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Id: 1266215

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
RLF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.011.388/0001-75
AVISO: Na presente data os sócios da empresa comunicam o encer-
ramento de suas atividades.

Id: 1263946

TELESPAZIO BRASIL S/A
CNPJ Nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 3330016636.0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: O
Presidente do Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL
S/A convoca os Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 do mês de março de 2012,
às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, situada na Av. Rio Branco,
1/1803, Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lu-
cro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger ad-
ministradores e deliberar acerca de suas remunerações. Comunica-
mos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede social da
Companhia, no endereço acima declinado, os documentos a que se
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato,
para representação na Assembleia, deverão ser depositados na sede
social da Companhia com até 48 (quarenta e oito) horas de antece-
dência da realização da Assembleia. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro
de 2012. Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Adminis-
tração.

Id: 1264704

TRANSFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA
CNPJ: 04.240.663/0001-34

CONCESSÃO DE LICENÇA

TRANSFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA torna
público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO LO nº IN018945, com validade até 14 de fe-
vereiro de 2016, para realizar as atividades de coleta e transporte ro-
doviário de sucatas metálicas, em TODO O TERRITÓRIO DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO - TODOS OS BAIRROS, município de TO-
DOS. (Processo n E-07/510420/2011)

Id: 1262703

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
REQUERIMENTO DE LICENÇA

33.000.167/0001-01

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS torna público que re-
quereu ao INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, através do
processo nº E-07/501316/2012, Licença Prévia para concepção e lo-
calização de heliporto que contemplará um terminal de passageiros,
um terminal cargas de pequeno porte, área de parqueamento, manu-
tenção e abastecimento de aeronaves, além de setor administrativo,
localizado na ESTRADA DO TRAPICHE, 164 - CENTRO, município
de ITAGUAÍ.

Id: 1264716

ATAXSPA - Associação dos Taxistas de São Pedro da Aldeia
CNPJ - 10.323.951/0001-55

DECLARAÇÃO DE ASSOCIADOS INSCRITOS
O presidente da ATAXSPA - dentro de suas atribuições legais, vem
tornar pública a existência desta associação civil de classe e sem fins
lucrativos, bem como a listagem do numero de ordem dos carros de
seus associados: 201, 202, 203, 205, 211, 213, 216, 219, 222, 223,
225, 227, 230, 233, 236, 238, 239, 240, 241, 247, 252, 254, 255, 260,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 275, 276, 277, 279, 285, 286,
290, 295, 298.

São Pedro da Aldeia, 16 de Fevereiro de 2012.
Carlos Wilson de Souza Valle

Id: 1264365

PORTO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
TRANSPORTADORA LTDA.

CNPJ Nº 29.814.175/0001-14 - NIRE Nº 33.2.0042292-5
CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Convocamos os Srs. Só-
cios da PORTO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TRANP-
SORTADORA LTDA. a se reunirem em sua sede social, na Estrada
Floriano-Quatis, s/nº, Porto Real/RJ, às 09:00 horas do dia 07 de mar-
ço de 2012, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. To-
mar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço pa-
trimonial e o resultado econômico do exercício encerrado em
31.12.2011 que se encontram a disposição na sede da sociedade; 2.
Outros assuntos de interesse da sociedade. Porto Real, 27 de feve-
reiro de 2012. Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa - Sócio Ad-
ministrador.

Id: 1266079

HOTEL IBIZA LTDA
CNPJ 32.111.288/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os senhores quotis-
tas para a Reunião de Sócios a ser realizada no endereço sede da
sociedade na Rua Carlos Carvalho n.º 6, nesta cidade, às 14:00hs,
em primeira convocação e às 14:30, em segunda convocação, do dia
07 de março de 2012, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
a) cessão de quotas a terceiros; b)alteração da denominação social;
c) adequação do Contrato Social ao Código Civil vigente. Rio de Ja-
neiro, 28/02/2012. Ass. Manuel Morales Riveiro - Sócio Gerente.

