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nistas, que serão pagos a partir do mês de Jun/18 o saldo remanes-
cente de R$ 479.670,96, continua como reserva de lucros; e) Assun-
tos Gerais. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
Assembleia. Duque de Caxias, 30/04/18. Ilidio Augusto Alves - Pre-
sidente; Jaime Rodrigues Soares - Secretário. Jucerja Reg. 3208468,
em 07/06/2018.

Id: 2112572

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS

CNPJ nº 33.452.400/0001-97
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - O Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no art. 22,
“a”, do estatuto da entidade sindical, e observados os demais requi-
sitos estatutários e legais, em especial, o previsto no art. 20, § 1º,
alínea “b”, convoca os comissários associados da LATAM LINHAS
AÉREAS S/A para Assembleia Geral Extraordinária, que será rea-
lizada no dia 19 de junho de 2018, às 13h00min, em primeira con-
vocação, e às 13h30min, em segunda e última convocação, nos
seguintes locais: Rio de Janeiro: Sede do SNA, localizada na Ave-
nida Franklin Roosevelt, 194, Salas 802/805, Centro, Rio de Janei-
ro/RJ, CEP 20021-120; São Paulo: Subsede do SNA, localizada na
Rua Barão de Goiânia, 76 - Vila Congonhas, São Paulo - SP, CEP:
04612-002, para a seguinte ordem do dia: A) esclarecimentos e de-
liberações sobre o Programa de Desenvolvimento de Comissários
Latam Brasil - Decola BR. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.
Ondino Dutra Cavalheiro Neto - Presidente.

Id: 2112500

DINAMOWEB CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA S/C
CNPJ: 04.879.875/0001-66

DISTRATO SOCIAL

Sócios:

SHELLEY SIMIS DE BOTTON e ANDRÉ GOMES DE BOTTON.
Ambos os sócios declaram extinta nesta data a Sociedade DINA-
MOWEB CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA S/C, com sede e
foro na Rua Barão de Águas Claras, n° 444, parte, Centro, Petrópolis,
RJ, CEP 25.620-100, inscrita no CNPJ sob o n° 04.879.875/0001-66.

Id: 2110562

RIO BONITO TRÊS VALES BIOENERGIA LTDA
CNPJ: 12.526.347/0007-51

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO

RIO BONITO TRÊS VALES BIOENERGIA LTDA torna público que re-
cebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO
AVB003716; que altera o termo da LO n° IN031290; Fica alterado o
objeto para: Onde se lê: “...para a Central Geradora Hidrelétrica
CGH Rio Bonito, com 440 kW de potência”, Substituir por: “...para a
Central Geradora Hidrelétrica CGH Rio Bonito, com 796 kW de po-
tência”; na ESTRADA SILVEIRA DA MOTTA, S/N - KM 10,5 - POS-
SE, município PETRÓPOLIS. Processo n° E-07/002.5948/2015.

Id: 2111866

CERÂMICA OLHOS D'ÁGUA LTDA - ME.
CNPJ: 01.340.549/0001-98

CONCESSÃO DE LICENÇA

CERÂMICA OLHOS D'ÁGUA LTDA - ME. torna público que recebeu
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO LO nº IN044995, com validade até 18 de maio de 2023, para
fabricação de 1.000.000 tijolos/mês, em um imóvel com área total de
38,780 m², georreferenciado através das coordenadas UTM (SIRGAS
2000) 24K 271728 m E e 7584544 m N, na ESTRADA DO ESPINHO,
S/Nº - POÇO GORDO, município de CAMPOS DOS GOYTACAZES.
(Processo n°: E-07/201261/1998)

Id: 2107619

CERÂMICA OLHOS D'ÁGUA LTDA - ME.
CNPJ: 01.340.549/0001-98

CONCESSÃO DE LICENÇA

CERÂMICA OLHOS D'ÁGUA LTDA - ME. torna público que recebeu
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO LO nº IN044920, com validade até 14 de maio de 2023, para
atividade de extração de 1.000 m³/mês de argila, em uma área de
13,49 ha, autorizada pelo DNPM, (processo n.º 890.408/2012), geor-
referenciada através das coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 24K
272122 m E e 7584238 m N, no IMÓVEL RURAL CUPIM - POÇO
GORDO, município de CAMPOS DOS GOYTACAZES. (Processo n°:
E-07/503334/2011)

