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<BEGIN:1098163:146>

CNPJ: , localizada na 
, torna público que 

para a atividade  de consultório odontológico. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. 27 /03/2019.

<END:1098163:146>

<BEGIN:1098167:146>

<END:1098167:146>

<BEGIN:1097415:146>

Ficam convocados os acionistas da Juruena Participações e Investimentos 
Companhia

a realizar-se no dia 09 de julho de 2019, às 10:00 hrs., na sede social 
da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

17/11/2017
aprovada na ocasião, assim como aprovar a consolidação do estatuto social 
da Companhia, tendo em vista as demais alterações aprovadas na referida 

do Estado do Rio de Janeiro, de forma a atender as normas infralegais 

bem como autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos 
Informações Gerais: 

contrato social ou regulamento, conforme aplicável, e do instrumento de 
eleição ou indicação de seu representante legal ou procurador devidamente 

artigo 126, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato 
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 24 

no artigo 135, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76, os documentos pertinentes 

aos acionistas, para consulta, na sede social da Companhia. Rio de Janeiro, 
28 de junho de 2019. Presidente do 

<END:1097415:146>

<BEGIN:1098037:146>

Inscrita no CNPJ 11.423.558/0001-04, 

manilhas, destinadas a instalação de sistemas de irrigação, localizado na 

<END:1098037:146>

<BEGIN:1098050:146>

 - CNPJ 01.304.252/0001-77. 

<END:1098050:146>

<BEGIN:1098143:146>

inscrita no CPF 097.223014-97 localiizada 
na 

<END:1098143:146>

<BEGIN:1098144:146>

, 

que requereu junto a 
, o pedido LP (licença prévia) e LI 

(licença de instalação)  referente a instituição e convenção de condômino 

da quadra 35 com  ambas áreas de 530,96 m² cada uma, localizados na 

<END:1098144:146>

<BEGIN:1098145:146>

Urbano - 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para atividade Odontológica, 

<END:1098145:146>

<BEGIN:1098146:146>

, CNPJ 14.638.724/0001-

Operação para a atividade transportes rodoviários de produtos perigosos, 

<END:1098146:146>

<BEGIN:1098168:146>

, 

(LP) e de Instalação (LI), das atividades de: 22.22-6-00 - Fabricação de 
embalagens de material plástico; 22.29-3-02 - Fabricação de artefatos 
de material plástico para usos industriais; 38.32-7-00 - Recuperação de 

(66) 9.99766751).

 95024719972 - CNPJ: 33.262.365/0001-43, 

(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de 

gmail.com

Operação), referente  ao Cultivo de mudas em viveiro Florestal.

, CNPJ: 33.848.127/0001-14, torna público que 

, CNPJ: 05.147.372/0001-89 torna 

<END:1098168:146>

<BEGIN:1098170:146>

, inscrito no CPF:941.780.201-

<END:1098170:146>


