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Nº 12, segunda-feira, 19 de janeiro de 2009

teressados que homologo nesta data o Resultado Final do Concurso
Público - Edital 01/2008. Maiores informações poderão ser obtidas na
Sede da Boa Vista Energia ou no site acima. Boa Vista/RR,
16/12/2008.

Cananéia às 14 horas na Rua Frederico Trudes da Veiga, nº 360 em
primeira convocação, ou às 14:30 minutos em segunda convocação,
com os empresários empregadores presentes e na cidade de Cajati às
20 horas na Avenida Fernando Costa, nº 25, sala nº 10 em primeira
convocação, ou às 20:30 minutos em segunda convocação, com os
empresários empregadores presentes para deliberarem sobre o que se
segue: 1. Debater sobre a conveniência da fundação do Sindicato do
Comércio Varejista do Vale do Ribeira; 2. Leitura e Aprovação do
Estatuto Social; 3. Realizar as eleições para a escolha dos membros
que irão compor a diretoria entre os presentes, conferindo prazo de 15
minutos para a organização de chapas; 4. Dar posse à diretoria eleita,
para o mandato conforme o Estatuto Social; 5. Aprovação da mensalidade sindical. Os empresários deverão estar munidos das cópias
do contrato social para provarem a condição de empregadores na
atividade comercial em geral. Registro, 10/01/2009. Comissão Organizadora - Bartolomeu Soares da Silva, RG nº 17.600.274-1, Cleybson José Alves Pereira de Lima, RG nº 297.395.129-SSP/SP e
CPF/MF nº 269.601.158-33, Juscelino Savaris, RG nº 3.181.548-7SSP/PR e CPF/MF nº 056.647.168-67, Rosana do Nascimento, RG nº
19.658009-SSP/SP, Antonio Carlos Galera, RG nº 13.213.759SSP/SP, Luciana do Nascimento Ribeiro, RG nº 23.115.671-6SSP/SP, Vanessa Xavier de Almeida, RG nº 26.247.536-4-SSP e Paulo Yoshio Tezuka, RG nº 5.491.905-SSP/SP.
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Garcia, Carla Novello Balbianco, Celina Oliveira dos Santos, Raimundo Nonato de Carvalho e Maria Rosa Lage nos autos do Processo
acima mencionado, no qual atuam como denunciantes, bem como
para tomarem conhecimento dos documentos de fls. 138 e 140/202
acostados aos autos.
Campo Grande, 12 de janeiro de 2009.
RENATO LÚCIO MARTINS
Conselheiro Instrutor

LUIS HIROSHI SAKAMOTO
Diretor de Gestão

BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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NIRE 53 3 0000581 - 8
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE LEILÃO Nº 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato
Grosso do Sul torna público que no dia 11 de Fevereiro de 2009 das
09:00 às 11:00 Horas, em sua sede, situada a Rua Euclides da Cunha,
994 Bairro Jardim dos Estados - Campo Grande (MS), será realizado
o Leilão para venda dos seguintes veículos:
Lote 01: Veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, 55CV , Placa:
HSC 1081, Chassi: 9BD15802554620066, ano de fabricação: 2004,
modelo: 2005, cor Branca, 05 portas, gasolina, com ar condicionado,
lance mínimo: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);
Lote 02: Veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, 55CV , Placa:
HSC 1082, Chassi: 9BD15802554609809, ano de fabricação: 2004,
modelo: 2005, cor Branca, 05 portas, gasolina, com ar condicionado,
lance mínimo: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais);
Lote 03: Veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, 55CV , Placa:
HSC 9228, Chassi: 9BD15802544555831, ano de fabricação: 2004,
modelo: 2004, cor Branca, 05 portas, gasolina, com ar condicionado,
lance mínimo: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
Lote 04: Veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, 55CV , Placa:
HSC 9232, Chassi: 9BD15802544555493, ano de fabricação: 2004,
modelo: 2004, cor Branca, 05 portas, gasolina, com ar condicionado,
lance mínimo: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Sendo que as ofertas deverão respeitar ao menos aos lances
mínimos, acima descritos, podendo tais veículos ser vistos e examinados no período de 26/01/2009 a 06/02/2009 das 08:30 às 11:00
Horas, de segunda a sexta-feira, nos dias de expediente normal do
CRC/MS, à Rua Euclides da Cunha, 994 - Bairro Jardim dos Estados
-Campo Grande (MS).
As cópias do Edital em sua íntegra encontram-se a disposição dos interessados no CRC/MS e poderão ser retiradas de 2ª a
6ª feira das 08:30 às 17:00 Horas, sendo que outras informações
poderão também ser obtidas através do telefone: (67) 3326-0750.

