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Id: 2308865

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
HOSPITAL DAS CLINICAS DA REGIÃO DOS LAGOS S/A

CNPJ: 00.618.524/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Hospital das Clínicas da Região dos Lagos S.A, no
uso de suas atribuições legais e Estatutárias, convida seus Acionistas
em gozo de seus direitos sociais, a ser realizada no dia 26 de abril
de 2021, em primeira convocação às 17h com a presença de 1/3 dos
acionistas em condições de votar e em segunda convocação as
17:30h com presença de qualquer número de Acionistas, no Auditório
da Unimed Araruama, sito à Rua Major Félix Moreira, 39, 1º andar,
Centro, Araruama-RJ, afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) ocasião na qual serão de-
liberadas além dos assuntos gerais, eleição para o conselho fiscal;(b)
Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo o relatório
de Gestão, Demonstrativo de Contas; Parecer da Auditoria; parecer
do conselho Fiscal;(c) Aprovação das contas do exercício de 2020;(c)
Destinação das sobras ou rateio das perdas e (d) Fixação do pró-la-
bore para o exercício dos cargos sociais.(ii) Em Assembleia Geral Ex-
traordinária (a) deliberadas as alterações do estatuto social (b) além
dos assuntos gerais. Araruama - RJ 19.03.2021. Ass: João Alcino da
Costa Abreu. Conselheiro Presidente

Id: 2307451

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. - PROMAN
CNPJ/MF n° 02.291.077/0001-93

Companhia Aberta
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acio-

nistas
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTI-
COS DE MANSO S.A. - PROMAN, a se reunirem em Assembleia Ge-
ral Ordinária, a se realizar no dia 22 de abril de 2021, às 11:00 hs, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Jo-
sé 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para de-
liberar sobre as seguinte Ordens do Dia: (i) Tomar as Contas dos Ad-
ministradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii)
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Eleger os
membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) nomear o

CEL PARTICIPAÇÕES S/A- CELPAR
CNPJ n° 02.201.787/0001-85

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os
senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 29 de abril de 2021, às 15:00 horas, por meio de videoconferên-
cia, atendendo aos protocolos de isolamento, por conta da Covid-19,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das
Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em
31/12/2020; b) Deliberação sobre o resultado do exercício; e c) As-
suntos gerais. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021. A Administração.

Id: 2308215

LICEU FRANCO BRASILEIRO S/A
CNPJ nº 33.547.449/0001-23

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os
senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no
dia 29 de abril de 2021, em sua sede social à Rua das Laranjeiras,
5/11/13/15, Laranjeiras, às 11:00 horas, para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a) Aprovação das Demonstrações Contábeis do
exercício social encerrado em 31/12/2020; b) Deliberação sobre o re-
sultado do exercício; c) Fixação dos honorários da diretoria; e d) As-
suntos gerais. Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021. A Diretoria.

Id: 2308210

SOCIEDADE BENEFICENTE DOS SERVIDORES DAS ENTIDADES
DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 34.263.590/0001-67
E D I TA L

O Presidente do Conselho Diretor da Sociedade Beneficente dos Ser-
vidores das Entidades da Indústria do Estado do Rio de Janeiro - SO-
BERJ, nos termos do Artigo 20, parágrafo primeiro, item a, dos Es-
tatutos Sociais, convoca os senhores Associados para a ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se instalará no dia 20 de abril de
2021, das 10:00 às 11:00 horas, de forma virtual, no link de internet
w w w. s o b e r j . o r g . b r / p r e s t a c a o c o n t a s , para aprovação da P R E S TA -
ÇÃO DE CONTAS e RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020,
instruídos com o pronunciamento do Conselho Fiscal e do Conselho
Diretor. Na impossibilidade de realização nesta data o evento acon-
tecerá no dia 04/05/2021, no mesmo horário, sem nova publicação na
Imprensa. Informamos também que não foi possível a realização da
referida Assembleia, inicialmente marcada, para o dia 30/03/2021, de-
vido ao Decreto nº 48644, da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicado
no Diário Oficial no dia 22/03/2021, e da Lei estadual 9224, de
24/03/2021.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2021
ALEXANDRE DOS REIS

Presidente
Id: 2308079

novo Presidente do Conselho de Administração e (v) Fixar a remu-
neração anual global da Administração. Nos termos da Instrução CVM
nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante da
Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10% (dez por cen-
to). Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social desta
Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de pro-
curador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído,
na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da
sociedade. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021. Nanci Turibio Gui-
marães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

Id: 2308046

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A.
- CODEMAR

CNPJ Nº20.009.382/0001-21
NIRE Nº 33.3.0031166-1

AVISO AOS ACIONISTAS
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS RELATIVOS À ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A. - CODE-
MAR, inscrita no CNPJ sob o Nº20.009.382/0001-21, na forma do dis-
posto no artigo 133 da Lei Nº6.404/76, comunica que se encontram à
disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os
documentos listados nos incisos I e II, do artigo 133 acima citado, os
quais serão publicados no prazo de 05 (cinco) dias de antecedência
da data a ser designada para assembleia.

Maricá, 07 de abril de 2021
Olavo Noleto Alves
Diretor Presidente

Id: 2308462

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S/A

CNPJ Nº 30.742.399/0001-47
Convocação - Convidamos aos Senhores Acionistas para compare-
cerem a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 20 de abril
de 2021, em 1ª Convocação às 11h30 horas e em 2ª Convocação às
12h00 horas, na sede social da empresa, à Rua Bernardino de Melo,
n° 1465, Centro, Nova Iguaçu (RJ), sendo que os representantes le-
gais dos acionistas ausentes deverão comprovar sua condição pelos
meios determinados por lei, para discutir e deliberar sobre as seguin-
tes ordens do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, De-
monstração dos Resultados do Exercício, Parecer do Conselho Fiscal
e Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Relativos ao
exercício de 2020; b) Eleição do Conselho Fiscal; c) Assuntos Gerais.
Nova Iguaçu, 07 de abril de 2021. Orlando Bottari Filho - Diretor-
Presidente.