Id: 2106313

IMOBILIÁRIA ALMIRA LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA

CNPJ: 30.441.620/0001-27

IMOBILIÁRIA ALMIRA LTDA torna público que recebeu do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA AMBIENTAL DE RECUPE-
RAÇÃO LAR nº IN045047, com validade até 24 de maio de 2019, pa-
ra implantação de projeto de recuperação de APP de corpo hídrico
sem denominação, na RUA JOSÉ BRÁZ VIEIRA, S/Nº, JARDIM AMÁ-
LIA, município de VOLTA REDONDA. (Processo n°: E-
07/510586/2011)

Id: 2108890

RS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
CNPJ n° 40.262.610/0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Senhores Sócios
da RS Administração e Participação Ltda. para reunirem-se no dia 08
de agosto de 2018, às 16:00 horas, na sede social situada na Av. Rio
Branco nº 156, sala 715, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, para deliberar sobre a liquidação e dissolução da sociedade RS
Administração e Participação Ltda. Rio de Janeiro/RJ, 08 de junho de
2018. ALEXANDRE MORAES E SOUZA - Sócio - Administrador.

Id: 2111842

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
CNPJ: 34.164.319/0005-06

AUDITORIA AMBIENTAL

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, torna público que entregou ao
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 03.05.2018, Relatório de
Auditoria Ambiental de Acompanhamento do ano de 2017, para rea-
lizar a atividade de fabricação de cédulas e moedas nacionais, selos
postais e fiscais, passaportes, certificados, cédulas de identidade civil,
bilhetes magnetizados, carteiras de trabalho, cartões telefônicos e ou-
tros, com exceção da atividade de eletrorevestimento de discos, e
gestão das áreas contaminadas sob investigação e informa que este
estará à disposição para consulta na Biblioteca da Casa da Moeda do
Brasil na Rua Renê Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz
no Município do Rio de Janeiro, no período de 04.06.2018 a
31.05.2019, no horário das 8h às 16h. Informa, ainda, que o referido
relatório também estará disponível para consulta na biblioteca do
INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 9h às 12h e
das 13h30 às 17h30. Id: 2109133

COMPANHIA FÁBRICA DE TECIDOS
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

CNPJ/MF nº 33.110.156/0001-84 - NIRE nº 333001469-1
Edital de Convocação de AGE. Ficam convidados os Srs. acionistas
da Companhia Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara (“Cia.”)
para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 26/07/2018, às
13:30h, em 1ª convocação, e às 14h em 2ª e última convocação, com
qualquer número, na sede da Companhia, localizada na Rua
Washington Luiz, 142/146 (Parte), Centro, Petrópolis/RJ, CEP 25.655-
006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) gru-
pamento das ações de emissão da Companhia na proporção de 200
existentes para cada uma ação ordinária sem alteração do valor do
capital social; (2) definição dos procedimentos relativos à implemen-
tação da deliberação a ser adotada, em relação às frações de ações
resultantes do grupamento; (3) inclusão no artigo 3º do Estatuto So-
cial da Companhia da atividade “Compra e Venda de Imóveis Pró-
prios”, código CNAE 68.10-2-01, como atividade econômica principal;
e (4) assuntos gerais. Petrópolis, 10/06/2018. Hermano Pinto Beau-
mont de Mattos - Diretor-Presidente.

Id: 2111522

MINISTÉRIO DAS CIDADES
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU

CNPJ 42.357.483/0001-26
CONVOCAÇÃO

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU convida seus Acio-
nistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 21
de junho de 2018, às 10:00, em sua sede social, na Praça Procópio
Ferreira, 86, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de promover
modificações decorrentes da inclusão do art. 126, na qual transforma
a CBTU em Empresa Pública, bem como nos termos do art. 24, II, do
Decreto 8.945/2016, incluir no Estatuto Social requisito específico adi-
cional para o cargo de Diretor, em relação ao cargo de Conselheiro
de Administração, nesses termos: Modificar o art. 1º, para que conste:

