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Id: 2257363

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
MARINA PORTO BRACUHY S.A.
CNPJ/MF nº 29.808.359/0001-71
AGOE - Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores Acionistas da Marina Porto Bracuhy S.A. a participar da AGOE a ser realizada no dia 28.07.2020, às 12:00 horas, na sede social da Cia., localizada na Cidade de Angra dos Reis, Estado do RJ, na Estrada do
Barrigudinho, S/Nº, Bracuhy, CEP: 23.900-000, a fim de deliberar sobre seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2019, publicadas em 23.03.2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
ano XLVI, nº 053, parte V, pág. 04, e no jornal Diário Comercial, pág.
04; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31.12.2019 e a distribuição de dividendos; Em AGE: (i) fixação do
montante global anual da remuneração dos Diretores da Cia. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores Acionistas, na
sede da Companhia, os documentos relativos à ordem do dia, inclusive os que referem o art. 133 da Lei 6.404/76 relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2019. Angra dos Reis, 24 de junho de
2020. Marina Porto Bracuhy S.A. - Administração.
Id: 2257230

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 Extraordinária. Ficam os Senhores acionistas da ESHO - Empresa de Serviços
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de
julho de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, nº 34, 7º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20.220-460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) Fixar o
montante global de remuneração dos diretores da Companhia para o
exercício de 2020; Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14/01/2020 e a
consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia; (v) Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; (vi)
Deliberar sobre a reeleição de Diretores da Companhia; (vii) Deliberar
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (viii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações
de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente. Ricardo Hajime
Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro
Id: 2256998

Unimed Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
CNPJ: 28.714.533/0001-54
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária Digital de
27/07/2020. Pelo presente Edital, ficam convocados os médicos cooperados da UNIMED Nova Iguaçu Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda., em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária - AGO, a se realizar por meio digital, no dia 27 de julho
de 2020, utilizando-se as plataformas ZOOM e CURIA a partir das
8 horas. Às 8 horas, em 1ª convocação com a presença de 2/3 cooperados, às 8h30min, em 2º convocação com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados e às 9 horas, em 3º e última
convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA. 1) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes), para cumprimento

de um mandato, conforme o Estatuto Social em vigor; 2) Prestação
de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a partir das
18h, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas e os Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal; 3) Destinação das sobras ou rateio das perdas; 4) Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença por comparecimento às reuniões
para os componentes dos Órgãos da Administração; 5) Previsão orçamentária para o exercício social subsequente. NOTAS: a) a eleição
para os cargos do Conselho Fiscal se dará entre aqueles candidatos
que se inscreverem até o dia 12 de julho de 2020 e apresentarem os
documentos previstos no art. 82, § 5º, § 6º a), b) e c), do Estatuto
Social, bem como serão preservados os já inscritos até o dia 18 de
março de 2020, tudo em atendimento ao edital anterior; b) O número
de cooperados em condições de votar: 611, sem impedimentos, para
efeito de cálculo do quorum de instalação; c) a posse ocorrerá no
mesmo dia da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 86 do Estatuto Social; d) o acesso à assembleia digital, a se realizar por meio
das plataformas ZOOM e CURIA se dará mediante disponibilização,
em até 2 (dois) dias antes, por e-mail, com as orientações devidas de
acesso aos links, encaminhado a todos os participantes, que no dia e
horário designados para realização da assembleia deverão acessá-los;
e) os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia serão
encaminhados previamente por e-mail; f) a votação para eleição dos
membros do Conselho Fiscal será realizada de 8h às 17h por sistema
eletrônico utilizando-se a plataforma CURIA, garantido o sigilo ao voto, sendo disponibilizado previamente acesso ao login e senha a todos os Representantes-Delegados; g) para participar da Assembleia
Geral Ordinária por meio digital, o cooperado deverá enviar o seu email, para o correio eletrônico: ago2020@unimedni.coop.br até 15
dias (12/07/20) antes da AGO; h) para fazer perguntas pertinentes a
Assembleia Geral Ordinária, o cooperado deverá fazer sua solicitação
pelo chat e aguardar (ordem de recebimento), e, assim que o presidente autorizar, será liberado o microfone para que o mesmo se
pronuncie; i) o registro de presença se dará mediante a utilização da
plataforma CURIA. Nova Iguaçu, 25 de junho de 2020. Dr. Emilson
Ferreira Lorca - Diretor-Presidente.
Id: 2257400

