras medidas a tomar,
foi oferecida a palavra aos acionistas presentes não havendo quem
quisesse se manifestar. A seguir foi a Assembléia interrompida para a
lavratura da ata presente que foi lida e a seguir aprovada por unanimidade, dando-se por encerrada a presente Assembléia. RJ,
30/10/2007. Composição da mesa: Ruth Stern - Presidente e Edgar
Hirschfeld - Secretário. Acionistas presentes: Roberto Stern, Ricardo
Stern, Rafael Stern, Camelot Empreendimentos Artísticos Ltda. por
Ruth Stern, Armando Gomes e Edgar Hirschfeld. Roberto Dopheide OAB-RJ 15.609. Jucerja nº 1747591 em 31/10/2007. Valéria G. M.
Serra - Secretária Geral.
Id: 358683. Valor: R$ 1303,05

H.STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.
CNPJ Nº 33.388.943/0001-92
NIRE: 33300013954
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Data, Hora e
Local: Em 30/10/2007, às 12h, na sede social situada na R. Visconde
de Pirajá, 490, Rio de Janeiro/RJ. Quorum de Instalação: Acionistas
presentes, superior a 90% do capital votante, conforme se vê das assinaturas lançadas no Livro de Presenças. Mesa Diretora: Presidente:
Sra. Ruth Stern, que indicou para Secretário “ad hoc”: Dr. Roberto G.
Dopheide. Forma de Convocação: Convocação Publicada em outubro
no DORJ na Seção V (dias 22, 23 e 24 às fls. nºs 04, 04 e 03); e no
Diário Mercantil nos dias (20, 23 e 24 às fls. 08, 07 e 08). Ordem do
Dia: i) Avaliação de eventual concessão de licença a membro da Diretoria e eleição de membro(s) da Diretoria; ii) Outros assuntos de
interesse social. Inicialmente o Sr. Secretário esclareceu que a convocação fora feita para a Assembléia deliberar sobre a ausência do
Sr. Hans Stern, por motivo de enfermidade, possibilitando à Assembléia manifestar-se sobre o assunto. A sobreveniência do seu falecimento no dia 26 do corrente mês requer a tomada de posição da
Assembléia. Verificaram-se neste momento manifestações de pesar
entre os presentes a serem transmitidos aos familiares do Sr. Hans
Stern. Matéria tratada e deliberações tomadas por unanimidade dos
presentes: Tomou a palavra a Presidente da mesa Sra. Ruth Stern
para promover uma reunião em separado dos acionistas da Classe C,