TOPAZ AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF Nº 44.005.478/0001-80

Edital de Convocação: Ficam os Srs. Sócios-Quotistas da Topaz
Agropecuária Indústria e Comércio Ltda., convocados para reunião ge-
ral extraordinária, a realizar-se aos 27/06/18, na Av. das Américas,
700, bl 1, sl 306, Barra da Tijuca, RJ, às 15 hs, para deliberação da
seguinte Ordem do Dia: exclusão do quadro social dos sócios abaixo
relacionados, em razão do não atendimento da convocação para en-
trega de documentos (cópia da carteira de identidade, CPF e com-
provante de residência), conforme edital de convocação publicado no
jornal do RJ, Diário Comercial, no dia 23/05/18 na pág. 8 e no DOU
no dia 23/05/18 na pág. 179 da seção 3, uma vez que a falta de
informações cadastrais dos sócios vem inviabilizando, desde longa da-
ta, o pleno desenvolvimento dos objetivos sociais, causando, em con-
sequência, considerável prejuízo à continuidade das atividades da em-
presa, que se vê impossibilitada de atualizar o seu quadro social e de
administradores junto aos órgãos governamentais, em atendimento à
legislação em vigor, fato que, além de tudo, sujeita a empresa ao re-
cebimento de penalidades, conforme a seguir: Louis Anthony Servizio,
Empreendimentos e Comércio Ficom S.A., Eduardo Sergio Ulrich Pa-
ce, Carlos Santiago Llosa Royle e Ernesto Arturo Frezza Concha. RJ,
12/06/18. Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans - Administrador.

Id: 2112610

TOPAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 42.565.655/0001-57

Edital de Convocação: Ficam os Srs. Sócios-Quotistas da Topaz Em-
preendimentos Imobiliários Ltda., convocados para reunião geral ex-
traordinária, a realizar-se aos 28/06/18, na Av. das Américas, 700, bl
1, sl 306, Barra da Tijuca, RJ, às 18hs, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia: exclusão do quadro social dos sócios abaixo relacio-
nados, em razão do não atendimento da convocação para entrega de
documentos (cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de
residência), conforme edital de convocação publicado no jornal do RJ,
Diário Comercial, no dia 23/05/18 na pág. 8 e no DOU no dia
24/05/18 na pág. 174 da seção 3, uma vez que a falta de informa-
ções cadastrais dos sócios vem inviabilizando, desde longa data, o
pleno desenvolvimento dos objetivos sociais, causando, em conse-
quência, considerável prejuízo à continuidade das atividades da em-
presa, que se vê impossibilitada de atualizar o seu quadro social e de
administradores junto aos órgãos governamentais, em atendimento à
legislação em vigor, fato que, além de tudo, sujeita a empresa ao re-
cebimento de penalidades, conforme a seguir: Ricardo Cesar Frezza
Concha, Carmelo Capuccio, Carlos Santiago Llosa Royle, George
Mark Brief Marquez e Ircol Imobiliária Representações e Corretagem
Ltda. RJ, 12/06/18. Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans - Adminis-
trador.

Id: 2112616

ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ: 22.899.020/0001-89

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Debenturistas
Ficam convocados os Titulares das debêntures da 1ª (Primeira) Emis-
são de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia Real, em Sé-
rie Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos da Ano
Bom Incorporação e Empreendimentos S.A. (“Escritura de Emissão”),
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos da
Cláusula IX da Escritura de Emissão, datado de 24 de janeiro de
2017, conforme aditado, que será realizada, em primeira convocação,
no dia 21 de junho de 2018, às 11:00 horas, na sede da Emissora,
na Avenida Ministro Ivan Lins, nº 270, Sala 201, cidade e Estado do

Rio de Janeiro (“AGD”), para deliberar e apreciar acerca da seguinte
matéria: (i) declaração do vencimento antecipado das Debêntures, fa-
ce a incidência do Evento de Inadimplemento previsto na cláusula
V.I.1, alínea (xviii) da Escritura de Emissão, considerando a não en-
trega da renovação da nota de classificação de risco das Debêntures
emitidas. Informações Gerais: Os Debenturistas que se fizerem re-
presentar por procuradores, deverão entregar o respectivo instrumento
de mandato, com poderes específicos para representação na Assem-
bleia Geral de Debenturistas, na sede social do Agente Fiduciário.