Id: 1263735

DURATEX S/A
CNPJ: 97.837.181/0032-43

CONCESSÃO DE LICENÇA

DURATEX S/A torna público que recebeu do Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI nº IN018951, com
validade até 15 de fevereiro de 2013, para realizar as obras de am-
pliação e reforma da fábrica de material sanitário cerâmico, na RO-
DOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 197 - DISTRITO INDUSTRIAL,
município de QUEIMADOS. (Processo n. E-07/507544/2011)

Id: 1264062

LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A.
CNPJ: 29.667.227/0005-09
AUDITORIA AMBIENTAL

LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S.A., torna público que en-
tregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA, em 15.02.2012, Re-
latório de Auditoria Ambiental do ano de 2011, referente de fabricação
de borracha sintética (SBR) e látex sintético (petrolatex) e a recupe-
ração ambiental de área impactada com passivo decorrente da con-
taminação de solo e águas subterrâneas e informa que este estará à
disposição para consulta na Rua Marumbi, 600 - Campos Elíseos no
Município de Duque de Caxias, Setor de Meio Ambiente no período
de 27.02.2012 a 02.03.2012, no horário das 09:00 às 16:00 horas. In-
forma, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta na biblioteca do INEA, na Rua Fonseca Teles nº 121, no ho-
rário das 09:30 às 16:30 horas.

Id: 1265069

KABRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
CNPJ Nº 31.206.337/0001-83 - NIRE Nº 33.2.0661936-4

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Convocamos os Srs. Só-
cios da KABRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. a se reunirem
em sua sede social, na Estrada Floriano-Quatis, nº 1687, Porto
Real/RJ, às 14:00 horas do dia 07 de março de 2012, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Distribuição de parte de lu-
cros acumulados; 2. Outros assuntos de interesse da sociedade. Porto
Real, 27 de fevereiro de 2012. Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da
Costa - Diretor Presidente.

Id: 1266078

GEMON - GERAL DE ENGENHARIA E MONTAGENS S.A.
CNPJ Nº 28.579.175/0001-14

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Srs. Acionistas convocados a
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará às
08:00 horas do dia 07 de março de 2011, na sede social situada na
Rua São Francisco Xavier, 603 - parte, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição dos
membros da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos e fixação
da remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro
de 2012. Luiz Rogério Gonçalves Magalhães - Diretor Presidente.

Id: 1265771

TRANSPORTADORA REMON LTDA.
CNPJ N º 28.110.203/0001-50 - NIRE N º 3320074620-8.

CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Convocamos os Srs. Só-
cios da TRANSPORTADORA REMON LTDA. a se reunirem em sua
sede social, na Estrada Floriano-Quatis, s/nº, Porto Real/RJ, às 13:00
horas do dia 07 de março de 2012, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Distribuição de parte de lucros acumulados; 2. Ou-
tros assuntos de interesse da sociedade. Porto Real, 27 de fevereiro
de 2012. Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa - Sócio Adminis-
trador.

Id: 1266081

LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - NIRE Nº 3330010687-1

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: São convidados
os senhores acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada em sua sede social, à Av. Dr. Eugênio Borges, n°.
1092 - Arsenal, São Gonçalo - RJ, no dia 05 de março de 2012, às 9
horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguin-
te ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Di-
retoria, e Aprovação das Demonstrações Financeiras, referente ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) Aprovação dos
honorários da Diretoria para o exercício de 2012; c) Destinação do
Lucro Liquido; d) Aprovação do Plano de Investimento para o exer-
cício de 2012; e) Assuntos de interesses gerais. São Gonçalo, 23 de
fevereiro de 2012. Laboratórios B.Braun S/A.. Otto Philipp Braun -
Diretor Presidente; Neide Miyako Sakamoto Kawabata - Secretária.

Id: 1265950


