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Id: 2018094

CEL PARTICIPAÇÕES S/A - CELPAR
CNPJ Nº 02.201.787/0001-85
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - ficam convocados os
Srs. acionistas a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia
20/04/2017 em sua sede social à Rua Maria Angélica, 310, parte, Jardim Botânico, RJ, às 10:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação das demonstrações contábeis dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016; b)
deliberação sobre os resultados dos exercícios; e c) assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 16/03/2017. A Administração.

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas

Id: 2018003

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21 - NIRE 33.300.276.963
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da
Companhia, localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850,
Torre Sul, 13º, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, bem como nos endereços eletrônicos: www.tim.com.br/ri,
www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br, os documentos a que se
refere o Artigo 133 da Lei 6.404/1976, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. Rio de Janeiro (RJ), 17 de março
de 2017. ROGERIO TOSTES LIMA - Diretor de Relações com Investidores
Id: 2018103

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO
DO SEGURO DPVAT S.A.
CNPJ/MF nº 09.248.608/0001-04 - NIRE nº 33.3.0028479-6
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Conselho de Administração da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (“Companhia”) convoca os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a se realizarem no dia 30 de março de
2017, às 11 horas, na sede social da Companhia, no Auditório da Escola Nacional de Seguros, localizado na Rua Senador Dantas, nº 74,
4º andar, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP
20031-205, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: A) Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de
Auditoria; 2) Deliberar acerca da destinação do lucro líquido, inclusive
a distribuição de dividendos, do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a Remuneração Global da Administração para
o ano de 2017; 4) Rerratificar a Remuneração Global da Administração aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 17 de
março de 2016; e 5) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar
remuneração de seus membros; e B) Em Assembleia Geral Extraordinária: Alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, especificamente em relação aos seguintes dispositivos: Artigos 15, alínea
“e”, 18, caput e Parágrafo Único, e 19, caput, bem como suprimir o
parágrafo terceiro do Artigo 10. INFORMAÇÕES GERAIS: A documentação relativa às matérias constantes da ordem do dia encontrase, desde o dia 22 de fevereiro de 2017, à disposição dos acionistas
na sede da Companhia, na forma dos Avisos aos Acionistas publicados nos dias 22/02/2017, 23/02/2017 e 24/02/2017 no jornal Valor
Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Nos termos do Artigo 8º, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, os representantes legais e procuradores dos acionistas que desejarem comparecer à Assembleia devem depositar na sede da Companhia os respectivos instrumentos de representação até 48 (quarenta e oito) horas
antes da data de realização da Assembleia, observando as disposições legais aplicáveis. Rio de Janeiro, 20 (21 e 22) de março de
2017. JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE - Presidente do Conselho de Administração. (20, 21 e 22/03/2017)
Id: 2018169

EMPRESA FRANCO BRASILEIRA DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 31.924.731/0001-57 - NIRE 33.3.0002308-9
AVISO AOS ACIONISTAS. Empresa Franco Brasileira de Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas
que se acham à disposição dos mesmos na sede social da Companhia, situada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Álvaro
Alvim nº 21, 17º andar, Centro, CEP 20031-010, as demonstrações
financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2013, 2014, 2015 e 2016. Rio de Janeiro, 17
de março de 2017. Roberto José Valansi de Araujo Lima.
Id: 2018061

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - CAERJ
CNPJ 29.521.473/0001-16
DECLARAÇÃO
De acordo com o disposto no Decreto nº 45.237, de 29 de abril de
2015, que altera o artigo 3º da Lei nº 6.979/2015, de 31 de março de
2015, DECLARO que a CAERJ emitiu os atestados de não similaridade cujas informações são relacionadas no extrato a seguir.
CÓDIGO AUTENTICIDADE
1.489/2017-RJ
1.490/2017-RJ
1.491/2017-RJ
1.492/2017-RJ
1.493/2017-RJ
1.494/2017-RJ
1.495/2017-RJ
1.496/2017-RJ
1.497/2017-RJ
1.498/2017-RJ
1.499/2017-RJ
1.500/2017-RJ
1.501/2017-RJ

CNPJ REQUERENTE
11.387.944/0001-80
11.387.944/0001-80
11.387.944/0001-80
11.387.944/0001-80
11.387.944/0001-80
11.387.944/0001-80
10.531.726/0001-04
08.286.499/0001-57
08.286.499/0001-57
04.079.887/0004-59
10.659.948/0001-07
10.659.948/0001-07
10.659.948/0001-07

NCM
3901.90.90
3901.10.10
3901.20.29
3901.90.90
3901.90.90
3901.20.29
2804.69.00
3903.30.20
3906.10.00
4811.90.90
9401.80.00
8715.00.00
9401.80.00

Rio de Janeiro, RJ, 20 de março de 2017
MARIO SCANGARELLI - Presidente
Id: 2017878

TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21 - NIRE 33.300.276.963
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da TIM Participações S.A.
(“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976,
a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da
Companhia, a serem realizadas no dia 19 de abril de 2017, às 11h00,
no endereço Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul,
13º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre o relatório da administração e das
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (2) Deliberar sobre a proposta da
administração de destinação do resultado do exercício de 2016 e de
distribuição de dividendos da Companhia; (3) Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia e eleger seus
membros efetivos; (4) Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia e eleger seus membros efetivos e suplentes; e (5)
Deliberar sobre a Proposta de Remuneração da Administração, dos
membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal, para o
exercício de 2017. Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e
Suporte (Cooperation and Support Agreement), através da celebração
do 10º aditivo a este contrato, a ser firmado entre a Telecom Italia
S.p.A., de um lado, e a TIM Celular S.A. (“TCEL”) e a Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), de outro lado, e, com a interveniência
da Companhia. Instruções Gerais: 1. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas
nas Assembleias Gerais encontram-se à disposição dos Acionistas na
sede da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos
www.tim.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br. 2. A
participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, conforme disposto no artigo 126 da Lei nº
6.404/1976 e no parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, bem como via boletim de voto à distância, sendo as
orientações detalhadas a seguir: a. Presencial: O Acionista que optar
por participar pessoalmente deverá depositar cópia do documento de
identidade e do respectivo extrato de ações, emitido pelo menos 05
(cinco) dias úteis antes das Assembleias Gerais, em até 02 (dois)
dias úteis antes da realização das Assembleias Gerais; b. Por repre-

sentação: O Acionista a ser representado nas Assembleias Gerais
deverá depositar na sede da Companhia a respectiva documentação
comprobatória da sua representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes à nomeação,
conforme o caso, e o documento de identificação do representante,
em até 02 (dois) dias úteis antes da realização das Assembleias Gerais; c. Boletim de Voto à Distância: O Acionista que, conforme a
Instrução CVM nº 481/09, optar por participar por meio do boletim de
voto à distância deverá transmitir as instruções de preenchimento do
boletim aos seus respectivos agentes de custódia ou à instituição escrituradora das ações da Companhia, ou deverá enviar o boletim diretamente à Companhia, em qualquer caso, em até 07 (sete) dias antes da realização das Assembleias Gerais, conforme esclarecido na
Proposta da Administração. 3. Os documentos aqui mencionados deverão ser endereçados da seguinte forma: TIM Participações S.A., Diretoria de Relações com Investidores, Sr. Rogério Tostes Lima, Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Norte, 12º andar, Barra
da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro (RJ),
17 de março de 2017. Franco Bertone - Presidente do Conselho de
Administração.
“Comunicamos que na publicação do Edital de Convocação para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da TIM Participações
S.A. ocorrida no dia 17 de março de 2016, onde se lê: “Instrução
CVM nº 471/09”, deverá ser lido: “Instrução CVM nº 481/09”.”
Id: 2018111

ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT
CNPJ n° 39.204.391/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente da Empresa Aldeia das
Águas Park Resort, no uso de suas atribuições legais, nos termos do
Art. 20 Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser 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 30/03/2017, às
10:00 horas, em primeira convocação, com qualquer número de sócios, às 10:30 horas do mesmo dia para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Abertura de Filial do Clube “Aldeia das Águas Park
Resort” na cidade de Correntina-Bahia. b) Outros assuntos de interesse da sociedade.. Barra do Piraí/RJ., 17 de Março de 2017. Helayne
Sandoval Terra Campos - Diretora Presidente.
Id: 2017970

E H ALMEIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CNPJ: 07.631.180/0001-59
CONCESSÃO DE LICENÇA
E H ALMEIDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público
que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA
DE OPERAÇÃO LO nº IN038957, com validade até 14 de março de
2022, para atividade de abastecimento de combustíveis líquidos automotivos e lanchonete, com objetivo de comercialização de produtos
específicos à atividade, venda de produtos alimentícios e lavagem de
automóveis, dispondo de 2 (dois) tanques subterrâneos, sendo 01
(um) de 30 m³, bipartido (15/15 m³) e outro de 15 m³, não compartimentado (pleno), ambos de parede dupla, com parede externa não
metálica (jaquetado), sem tubo de monitoramento intersticial, em um
terreno de 1.460,32 m², georreferenciado através das coordenadas
UTM (SIRGAS 2000) 24 K 7.590.935 m N e 261.890 m E, na RUA
CALDAS VIANA, 679 - PARQUE FLAMBOYANT, município de CAMPOS DOS GOYTACAZES. (Processo n°: E-07/002.11640/2013)
Id: 2017092

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 20.02.2017, Relatório de
Auditoria Ambiental de Acompanhamento do ano de 2016, para realizar 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 outros, 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 Rua Renê Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz no Município do Rio de Janeiro, no período de 20.03.2017 a 20.03.2018, no horário das 08:00 às 17:00 horas, com agendamento prévio de 24 horas. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta na biblioteca
do INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário das 09:00 às
12:00hs e das 13:20 às 17:30 hs.

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 Sábado, 18 de Março de 2017 às 03:08:55 -0300.

Id: 2014838

