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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORESCom o prazo de vinte diasEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ¿ em recuperação judicial, ALOÉS PIRAÍ

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ¿ em Recuperação Judicial e ALOÉS NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

DESCARTÁVEIS LTDA em Recuperação Judicial - Processo nº 0053592-20.2015.8.19.0004. EDITAL para

conhecimento das partes e terceiros interessados a mm. Juíza de Direito, Dra. NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI

- Juíza Titular na 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, que funciona na Rua Getúlio Vargas, 2512, Santa

Catarina, São Gonçalo, RJ, e-mail: sgo02vciv@tjrj.jus.br, nos termos da decisão de fls. 13.995/13.996, EXPEDE

edital para conhecimento das partes e de terceiros interessados, passado na forma abaixo: as Recuperandas ALOÉS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e OUTROS vêm pelo presente EDITAL aos que virem ou dele tiverem

conhecimento, intimar os credores trabalhistas (Classe I) que ainda não tenham informado seus dados financeiros

para que, na forma do item 8.1.3 do Plano de Recuperação Judicial, apresentem aos cuidados do Departamento

Financeiro das Recuperandas, por meio de carta com aviso de recebimento, mensagem eletrônica para o endereço

¿trabalhista@aloes.com.br¿ ou documento protocolado diretamente na sede operacional do Grupo, localizado à

Rodovia Amaral Peixoto, s/n, km 6,5, Tribobó, São Gonçalo/RJ, CEP 24753-560, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,

documento informando seu nome, CPF, nome da pessoa para contato, telefone e os respectivos dados bancários, na

seguinte forma: (i) instituição bancárias, (ii) agência, (iii) número da conta corrente para depósito dos valores na

forma do Plano de Recuperação Judicial. Tal como dispões o PRJ, os pagamentos que não puderem ser realizados

em razão da omissão das informações de pagamento não serão considerados descumprimento do PRJ. Não serão

devidos encargos financeiros caso os pagamentos não sejam realizados nesta hipótese (omissão das informações),

ficando as Recuperandas autorizadas a realizar o pagamento da respectiva parcela em até 30 (trinta) dias contados

do recebimento da carta ou do documento contendo as informações necessárias. Intimam-se, ainda, os credores da

Classe III e IV para que se dirijam ao escritório do Administrador Judicial, MVB Consultores Associados, à Av.

Almirante Barroso, 81, 31º andar, sala 118, Centro, RJ, CEP: 20.031-004, Tel: (21) 3995-4374, email:

aloesmvb@gmail.com, para proceder com a assinatura do Livro de Transferência de Ações Nominativas no prazo de

15 dias corridos a partir da publicação do presente. No caso de não comparecimento, o credor remisso terá sua

assinatura realizada pelo administrador judicial, tal como autorizado pelo juízo da recuperação judicial. 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 e São Gonçalo, 11 de março de 2021. 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, 30 de abril de 2021 
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