TUDELÂNDIA CENTRAL ELÉTRICA S.A.
CNPJ/MF 02.233.034/0001-51-NIRE 33.3.0027376-0-Cia. Fechada
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação: São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/AGE,
às 11h do dia 07/07/2020, no auditório da sede produtiva (Usina)
com endereço no Sítio Barra do Peixe, Cerejeira, localizado na
MM-90 Km 2, Terras Frias, 1º Distrito de Santa Maria Madalena,
RJ, com a seguinte ordem do dia: AGO: a) Apresentação do Relatório
da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) Fixação dos honorários da Diretoria; c)
Distribuição dos lucros. AGE: a) Alteração do estatuto; b) Assuntos
gerais. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede administrativa da empresa, os documentos mencionados na ordem do dia.
RJ, 26/06/2020. Diretor-Presidente: Davi Moura Dopico; Diretora Administrativa: Debora Moura Dopico.
Id: 2257367

COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA
31.242.472/0001-84
COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO nº IN051375, com validade até 22 de junho
de 2024, para operar Estação de Tratamento de Esgoto com vazão
média de 175,5 m3/dia e carga orgânica total de 58 kg DBO/dia, no
seguinte local: Estrada de acesso ao Saquinho de Itapirapuã - gleba
O - Pontal, no Município de Angra dos Reis. (Processo n°: E07/203719/2006)
Id: 2256771

INSPIRA SUL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 29.362.006/0001-90 - NIRE 33.3.0032703-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Administração da INSPIRA SUL PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de julho de
2020, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Teófilo
Otoni, nº 82, sala 1.401, bairro Centro, município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.090-070, para deliberar sobre (i) alteração do endereço
da sede da Cia (ii) aumento de até R$ 18.791.486,00 de capital social

da Cia, com a emissão de até 18.791.486 novas ações por meio da
conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC´S).
Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram- se à disposição dos acionistas na
sede social da Cia ou por meio eletrônico, mediante solicitação formal
à administração da Companhia. Rio de Janeiro, 19 de junho de 2020.
André Renato da Silva Aguiar - Diretor Presidente
Id: 2257032

GREAT 108 S.A.
CNPJ: 24.630.017/0001-90
Edital de Convocação - Servimo-nos da presente para, na forma do
artigo 294 da Lei 6.404/76, convocar V.Sas. para a Assembleia Geral
Extraordinária da Great 108 S.A., a realizar-se no dia 07 de julho de
2020 às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada no Estado
do Rio de Janeiro, Av. João Cabral de Melo Neto, 400, 1504 - parte,
Barra da Tijuca, Cep: 22775-057, para tratar da seguinte Ordem do
Dia: (i) Deliberar sobre proposta de aumento de capital da Companhia; e (ii) homologação da Capitalização, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir
o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. RJ 24/06/2020.
Id: 2256877

JOSÉ EZAEL PIRES
CPF: 237.177.937-72
CONCESSÃO DE LICENÇA

JOSÉ EZAEL PIRES torna público que recebeu do Instituto Estadual
do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN051300,
com validade até 22 de maio de 2024, que o autoriza para criação de
suínos, na ESTRADA DO CONTORNO, KM 26 (RODOVIA WASHINGTON LUIZ), SÍTIO SÃO JOSÉ - XERÉM, município DUQUE DE CAXIAS. Processo n° E-07/002.9726/2013.
Id: 2256937

CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A
CNPJ: 27.701.564/0001-08
Aviso aos Acionistas - Encontram-se à disposição dos Senhores
Acionistas na sede social da Sociedade, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios findos
em 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.122019. Solicitamos o agendamento
prévio através do e-mail: renato.coelho@redimix.com.br.
Rio de Janeiro, 23/06/2020.
A Diretoria.
Id: 2257282

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
(“Assembleia” ou “AGO”) que será realizada no dia 31 de julho de
2020, às 10h00, de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a
participação presencial na sede social da Companhia localizada na
Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância,
conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), e doArtigos 121, 124 e 132 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor
(“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a proposta da Administração para
a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020; e (iv) fixar a remuneração anual
global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2020. Os documentos e informações necessários para a participação
e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos
senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei das Sociedades
por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das
Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotech-
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