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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORESO MM Juiz de Direito, Dr.(a) Guilherme Rodrigues de Andrade - Juiz em

Exercício do Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com

o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Rua

Getulio Vargas, 2512 CEP: 24416-000 - Santa Catarina - São Gonçalo - RJ e-mail: sgo02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os

autos da Classe/Assunto Recuperação Judicial - Recuperação Judicial, de nº 0053592-20.2015.8.19.0004, movida

por ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; ALOÉS PIRAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; ALOÉS NORDESTE

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EDITAL, para convocação da Assembleia Geral de Credores

- AGC, nos termos do art. 36, da Lei nº 11.101/2005, e art. 37, § 4º do mesmo diploma, para conhecimento das

partes e de terceiros interessados, passado na forma abaixo: As Recuperandas - ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA ALOÉS PIRAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e ALOÉS NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

DESCARTÁVEIS LTDA vêm pelo presente EDITAL aos que virem ou dele tiverem conhecimento, que, foi marcada

para o dia 15/08/2017 em 1ª convocação, e em 2ª convocação para o dia 04/09/2017, sempre às 09:00 horas, na

sala de conferências localizada no endereço a Rua Engenheiro Roberto Velasco Cardoso, 321 - Gragoatá, Niterói -

RJ, CEP 24210-375 a ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para o fim de atender ao disposto no artigo 35 ´ A´ e

art. 36 da Lei supracitada. Quanto a Ordem do Dia, a mesma versará sobre a apresentação e votação do Plano de

Recuperação das Recuperandas pelos credores. Estando o Plano de Recuperação à disposição mediante consulta

do endereço eletrônico

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&

numProcesso=2015.004.053068-3 em fls. 1.274/1.423, ainda, junto ao Administrador Judicial, MVB Consultores

Associados, Rua Presidente Wilson, nº210, 10º andar, Centro, RJ, CEP: 20030-021, Tel. (21)2220-2289, email,

aloesmvb@gmail.com (inciso III do art. 36 da mesma Lei). Na forma do art. 37, § 4º, da Lei 11.101/2005 o credor

poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao

administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. E,

para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o presente edital que será publicado e

afixado na forma de lei. Dado e passado nesta cidade de São Gonçalo, aos dezenove dias do mês de julho do ano

de dois mil e dezessete. Eu, ______________ Marta Batista Barbosa - Analista Judiciário - Matr. 01/21241, digitei. E

eu, ______________ Luiza Helena Quintanilha da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31031, o

subscrevo. 

 

São Gonçalo, 27 de julho de 2017 
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