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. Acionistas da Brasil Telecom Participações S.A.
("Companhia") a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a
realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2009, às 16:30 horas, em sua
sede social, na cidade de Brasília - DF, no SIA SUL, ASP, LOTE D,
BLOCO B, para tratarem sobre as seguintes matérias constantes da
ordem do dia: 1. Deliberar sobre a substituição dos membros do
Conselho de Administração indicados pelos acionistas controladores,
com a eleição de novos membros em complementação de mandato; 2.
Deliberar acerca da eleição do Presidente e do Vice-Presidente do
Conselho de Administração; e 3. Deliberar sobre a substituição dos
membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas detentores de
ações ordinárias, com a eleição de novos membros em complementação de mandato. INFORMAÇÕES GERAIS: Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia os documentos pertinentes às matérias constantes da Ordem do Dia. Será
facultado aos Acionistas detentores de 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antecedentes à realização da Assembléia, solicitar
à Companhia a adoção de voto múltiplo na forma do art. 141 da Lei
6.404/76 e da Instrução CVM 165/91. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede social da Companhia, sito no SIA
SUL, ASP, LOTE D, BLOCO B - Diretoria Jurídica, no prazo de até
2 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembléia. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, que
desejarem participar da Assembléia Geral Extraordinária, deverão
apresentar extrato emitido em até 2 (dois) dias úteis antecedentes à
sua realização, contendo a respectiva participação acionária fornecida
pelo órgão custodiante.

CONTADOR CARLOS RUBENS DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de
Contratação

Brasília, 9 de janeiro de 2009.
SERGIO SPINELLI SILVA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração
(Dias:16,19 E 20/01/2009)
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ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação das Pioneiras Sociais torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, para início da terceira
fase - treinamento, dos seguintes Processos de Seleção Pública:
Processo Seletivo 24/2004 - Auxiliar de Lavanderia
Publicação DOU
Class. Nome
24/09/2004
7ª
Laura Jacinta da Silva Reis
Processo Seletivo 28/2005 - Auxiliar de Lavanderia
Publicação DOU
Class. Nome
29/07/2005
7ª
Antonia Lucia Gonçalves Araújo

Inscrição
2400056
Inscrição
00665

LUCIA WILLADINO BRAGA
Presidente da Associação
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA
A Associação das Pioneiras Sociais torna pública a prorrogação de validade dos Processos de Seleção Pública abaixo relacionados, conforme previsto nos editais dos referidos processos, por
mais noventa dias:
A partir do dia
Proc. Seletivo
35/1997
01/2004

18/01/2009
Cargo
Técnico em Informática
Assistente Social

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Data Publicação DOU
12/09/1997
30/01/2004

LUCIA WILLADINO BRAGA
Presidente da Associação

BOA VISTA ENERGIA S/A
EDITAL DE 16 DE JANEIRO DE 2009
HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
A BOA VISTA ENERGIA S.A, concessionária de serviços
públicos de energia elétrica, subsidiária integral da Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, empresa controlada da
Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS, comunica aos in-

A Comissão pró-fundação do Sindicato dos Engenheiros
Agrônomos do Estado de São Paulo, pelo presente edital, convoca
todos os engenheiros agrônomos do Estado de São Paulo para a
Assembléia Geral Extraordinária de Fundação da referida entidade
sindical, a realizar-se no dia 03 de fevereiro de 2009, na Rua Marconi, 87 - 2º Andar, Centro, na cidade de São Paulo - SP, às 16:00h,
para tratar da seguinte ordem do dia: I - Fundação do Sindicato dos
Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo - SEAGRO-SP, nos
termos da Portaria GM/MTE nº 186/08; II - Aprovação dos Estatutos
Sociais do Sindicato; III - Eleição e posse da Diretoria e do Conselho
Fiscal do Sindicato; IV - Estipulação do valor da mensalidade associativa.
São Paulo, 16 de janeiro de 2009
ARILDO LOPES DE CARVALHO
p/Comissão de Trabalhadores Membros da
Categoria

COMISSÃO ORGANIZADORA DA FUNDAÇÃO
DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DO VALE DO RIBEIRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS
A Comissão Organizadora do Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Ribeira, com fulcro no artigo 8º da Constituição
Federal, Artigos 511 e 570 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho e na Portaria nº 186 de 10 de Abril de 2008 do Ministério
do Trabalho e Emprego convoca todos os empregadores, empresários
da categoria do comércio atacadista e varejista em geral das cidades
de Registro, Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Eldorado, Sete
Barras, Jacupiranga, Cajati, Barra do Turvo, Pariquera-Açu, Iguape,
Cananéia e Ilha Comprida, representantes das microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte e outras, para
comparecerem em Assembléias Gerais Ordinárias, no dia 30/01/2009,
na cidade de Pariquera-Açu às 10 horas na Rodovia SP 266, Km 6,6
em primeira convocação, ou às 10:30 minutos em segunda convocação, com os empresários empregadores presentes; na cidade de

