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DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675.

Os textos e reclamações sobre publicações de       

matérias deverão ser encaminhados à Assessoria 

para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua 

Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa 

Civil), Laranjeiras, 

Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901

Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244

As matérias para publicação deverão ser enviadas 

pelo sistema edof´s ou entregues em mídia eletrô-

nica nas Agências Rio e Niteroi.
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Diretora-Presidente
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Diretor Administrativo

Rodrigo de Mesquita Caldas
Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky

Diretor Industrial
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Edifício Garagem Menezes Cortes.
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NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.

Tel.: 2717-6696

Atendimento das 09:00 às 16:00 horas

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: 

Deverão ser dirigidas, por escrito, à Diretora-Presidente 

da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máxi-

mo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

Associações, Sociedades e Firmas

REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME n° 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Cer-
tificados de Recebíveis Imobiliários da 11a Série da 2a Emissão
da Reit Securitizadora S.A. A Reit Securitizadora S.A (“Securitiza-
dora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securiti-
zação de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 11a Série da 2a Emissão (“CRI”) da Securitizadora, firmado junto à
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qua-
lidade de agente fiduciário da 11a Série da 2a Emissão de CRI da Se-
curitizadora (“TS”, “Agente Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente),
vem pela presente convocar os titulares dos CRI (“Ti t u l a r e s ”), para a

Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) a ser realizada no
dia 12/04/2022, às 15h, de forma exclusivamente digital, através
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de vo-
to, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares de-
vidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado
pela Instrução n° 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT,
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não
realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na for-
ma da cláusula 13.2, item (n) do Instrumento Particular de Contrato
de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de
Cessão”), em virtude do descumprimento do item (i.iii) da Assembleia
Geral dos Titulares dos CRI realizada em 07/10/2021 (“AGT de
07/10/2021”), dado que não houve a recomposição da Reserva de Li-
quidez no prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela não rea-
lização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, com a
consequente não liquidação do Patrimônio Separado dos CRI, em vir-
tude do inadimplemento no cumprimento da coobrigação de pagamen-
to das parcelas mensais de Amortização e Remuneração desde o
mês de novembro de 2021 (inclusive) até a presente data, conforme
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da
não realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários,
conforme disposto no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o
prazo para sua ocorrência ou ainda a dispensa para realização da re-
composição da Reserva de Liquidez; (iv) Deliberar pela autorização
para que a Securitizadora, em conjunto com o Agente Fiduciário, ado-
te todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, in-
clusive, a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão,
caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do

PRIME SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
CNPJ/ME nº 20.281.037/0001-42 - NIRE: 33.2.0974640-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS - A Adminis-
tração da PRIME SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (“Sociedade”),
por seu administrador, Sr. Hoche José Pulcherio, convida os Senhores
Sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em
primeira convocação às 10:00 horas do dia 31 de março de 2022 e
em segunda convocação às 10:00 horas do dia 01 de abril de 2022,
na sede social da Sociedade, localizada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, salas
1202 e 1203, CEP 22270-000 (“ARS”), a fim de deliberar sobre as
seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) dissolução parcial da
Sociedade em relação ao sócio Ivan da Silva Coelho (“Ivan”) em vir-
tude de seu falecimento, com a consequente liquidação da única quo-
ta detida por Ivan, nos termos da Cláusula Décima Primeira do Con-
trato Social da Sociedade (“Dissolução Parcial”); (ii) redução do capital

social da Sociedade em virtude da Dissolução Parcial e alteração do
Contrato Social para refletir a nova composição do capital social da
Sociedade por força da Dissolução Parcial e consolidação do Contrato
Social ("ACS"); (iii) autorização à administração e aos representantes
legais da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos, negociar as
condições finais, tomar todas e quaisquer providências e adotar todas
as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações
da ARS para a implementação da Dissolução Parcial e da ACS; e (iv)
ratificação de todos os atos já praticados com relação às deliberações
previstas nos itens (i) a (iii) acima. Todos os documentos e informa-
ções relacionados às matérias a serem deliberadas na ARS encon-
tram-se à disposição dos sócios, na forma da legislação aplicável. Rio
de Janeiro/RJ, 22 de março de 2022. Hoche José Pulcherio - Admi-
nistrador.