Id: 2112507

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE

CNPJ 33.352.394/0001-04
JUCERJA/NIRE 33.3.000.8797-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas da COMPANHIA ESTADUAL
DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE a se reunirem em Assembleia Ge-
ral Extraordinária, na Sede Social da Companhia, situada na Avenida
Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro, no dia 28 de
junho 2018, às 17:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Aprovação das Alterações do Estatuto Social da CEDAE, nos Artigos
18, 21, 24, 32, 35, 40 e 43.

Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social e no ende-
reço eletrônico da Companhia, a Proposta da Administração referente
à matéria objeto da Ordem do Dia, incluindo cópia do Estatuto Social
contendo, em destaque, as alterações propostas e suas justificativas.

Os acionistas deverão exibir documento de identidade para comprovar
a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral Ex-
traordinária. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº
6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários,
observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresenta-
do também o instrumento de mandato.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.

Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Presidente do Conselho de Administração

Id: 2112501

RIO BONITO AGRO-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/MF Nº 47.221.767/0001-04 - NIRE 33201100336

Edital de Convocação: Ficam os Srs. Sócios-Quotistas da Rio Bonito
Agro-Indústria e Comércio Ltda., convocados para reunião geral ex-
traordinária, a realizar-se aos 26/06/18, na Av. das Américas, 700, bl
1, sl 306, Barra da Tijuca, RJ, às 15 hs, para deliberação da seguinte
Ordem do Dia: exclusão do quadro social dos sócios abaixo relacio-
nados, em razão do não atendimento da convocação para entrega de
documentos (cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de
residência), conforme edital de convocação publicado no jornal do RJ,
Diário Comercial, no dia 23/05/18 na pág. 8 e no DOU no dia
23/05/18 na pág. 179 da seção 3, uma vez que a falta de informa-
ções cadastrais dos sócios vem inviabilizando, desde longa data, o
pleno desenvolvimento dos objetivos sociais, causando, em conse-
quência, considerável prejuízo à continuidade das atividades da em-
presa, que se vê impossibilitada de atualizar o seu quadro social e de
administradores junto aos órgãos governamentais, em atendimento à
legislação em vigor, fato que, além de tudo, sujeita a empresa ao re-
cebimento de penalidades, conforme a seguir: Jorge Patricio Vicente
Coderch Mitjans, Jonh Richard Raben Sr, Jonh Richard Raben Jr, Pe-
ter A. Flaherty, Juan Moura Passalacqua, Judy Elizabeth Hendren e
Frank Canis. RJ, 12/06/18. Juan Carlos Celestino Coderch Mitjans -
Administrador.

