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lidade por quaisquer passivos da Sociedade porventura existentes e,
designa o Sr. Leonardo de Mello Biar, como liquidante e responsável
pela guarda dos livros e documentos de qualquer natureza da Sociedade. Cláusula 5. Fica eleito, o foro da sede da Sociedade, para dirimir quaisquer divergências decorrentes do presente instrumento particular. Nada mais. Macaé, 8.07.2022. Crosby Worldwide Limited e
Crosby UK Acquisition Limited - ambas: p.p. Leonardo de Mello
Biar. JUCERJA nº 00005001442 em 18/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
Id: 2428733
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realizada na sede da sociedade, no Município de Barra do Piraí, na
Rodovia BR 393 - KM 270 - Dorândia - Estado do Rio de Janeiro, no
dia 13/10/2022 às 9h00, em primeira convocação, e em segunda convocação, com qualquer número de sócios, às 9h30 horas do mesmo
dia para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apresentação
do relatório da Diretoria sobre as atividades do exercício anterior, b)
Aprovação dos Demonstrativos Financeiros e Contábeis do exercício
de 2021, c) Eleição da diretoria; d) Discussão sobre a atual situação
financeira e possíveis cenários para evitar a descontinuidade da associação; e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Barra do Piraí/RJ, 30 de setembro de 2022. Helayne Sandoval Terra Campos Diretora Presidente.
Id: 2428473

Avisos, Editais e Termos

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIRJAN
CNPJ Nº 42.422.212/0001-07
DECLARAÇÃO
De acordo com o disposto no Decreto nº 45.237/15, que alterou o art.
3º da lei nº 6.979/15, declaro que a FIRJAN emitiu os atestados de
não similaridade relacionados no extrato abaixo:

Associações, Sociedades e Firmas
REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação de Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série, da 2ª Emissão, da Reit Securitizadora S.A. (“Securitizadora”). A Reit, nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários de sua 11ª Série,
de sua 2ª Emissão (TS,“CRI” e “Emissão” respectivamente), firmado
junto à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”),
vem, pelo presente, convocar os titulares de CRI, para a Assembleia
Geral de Titulares do CRI (“AGT”) a ser realizada, em 2ª convocação no dia 10/10/22, às 15h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente aos titulares devidamente habilitados nos
termos deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60
de 23/12/2021 (“RCVM 60”). Assim, é realizada a 1ª convocação da
referida AGT, restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Aprovação ou não da Proposta de Conciliação Amigável, enviada por meio
da Contranotificação encaminhada em 22/07/22, pelas Cedentes, ao
Agente Fiduciário e à Reit; (ii) Aprovação, ou não, de contratação de
assessor legal para defesa dos interesses dos titulares do CRI para
perseguição e possível execução do valor da dívida decorrente da
Emissão, conforme cotações a serem apresentadas na AGT, em virtude do término do prazo da Recompra Compulsória dos Créditos
Imobiliários, deliberado na reabertura da AGT de 13/07/22; (iii) Aprovação, ou não, da alteração na redação das cláusulas 10.3 e 10.4 do
TS, para que as futuras convocações de AGT passem a ser realizadas também nos termos do art. 26 da RCVM 60; (iv) Aprovação, ou
não da alteração da redação das cláusulas 10.11 e 10.12 do TS para
autorizar que as matérias ali discriminadas passarão a ser aprovadas,
em 2ª convocação ou suas reaberturas, por Titulares de CRI que representem a maioria dos presentes; (v) Aprovar, ou não, que a Reit,
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de
aditamentos aos documentos da Emissão; e (vi) Tomar ciência e definir as medidas a serem tomadas quanto aos documentos da operação pendentes de celebração em decorrência das repactuações deliberadas nas AGTs de 26/04/20 e 07/10/21, conforme lista a ser apresentada pelo Agente Fiduciário. As deliberações constantes nos
itens (i), (iii) e (iv) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de titulares que representem 2/3 dos CRI em
circulação, nos termos das cláusulas 10.11 e 10.14 do TS e a dos
itens (ii), (v) e (vi), os votos de titulares que representem, pelo
menos, 50% mais um dos CRI em circulação, conforme previsto
na cláusula 10.10 do TS. Na forma da RCVM 60, a AGT será realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por
correio eletrônico - ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os poderes de representação dos titulares do CRI ou os documentos que comprovem sua
condição de titulares dos CRI, até o horário da AGT. Serão aceitos
como documentos de representação: a) participante pessoa física cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do titular; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal;
ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, 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. RJ, 30/09/22. Reit Securitizadora S.A.
Id: 2428272

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 29.223.492/0001-66 / JUCERJA-NIRE: 335.0003093.3
EDITAL 01/2022
O presidente do Conselho de Administração da EMATER-RIO, no uso
de suas atribuições legais, CONVOCA os senhores acionistas, os
membros do Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e demais representantes habilitados, para participação na Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) da Emater-Rio - Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro
que será realizada na Sala de reuniões da Secretaria do Estado da
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - SEAPPA, situada na
Alameda São Boaventura, 770 - Bairro Fonseca, Município de Niterói RJ, no dia 20 de outubro de 2022, as 10:00 horas a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: Análises e Aprovações das
Contas e Demonstrações Financeiras dos Exercícios de 2016, 2017 e
2018 e aprovação do novo Estatuto Social. Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022. Celso Merola Junger- Presidente
Id: 2428707