BARTOLOMEU SOARES DA SILVA
p/Comissão Organizadora

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA FEDERAÇÃO
DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO
DE DADOS, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO DO NORDESTE - FENETTIC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
Pelo presente edital, a Comissão Pró-fundação da Federação
Interestadual dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Informática e Tecnologia da Informação do Nordeste - Fenettic, convoca todos os Sindicatos de trabalhadores de processamento de dados,
informática, e tecnologia da informação dos estados da região nordeste a saber, Alagoas Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Piauí,
Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará, que abrangem a categoria
profissional: processamento de dados, serviços de computação e informática de tecnologia da informação, cursos de informática, cursos
de informática franqueados, cursos de informática com venda de
material didático, manutenção e reparação de máquinas de escritório
e equipamentos de informática, reparação e manutenção de computadores, recarga e manufatura de cartuchos para impressora, de
equipamentos de computadores, provedores de acesso a internet, portais de busca da internet, páginas de sítios de busca de jogos de
entretenimentos na internet, hospedagem de sítios, lan house, ciber
café, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador
(softwares) customizáveis, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (softwares) não-customizáveis, consultoria em
tecnologia da informação, prestadores de serviços em informática e
tecnologia da informação, Lotéricas, portais, provedores de conteúdo
e outros serviços de informação na internet, provedores de acesso à
internet, que manipulam, processam, organizam, guardam, constroem
ou utilizam soluções em equipamentos eletrônicos e computadores e
de todas as atividades que utilizam a computação em seu processo,
serviços de informática, birôs, casas "softwares", casas de sistemas,
consultoria de sistemas, páginas de sítios de intermediação de contratação de mão de obras, empresas de segurança digital de internet e
sistemas de informática/computadores, empresas de anúncios on line,
cursos educação em informática, pública indireta comércio, aluguel e
trabalhadores das instituições de tecnologia da informação e processamento de dados da administração, no âmbito Federal, Estadual e
Municipal bem como os demais trabalhadores deste ramo de atividade
econômica, para Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas
nas seguintes datas e locais:1. Na cidade de Recife, na sede do
SINDPD-PE sito a Rua Bispo Cardoso Aires 111, Boa Vista, Recife
- PE, no dia 03 de março de 2009, às 18h00, em primeira convocação, e trinta minutos após em segunda convocação com qualquer
número de presentes; 2. Na cidade de Fortaleza, na sede do SINDPDCE, sito a Avenida Tristão Gonçalves, 1250 - Centro, Fortaleza - CE,
no dia 03 de março de 2009, às 18h00, em primeira convocação, e
trinta minutos após em segunda convocação com qualquer número de
presentes; 3. Na cidade de Teresina, na sede do SINDPD-PI, sito a
Rua 19 de novembro, 68, - A, Sul, Centro, Teresina - PI, no dia 09 de
março de 2009, às 09h00, em primeira convocação, e trinta minutos
após em segunda convocação com qualquer número de presentes;4.
Na cidade de Natal, no auditório do SESC sito Praça Tomaz de
Araújo, Cidade Alta, Natal - RN, no dia 13 de março de 2009, às
19h00, em primeira convocação, e trinta minutos após em segunda
convocação com qualquer número de presentes; 5. Na cidade de
Salvador na sede do SINDADOS-BA, sito Rua Bela Vista do Cabral,
378 - Nazaré, Salvador - BA, no dia 11 de março de 2009, às 19h00,
em primeira convocação, e trinta minutos após em segunda convocação com qualquer número de presentes;6. Na cidade de Aracaju,
na sede da CUT-SE sito à Rua Porto da Folha nº 1039 - B. Getulio
Vargas - Aracaju - SE. dia 04 de março de 2009, às 18h00,em
primeira convocação, e trinta minutos após em segunda convocação
com qualquer número de presentes. 7. Na cidade de São Luís, na sede
da CUT-MA sito a Rua Santo Antônio, 294 Centro São Luis - MA,
dia 13 de março de 2009, às 18h00, em primeira convocação, e trinta
minutos após em segunda convocação com qualquer número de presentes;8. Na cidade de João Pessoa, na sede do SINDPD-PB sito Rua
Miguel Couto, 135, sala 204/205 - Centro, João Pessoa - PB, dia 09
de março de 2009, às 16h00, em primeira convocação, e trinta mi-