Id: 2380633

Id: 2381021

Avisos, Editais e Termos

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quarta-feira, 23 de Março de 2022 às 03:11:19 -0300.
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Dia, para ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que re-
presentem 2/3 (dois terços) dos CRI, nos termos da cláusula
10.14 do TS e a do item (ii) voto de Titulares que representem,
pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme previsto na cláu-
sula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT será
realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo
acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrô-
nico - ri@reit.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os do-
cumentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares
ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares, até o
horário da AGT. Para os fins acima, serão aceitos como documentos
de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de do-
cumento de identidade dos Titulares ou, caso representado por pro-
curador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de có-
pia digitalizada do documento de identidade do titular; e a) demais
participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou do-
cumento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada de do-
cumento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reco-
nhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes
é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Reit Securitizadora S.A.

Id: 2380812

LANDMARK PROPERTIES LTDA.
CNPJ/ME nº 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A LANDMARK
PROPERTIES LTDA. convoca os seus sócios, por meio do presente
edital de convocação para participarem da reunião de sócios ordinária
(“Reunião”), a ser realizada no dia 30 de março de 2022, às 10:00
horas, por meio exclusivamente digital, nos termos do disposto na
Instrução Normativa nº 81 do DREI, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a (i) a dissolução da Sociedade; (ii) a nomeação
do liquidante; (iii) o balanço levantado em 28 de fevereiro de 2022;
(iv) as contas da liquidação; e (v) a extinção da Sociedade. Os só-
cios, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar
da Reunião virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de
videoconferência “Microsoft Teams”, apresentando os documentos para
comprovar sua identidade e qualidade de sócios. O link para partici-
pação da reunião, os documentos e informações relativas as delibe-
rações constantes na ordem do dia, encontram-se à disposição dos
sócios para envio e consulta na sede da Sociedade ou por meio do
e-mail financeiro@lmrk.com.br. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
LANDMARK PROPERTIES LTDA. - Por seu Diretor Gustavo Feitosa
Felizzola.

Id: 2381226

HEXAG VESTIBULARES RJ LTDA.
CNPJ/ME nº 26.246.292/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da Hexag Vestibulares RJ Lt-
da., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.246.292/0001-30 (“Sociedade”), a se reunirem em Reunião de Só-
cios a realizar-se no dia 01 de abril de 2022, às 10h30 em primeira
convocação e às 11h00 em segunda convocação, na Avenida Queiroz
Filho, nº 1.700, Torre E, sala 1004, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP,
CEP 05319-000, nos termos dos artigos 1.071 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: (i) a destituição do Sr. Herlan Moura e Silva, inscrito no CPF/ME
sob o nº 102.601.878-10, do cargo de administrador da Sociedade; e
(ii) a distribuição de lucros da Sociedade no período de abril a de-
zembro de 2022. São Paulo, 23 de março de 2022. Hervan Moura e
Silva - Sócio administrador. Helen Sandra Moura Maranha Soares -
Sócia administradora.

Id: 2380851

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”)
a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo
124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Nor-
mativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, no
dia 31/03/2022, às 15h, em primeira convocação, a fim de discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I -  ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre distribuição de dividendos: ra-
tificar a deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento
de dividendos intermediários com origem nas reservas de lucros apu-
radas nas demonstrações financeiras do exercício 2020; 2) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Ad-
ministração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demons-
trações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes e do Con-
selho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar sobre apro-
vação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar a de-
liberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fi-
xar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ra-
tificar as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de
eleição e renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração a
fixação da remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de par-
ticipação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ra-
tificar as deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de
Ordem Geral. Os acionistas que desejem participar da referida AGOE,
pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos
nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, de-
verão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail societa-
r i o @ b r a s i l c a p . c o m . b r, até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes
da data de realização do referido conclave: (i) no caso de acionista
pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso
aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva
procuração; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de
identidade válido com foto do representante legal e documentos com-
probatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e
cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo admi-
nistrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará,
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida
AGOE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de com-
parecer fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada exclu-
sivamente de modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Ul-
lisses Christian Silva Assis - Presidente do Conselho de Adminis-
tração.