Id: 2112593

BIZCAPITAL CIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
CNPJ/MF nº 27.757.072/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os debenturistas da
3ª emissão de debêntures da Bizcapital Cia Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A. ("Debenturistas", "Emissão" e "Emissora", respectiva-
mente), nos termos da cláusula 8ª do "Instrumento Particular de Es-
critura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em Sé-
rie Única, para Colocação Privada, da BizCapital Cia Securitizadora
de Créditos Financeiros S.A." ("Escritura de Emissão"), a reunirem-se
em AGD a se realizar em 1ª convocação no dia 21/06/2018, às 10h30
na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 7º Andar, Sala 2, Botafogo/RJ,
sede da Emissora, para deliberarem sobre a ordem do dia informada
abaixo ("Assembleia"). Termos iniciados em letras maiúsculas neste
Edital de Convocação terão o significado que lhes foi atribuído na Es-
critura de Emissão. (i) substituição da GDC PARTNERS SERVIÇOS
FIDUCIÁRIOS DTVM LTDA. ("Antigo Agente"), na qualidade de
agente fiduciário, em razão de sua renúncia e, eleição da VÓRTX
DTVM LTDA. ("Novo Agente") como novo Agente Fiduciário, e con-
sequentemente, autorização, por parte dos Debenturistas, para a ce-
lebração de instrumento de aditamento à Escritura de Emissão e dos
demais instrumentos integrantes da Emissão para formalização da
substituição aprovada; (ii) prorrogação do prazo do "waiver" concedido
à Emissora na AGD realizada em 18/04/2018 em virtude do descum-
primento, por parte da Emissora, da obrigação de entrega dos boletins
de subscrição, nos termos da cláusula 6.1 (ii) da Escritura de Emis-
são, ou, caso os debenturistas não deliberem pela prorrogação do
waiver, a declaração do vencimento antecipado das Debêntures; (iii)
ratificação de todos os atos realizados pela Emissora, pelo Antigo
Agente e Novo Agente até a data da Assembleia, e autorização, por
parte dos Debenturistas, para a celebração de instrumentos de adi-
tamento a todos os boletins de subscrição celebrados entre Deben-
turistas e Emissora; (iv) autorização para a Emissora e para o novo
agente fiduciário praticarem todos os atos estritamente necessários
para o cumprimento das deliberações tomadas, incluindo mas não se
limitando a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão e aos
demais instrumentos integrantes da Emissão; e (v) outros assuntos de
interesse dos Debenturistas relacionados à substituição do Agente Fi-
duciário. Será facultado a todos os Debenturistas o direito de parti-
cipação remota na assembleia geral ora convocada, via conferência
telefônica ou videoconferência, bem como o direito de votar a distân-
cia, mediante a entrega de boletins de voto, de modo que serão con-
siderados como presentes na assembleia geral e assinantes da res-
pectiva ata os Debenturistas que participarem e/ou manifestarem os
seus votos nas formas ora autorizadas, para todos os fins legais. Em
benefício do tempo, os debenturistas devem encaminhar os documen-
tos comprobatórios de sua representação, em até 2 (dois) dias úteis
antecedentes a realização da assembleia geral, ora convocada, para
os e-mails gdc@gdcdtvm.com.br e francisco.ferreira@bizcap.com.br,
ou ainda se for o caso, encaminhar os documentos comprobatórios de
sua representação juntamente com os respectivos boletins de voto a
distância em até 2 dias úteis antecedentes a realização da assembleia
geral, para os referidos e-mails e no ato da assembleia a via original
da documentação acima indicada. Será admitida, ainda, a assinatura
dos boletins de voto a distância, pelos Debenturistas, exclusivamente
por meio de plataforma eletrônica disponibilizada pela Emissora. RJ,
13/06/2018. BIZCAPITAL CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FI-
NANCEIROS S.A. - Emissora.

Id: 2112579

“A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, empre-
sa pública vinculada ao Ministério das Cidades, constituída com fun-
damento no art. 5º da Lei 3.115, de 16 de março de 1957, no Decreto
74.242, de 28 de junho de 1974, e no Decreto 89.396, de 22 de fe-
vereiro de 1984, reger-se-á pelas Leis 6.404, de 15 de dezembro de
1976 e 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto 8.945, de 27
de dezembro de 2016, pelo presente Estatuto e, ainda, pelas demais
disposições legais que lhe sejam aplicáveis”; Excluir o inciso IV do
art. 9º: “Podem ser acionistas da Companhia as pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, brasileiras, até o limite global de 20% (vin-
te por cento) do capital social da Companhia”; e Incluir a alínea “e” no
inciso V do artigo 23: “Para o cargo de Diretor, possuir, no mínimo,
uma das experiências profissionais abaixo: e.1) 10 (dez) anos, no se-
tor público ou privado, na área de atuação da empresa estatal ou em
área conexa àquela para a qual forem indicados em função de dire-
ção superior; e.2) 05 (cinco) anos em cargo de Diretor, de Conselhei-
ro de Administração, de membro de comitê de auditoria ou de chefia
superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da CB-
TU, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos
dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa~e.3)
05 (cinco) anos em cargo em comissão ou função de confiança equi-
valente a nível 4, ou superior, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores DAS, em pessoa jurídica de direito público interno~e.4) 05
(cinco) anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nível su-
perior na área de atuação da CBTU~ oue.5) 05 (cinco) anos como
profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação da CB-
TU”.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018.
JOSÉ MARQUES DE LIMA

Diretor-Presidente
Id: 2111777
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