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Id: 2244766

Id: 2245438

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas
GMS - Gestão e Manutenção de Saneamento Básico Ltda.

CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Socie-
dade a se reunirem no dia 15/04/20, às 10 horas, na sede da em-
presa à Rua Lemos Cunha nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Pa-
recer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31/12/19; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamen-
tária para o ano de 2020; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói,
18/03/20. Luis Carlos Martins da Silva - Administrador / André Ler-
montov - Administrador

Id: 2245075

JSR SHOPPING SA
CNPJ-MF 02.849.980/0001-27 - NIRE 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade con-
vocados para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 11:00 h,
no endereço localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para
o período de 01/5/2020 a 30/4/2023, assim como fixar sua remune-
ração. Fernando Azevedo de Araujo e Rosane Azevedo de Araujo -
Diretores.

Id: 2245585

GETESB - GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS
DE SANEAMENTO BÁSICO LTDA.

CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Socie-
dade a se reunirem no dia 15/04/20, às 8 horas, na sede da empresa
à Rua Marques do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas,
exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Pa-
recer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em
31/12/19; (b) Destinação do resultado do exercício findo em
31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da pro-
posta orçamentária para o ano de 2020; (e) Assuntos gerais da So-
ciedade. Niterói, 18/03/20. Carlos Werner Benzecry - Diretor / Maria
Izabel Martelleto - Gerente.

Id: 2245058

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ-MF 33.503.251/0001-48 - NIRE 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade con-
vocados para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 10:00 h,
no endereço localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para
o período de 01/5/2020 a 30/4/2023, assim como fixar sua remune-
ração. Otavio Azevedo de Araujo e Denise Araújo Nogueira - Dire-
tores.

Id: 2245590

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Com-
panhia a se reunirem no dia 08/04/2020, às 16 horas, na sede da
sociedade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Ara-
ruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a)
Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação do resultado do exer-
cício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e dis-

cussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e) Contratação
de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Companhia. En-
contram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Com-
panhia, cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama,
18/04/2020. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor / Leonardo das
Chagas Righetto - Diretor.

Id: 2245099

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Aviso aos Acionistas
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos
seus acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral or-
dinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à
disposição dos acionistas na sede da Companhia, conforme previsto
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não se limitando: (i)
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações
financeiras; (iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluí-
dos na ordem do dia. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. XP
CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Id: 2244992

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73

COMPANHIA ABERTA
ALTERAÇÃO DO JORNAL DE PUBLICAÇÃO Comunica aos Srs.
Acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião realizada no dia
25 de março de 2020, o Conselho de Administração da Companhia
aprovou a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO
para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei
6.404/76, tendo em vista a descontinuidade da circulação do jornal
Diário Comércio Indústria & Serviços São Paulo (DCI). Rio de Janeiro,
25 de março de 2020. SAMUEL PAPELBAUM - Diretor de Relações
com Investidores. Para informações adicionais, favor entrar em con-
tato com: e-mail: ri@cemepe.com.br. website: www.cemepe.com.br

Id: 2245425
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