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EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DA EMPRESA LATCO BEVERAGES
INDÚSTRIA E ALIMENTOS LTDA. ("Recuperanda")
PELO PRESENTE edital, expedido nos autos sob nº
0000359-96.2017.8.16.0077 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida
por LATCO BEVERAGES INDÚSTRIA E ALIMENTOS LTDA.
A Doutora Aneíza Vanêssa Costa do Nascimento,
Meritíssima Juíza de Direito da Vara Cível Comarca
de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, FAZ
SABER, em razão das objeções ao plano de
recuperação apresentado, que pelo presente edital ficam
convocados todos os credores da empresa LATCO
BEVERAGES INDÚSTRIA E ALIMENTOS LTDA para
comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de
Credores a ser realizada no dia 07/03/2018 às
13:00 horas (primeira convocação) com a presença
de credores titulares de mais da metade dos
créditos de cada classe, computados pelo valor,
e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam
desde já convocados para a referida assembleia no
dia 14/03/2018, às 13:00 horas (segunda convocação),
quando será realizada com a presença de qualquer
número de credores presentes. Local da realização
da Assembleia: Auditório do Tribunal do Júri do
Fórum de Cruzeiro do Oeste, localizado a Avenida
Brasil, 4156, Praça Agenor Bortolon, Cruzeiro do
Oeste-PR. A Assembleia ora convocada tem como
objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte
ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação
do plano de Recuperação Judicial; b) deliberação
sobre a constituição do comitê de credores e
escolha dos seus membros; c) outros assuntos de
interesse dos credores. Os senhores credores poderão
obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a
ser submetido à deliberação de Assembleia mediante
acesso ao processo em seu movimento nº 106
ou solicitação diretamente ao administrador judicial pelo
email: cleverson@valorconsultores.com.br; EXIGÊNCIAS PARA OS
CREDORES VOTAREM NA ASSEMBLÉIA DE CREDORES
[Lei 11.101/2005, art. 37, §3º ao 6º]: a) Cada
credor deverá assinar a lista de presença, que
será encerrada no momento da instalação; b) O
credor poderá ser representado assembleia geral, por
mandatário ou representante legal, desde que entregue
ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro)
horas antes da data prevista no edital de
convocação, documento hábil que comprove seus poderes,
ou a indicação do movimento do processo em
que se encontre o documento; c) Os sindicatos
de trabalhadores poderão representar seus associados
titulares de créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que
não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à
assembleia. Para o exercício de tal prerrogativa,
o sindicato deverá apresentar ao administrador judicial,
até 10 (dez) dias antes da assembléia, a
relação dos associados que pretende representar, e
o trabalhador que conste da relação de mais
de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte
e quatro) horas antes da assembléia, qual sindicato
o representa, sob pena de não ser representado
em assembléia por nenhum deles d) Os documentos
comprovatórios da representação de pessoas físicas
ou jurídicas, que comprovem a regularidade da
representação deverão ser entregues a Administradora
Judicial, por e-mail ao responsável da administradora
judicial: cleverson@valorconsultores.com.br, ou em seu escritório
sito na cidade e Comarca de Maringá-PR, na

Avenida Duque de Caxias, 882, 2º andar, sala
210, CEP 87020-025; e) Os credores (pessoas
físicas) que comparecerem pessoalmente, deverão apresentar
documento pessoal de identificação, prescindindo da entrega
prévia do documento a administradora judicial. A
presente Convocação será publicada no DJPR-ELETRÔNICO,
afixada no fórum de Maringá-PR, no local de
costume, e jornal de grande circulação, e nas
sedes das respectivas empresas Recuperandas, na forma
de lei (art. 36 da lei 11.101/2005).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Nada
mais. Cruzeiro do Oeste, 14 de Dezembro de 2017 - Eu, RENAN VINICIUS DE
OLIVEIRA SOARES, Auxiliar Juramentado, digitei e subscrevi.
Aneiza Vanessa Costa do Nascimento
Juíza de Direito
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