BSB PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF Nº 31.552.169/0001-88
RCPJ da Comarca da Capital do RJ nº 93698
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Sócios Quotistas da BSB
PARTICIPAÇÕES LTDA. convidados para a Reunião de Quotistas para alteração do Contrato Social da Sociedade que se realizará no dia
13 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 16:00 horas, na sede social da sociedade, sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Loja 101, Parte, Leblon, Rio
de Janeiro, CEP 22.450-220, a fim de discutirem e deliberarem sobre
as seguintes Ordens do Dia: a) Aprovar a readequação do valor unitário da quota que passará de R$78.809,00 para R$1,00; b) Aprovar
a redução de capital social no valor de R$30.341.465,00, com a absorção de prejuízos acumulados e cancelamento de quotas; c) Aprovar a redução de capital social no valor de R$12.187.188,00, com restituição de ativos aos sócios, cancelamento de quotas e redução proporcional das participações detidas na sociedade. Rio de Janeiro, 04
de setembro de 2022. BSB PARTICIPAÇÕES LTDA.
Id: 2428941

ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT
CNPJ n° 39.204.391/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Sociedade Aldeia das
Águas Park Resort, no uso de suas atribuições legais, nos termos da
Cláusula 20ª e seguintes, do Estatuto Social, CONVOCA os senhores
associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser

AUTENTICADOR
FI_0452/22
FI_0453/22
FI_0454/22
FI_0455/22
FI_0459/22
FI_0460/22

CNPJ REQUERENTE
10.175.924/0001-82
10.175.924/0001-82
33.051.491/0001-59
32.296.378/0040-87
04.918.341/0001-00
42.979.237/0006-10

NCM
8452.21.20
8452.29.29
3402.42.00
3907.61.00
3926.20.00
8462.26.00

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2022
João Paulo Alcantara Gomes - Diretor
Id: 2428761

  

total de 385,9 MW, denominada Usina Termelétrica Seropédica
(UTE-SRP), em concomitância com a investigação da qualidade do
solo e águas subterrâneas, na RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N
KM200 PARTE - SEROPÉDICA, município SEROPÉDICA. Processo
n° E-07/200528/2006.
Id: 2427196

RAITZ RESENDE LTDA
CNPJ: 45.881.275/0001-10
CONCESSÃO DE LICENÇA
RAITZ RESENDE LTDA torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº
IN052960, com validade até 15 de março de 2028, para realizar a atividade de galvanoplastia (zincagem) por imersão à quente, na R PAOLO CAPITANIO, 465, GALPAO PARTE A - FAZENDA DA BARRA,
município de RESENDE. (Processo n°: E-07/002.15224/2013).
Id: 2427982

Extravio de Documentos
GÁS NATURAL SERVIÇOS S.A.
CNPJ: 04.300.126/0001-32
EXTRAVIO: A GÁS NATURAL SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ:
04.300.126/0001-32 e Inscrição Municipal: 0.295.575-0, Inscrição Estadual: 77.168.885, localizada na Avenida das Américas, nº 4200, Bloco 6, sala 301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.640-907
comunica o Extravio do Livro Termo de Ocorrência - RUDFTO. Rio de
Janeiro, 23 de setembro de 2022.
Id: 2428725

POSTO MARINA PIRATAS MALL LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA
02.346.704/0001-46
POSTO MARINA PIRATAS MALL LTDA, torna público que recebeu do
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN052922, com validade até 01 de setembro de 2028, para comercialização de combustíveis líquidos, no seguinte local: Estrada das
Marinas, 91 - Praia do Jardim - Município de Angra dos Reis/RJ.
(Processo n°: E-07/201681/1997).
Id: 2427665

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
CNPJ: 33.000.167/0091-68
CONCESSÃO DE LICENÇA

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS torna público que
recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE
OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO LOR nº IN052947, com validade
até 18 de setembro de 2028, que a autoriza para usina termelétrica biocombustível, a gás natural ou óleo diesel, em ciclo aberto, a
partir de 08 (oito) unidades geradoras, com potência nominal

Órgãos de Representação Profissional
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE NITERÓI
CNPJ 30.128.839/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS. O Presidente
do Sindicato dos Contabilistas de Niterói, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do Art. 50 de seu Estatuto Social, combinado
com o Artigo 531 da CLT, CONVOCA os CONTABILISTAS (CONTADORES e TÉCNICOS EM CONTABILIDADE), SÓCIOS FUNDADORES, EFETIVOS, REMIDOS E BENEMÉRITOS em pleno gozo de
seus direitos, para à eleição no dia 23 de novembro de 2022, para
membros do CONSELHO FISCAL, DIRETORIA EXECUTIVA e Delegados Representantes junto a Federação dos Contabilistas nos Estados RJ, ES e BA, todos com os seus suplentes, de acordo com o
Estatuto em vigor disponibilizando o mesmo para os interessados. O
Requerimento para o Registro das Chapas, conforme o Art. 53, parágrafo 1º do Estatuto desta entidade. Na data da eleição, será instalado uma sessão (urna) fixa na sede da entidade. O horário de votação será de 10 horas às 17 horas. Niterói/RJ, 30 de setembro de
2022. Magno Pacheco de Andrade, Presidente.

SAC IOERJ

Serviço de Atendimento
ao Cliente

Atendimento de 2ª a 6ª
das 8h às 16h
(21) 2717-7840
0800-284-4675
sac@ioerj.rj.gov.br

Telefonista: (21) 2717-4141
Ouvidoria
Atendimento de 2ª a 6ª
das 8h às 17h
(21) 2717-5463
ouvidoria@ioerj.rj.gov.br

Publicações no D.O.
Agência Rio
(21) 2332-6549
agerio.ioerj@gmail.com

Agência Niterói
(21) 2717-4427
agenit.ioerj@gmail.com

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 Terça-feira, 04 de Outubro de 2022 às 09:49:43 -0300.
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