Id: 2381065

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”)
a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo
124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Nor-
mativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, no
dia 31/03/2022, às 15h, em primeira convocação, a fim de discutirem

e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre distribuição de dividendos: ra-
tificar a deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento
de dividendos intermediários com origem nas reservas de lucros apu-
radas nas demonstrações financeiras do exercício 2020; 2) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Ad-
ministração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demons-
trações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes e do Con-
selho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar sobre apro-
vação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar a de-
liberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fi-
xar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ra-
tificar as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de
eleição e renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração a
fixação da remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de par-
ticipação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ra-
tificar as deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de
Ordem Geral. Os acionistas que desejem participar da referida AGOE,
pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos
nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, de-
verão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail societa-
r i o @ b r a s i l c a p . c o m . b r, até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes
da data de realização do referido conclave: (i) no caso de acionista
pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso
aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva
procuração; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de
identidade válido com foto do representante legal e documentos com-
probatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e
cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo admi-
nistrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará,
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida
AGOE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de com-
parecer fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada exclu-
sivamente de modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Ul-
lisses Christian Silva Assis - Presidente do Conselho de Adminis-
tração.

Id: 2381064

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”)
a ser realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo
124, § 2º-A, da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Nor-
mativa DREI nº 79/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams, no
dia 31/03/2022, às 15h, em primeira convocação, a fim de discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GE-
RAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre distribuição de dividendos: ra-
tificar a deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento
de dividendos intermediários com origem nas reservas de lucros apu-
radas nas demonstrações financeiras do exercício 2020; 2) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o Relatório da Ad-
ministração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demons-
trações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes e do Con-
selho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar sobre apro-
vação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar a de-
liberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fi-
xar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ra-

ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI - ME.
CNPJ: 39.216.387/0001-53

CONCESSÃO DE LICENÇA

ULTRA STONE MINERAÇÃO EIRELI - ME. torna público que recebeu
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO LO Nº IN048284, com validade até 08 de Fevereiro de 2024,
AVERBADA através do Documento de Averbação AVB004673, para
atividade de extração de 200 m³/mês de granito, em uma frente de
lavra de 1,97 ha, inserida em uma poligonal de 24,44 ha, processo
ANM n.º 890.758/2014, georreferenciada pelas coordenadas UTM
(SIRGAS 2000) 23K 802702 m E/7674599 m N, na FAZENDA SANTA
FÉ - ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA. (Processo n°:
E-07/201933/2007)

Id: 2364421

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA
CNPJ: 21.109.697/0013-47
AUDITORIA AMBIENTAL

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA torna pú-
blico que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em
23/02/2022 o Relatório de Auditoria Ambiental de Controle, do ano de
2021, para realizar a atividade a para atividade de extração de cal-
cário e informa que este estará à disposição para consulta na Ro-
dovia RJ 166, Km 2,5 - Euclidelândia no Município de Cantagalo, no
período de 25/03/2022 a 25/04/2022 no horário das 8h às 17h. In-
forma, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Proces-
so E-07/202627/2003)

Id: 2376873

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA
CNPJ: 21.109.697/0014-28
AUDITORIA AMBIENTAL

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA torna pú-
blico que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em
23/02/2022 o Relatório de Auditoria Ambiental de Controle, do ano de
2021, para realizar a atividade de extração de calcário, com utilização
de explosivos e acessórios do tipo linha silenciosa e espoleta eletrô-
nica, em área de 73,78 hectares, conforme processo nº 004.469/52 do
DNPM, e informa que este estará à disposição para consulta na Ro-
dovia RJ 166, Km 2,5 - Euclidelândia no Município de Cantagalo, no
período de 25/03/2022 a 25/04/2022 no horário das 8h às 17h. In-
forma, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Proces-
so E-07/202626/2003)

Id: 2376882

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA
CNPJ: 21.109.697/0013-47
AUDITORIA AMBIENTAL

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA torna pú-
blico que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em
23/02/2022 o Relatório de Auditoria Ambiental de Controle, do ano de
2021, para realizar a atividade de fabricação de cimento de todos os
tipos, e informa que este estará à disposição para consulta na Ro-
dovia RJ 166, Km 2,5, no período de 25/03/2022 a 25/04/2022 no ho-
rário das 8h às 17h. Informa, ainda, que o referido relatório também
estará disponível para consulta no endereço eletrônico
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/507146/2009)

Id: 2376921

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA
CNPJ: 21.109.697/0013-47
AUDITORIA AMBIENTAL

COMPANHIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA - CCA torna pú-
blico que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em
23/02/2022 o Relatório de Auditoria Ambiental de Controle, do ano de
2021,referente às atividades de armazenamento temporário, análise,
segregação, preparo de blends e co-processamento em fornos de clin-
querização, de resíduos industriais classes 2A e 2B, e informa que
este estará à disposição para consulta na Rodovia RJ 166, Km 2,5
s/nº - Euclidelândia no Município de Cantagalo, no período de
25/03/2022 a 25/04/2022 no horário das 8h às 17h. Informa, ainda,
que o referido relatório também estará disponível para consulta no en-
dereço eletrônico w w w. i n e a . r j . g o v. b r / b i b l i o t e c a . (E-07/201464/2005)

Id: 2376922

ESCOLA BRETANHA E JARDIM TIO CARECA LTDA.
CNPJ/MF: 34.156.620/0001-36

Assembleia Geral Anual de Sócios: Extrato do Edital de Convo-
cação: Ficam convocados os sócios da Escola Bretanha e Jardim
Tio Careca Ltda., com sede à Rua Miritiba nº 317, Freguesia, RJ,
CEP 21911-120 e Rua Maraú nº 96 e 122, Freguesia - Ilha do Go-
vernador, RJ, CEP 21911-130, CNPJ 34.156.620/0001-36, a reunirem-
se em Assembleia de Sócios a ser realizada no dia 27/04/2022, às
14h, na forma exclusivamente digital, com os seguintes itens de
pauta para deliberação: 1) apreciação de balanço e DRE 2021; 2)
análise do resultado da auditoria (se concluída); 3) eleição para ad-
ministrador, caso nomes sejam indicados por sócios, observado o
quórum legal de aprovação correspondente a mais da metade do ca-
pital social (art. 1.076, II, Código Civil); e 4) deliberar eventuais al-
terações do contrato social, observado o quórum legal de aprovação
(art. 1.076, I, Código Civil). Os sócios poderão participar da reunião à
distância por meio de acesso à plataforma digital cujo link de acesso
e respectivas instruções de utilização serão disponibilizados por e-mail
que será enviado aos sócios com, no mínimo, 02 dias de antecedên-
cia da data da assembleia. Os sócios ou seus representantes devem
enviar para os e-mails sonia@bretanha.com.br e medero@jordaceme-
dero.com, com antecedência de, pelo menos, 30 minutos ao horário
previsto de início da assembelia, a documentação com a prova da
identificação do sócio e, se for o caso, do instrumento de mandato
com firma reconhecida daqueles sócios que desejarem se fazer re-
presentar por procurador, juntamente com documento de identificação
deste. Sônia Maria Bretanha Freire. Administradora.

Id: 2381183

Condomínios
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL

PROFESSOR JOÃO BRASIL
CNPJ 27.786.722/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. condôminos, em dia com suas obrigações con-
dominiais (conforme art. 1.335 Inciso III do novo Código Civil), para a
Assembleia Geral Ordinária que será no Salão de Festas, sito à Av.
Profº. João Brasil, 366 Fonseca/Niterói, no dia 01/04/22 às 19:00 h
em 1ª convocação e 20:00 h em 2ª convocação, para deliberar os
seguintes assuntos: a) Prestação de contas do exercício 2021; b) Pre-
visão orçamentária para o exercício 2022; c) Pró-labore; d) Eleição do
conselho fiscal do parque; e) Aprovação do regulamento da churras-
queira e da piscina; f) Aprovação da implantação do controle de aces-
so das garagens; g) Assuntos gerais. Niterói 23/03/22 - Maria Gisela
R. de Faria de Sousa - Administradora Geral.

Id: 2381048

tificar as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de
eleição e renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual
global dos Administradores e delegar ao Conselho de Administração a
fixação da remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de par-
ticipação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ra-
tificar as deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de
Ordem Geral. Os acionistas que desejem participar da referida AGOE,
pessoalmente ou por meio de procuradores, devidamente constituídos
nos termos do §1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, de-
verão encaminhar a seguinte documentação para o e-mail societa-
r i o @ b r a s i l c a p . c o m . b r, até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes
da data de realização do referido conclave: (i) no caso de acionista
pessoa física - documento de identidade válido com foto, ou, caso
aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva
procuração; (ii) no caso de acionista pessoa jurídica - documento de
identidade válido com foto do representante legal e documentos
comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato
e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo ad-
ministrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou
de seu representante legal, a administração da Companhia encami-
nhará, via e-mail, as instruções de acesso para participação da re-
ferida AGOE. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade
de comparecer fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada
exclusivamente de modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de
2022. Ullisses Christian Silva Assis - Presidente do Conselho de
Administração.

Id: 2381061
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