Id: 2308517

CONSORCIO ACTEMIUM ECB - ESFERAS
CNPJ: 34.386.518/0001-27

CONCESSÃO DE LICENÇA

CONSORCIO ACTEMIUM ECB - ESFERAS torna público que rece-
beu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO LO nº IN051634, com validade até 18 de setembro de 2025,
que a autoriza para canteiro de obras visando o fornecimento de bens
e prestação de serviços relativos à verificação técnica do projeto exe-
cutivo e sua complementação, construção civil, montagem eletrome-
cânica, comissionamento (preservação, condicionamento, testes, apoio
à pré-operação, partida e operação assistida) das interligações das
Esferas (EF-6310010A/B; EF-6312017A/B/C e EF-6312028), Subesta-
ção SE-6310, Vaso V-6312007 e suas interligações, e interligações da
Adutora de Água de Operação com os tanques TQ-5124001A/B e TQ-
5423001, na RODOVIA ESTADUAL RJ116 - ACESSO A1 - KM 5,2.
Processo n° E-07/002.108/2020.

Id: 2272955

LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA
CNPJ: 42.593.962/0001-41
AUDITORIA AMBIENTAL

A LUBRIZOL DO BRASIL ADITIVOS LTDA torna público que entregou
ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 04/03/2021, Relatório
de Auditoria Ambiental de Controle do ano de 2020, para realizar as
atividades de fabricação e comercialização de produtos químicos adi-
tivos para óleos lubrificantes, tintas e explosivos: tais como detergen-
te, melhoradores de viscosidade, pacotes de aditivos, antiespumantes
e dispersantes, e informa que este estará à disposição para consulta
na Estrada Belford Roxo, 1375 - Bom Pastor, no Município de Belford
Roxo, no período de 12/04/2021 a 30/04/2021, no horário das 13h às
16h30. Informa, ainda, que o referido relatório também estará dispo-
nível para consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/bibliote-
ca. (Processo E-07/202061/2000)

Id: 2304310

Rio Pilots Empresa de Praticagem do Estado
do Rio de Janeiro Ltda

CNPJ 01.643.573/0001-04
Convocação: Assembleia de Socios: Pelo presente EDITAL, ficam
os senhores sócios da Rio Pilots Empresa de Praticagem do Estado
do Rio de Janeiro Ltda., convocados para a Assembleia Geral Ordi-
nária 01/2021 que se fará realizar em 29/04/2021 em sua sede na Av.
Rio Branco, número 1, sala 808, Centro, RJ, em 1ª Convocação as
14 hs. com o quórum legal e em 2ª Convocação às 14:30 hs., com
qualquer número de sócios, para apreciar a seguinte Ordem do Dia:
1. Aprovação de Contas do Balanço Patrimonial de 2020. 2. Eleição
de Sócio Administrador. 3. Designação de responsável pela empresa
junto à Receita Federal do Brasil. 3. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro,
07/04/2021. a) Durvalino De Souza Ferreira, sócio.

Id: 2308607

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária. Ficam os Senhores acionistas da ESHO - Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Ave-
nida Barão de Tefé, nº 34, 12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janei-
ro/RJ, CEP 20.220-460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos admi-
nistradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da admi-
nistração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar
sobre a proposta da administração para contabilização do resultado
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
(iii) Fixar o montante global de remuneração dos diretores da Com-
panhia para o exercício de 2021; Em Assembleia Geral Extraordinária:
(iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado
na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
27/10/2020 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Es-
tatuto Social da Companhia; (v) Deliberar sobre a eleição de Diretora
da Companhia; (vi) Deliberar sobre novo aumento do capital social da
Companhia; e (vii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Infor-
mações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Com-
panhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinen-
te que comprove a representação legal, conforme o caso: o compro-
vante de titularidade de ações de emissão da Companhia e o instru-
mento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. Rio
de Janeiro, 08 de abril de 2021. Marco Aurélio de Alvim Costa - Pre-
sidente. Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Id: 2308281

ATP - Around The Pier Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 05.510.716/0001-52 - NIRE nº 33.207.088.869

Sociedade Limitada
Aviso aos Sócios

Comunicamos os Senhores Sócios da ATP - Around The Pier Admi-
nistração e Participações Ltda. (“Sociedade”) que se encontram dis-
poníveis na sede social da Sociedade, no Rio de Janeiro/RJ, na Pra-
ça XV de Novembro, nº 21, Parte, Centro, CEP 20.010-010, os do-
cumentos relativos as contas dos administradores referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. Rio de Janeiro/RJ, 07/04/2021.
João Daniel Marques da Silva - Diretor Presidente, Luís Augusto
Valença de Oliveira - Diretor sem designação específica.

Id: 2308601

ABOUND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ n° 18.350.038/0001-50

CONVOCAÇAO: Ficam os cotistas da sociedade empresária simples
denominada ABOUND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, com sede
na Av. das Américas 12.300 - Loja 160 - Recreio dos Bandeirantes -
Rio de Janeiro, RJf Cep: 22790-702, inscrita no CNPJ n°
18.350.038/0001-50, a se reunirem no dia 16 de Abril de 2021 as
10:00 horas em primeira convocação com a totalidade dos sócios ou
as 10:30 horas com qualquer número para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1) Alteração da natureza jurídica de sociedade
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