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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVELCOMARCA DE MARINGÁ -
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CONTINUIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL
DOS CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS, DA EMPRESA AOCP -
ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA (CNPJ Nº
03.546.295/0001-94).
O DOUTOR MÁRIO SETO TAKEGUMA, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA
DA LEI, FAZ SABER, pelo presente edital, expedido nos autos de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL nº 0029070-63.2018.8.16.0017, proposta em 17/12/2018, por AOCP -
ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA (CNPJ
Nº 03.546.295/0001-94), que será publicado na forma da lei e afixado no local
de costume na sede deste Juízo, com a finalidade de proceder à INTIMAÇÃO
dos CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS, para que tenham ciência da
CONVOCAÇÃO para a realização da CONTINUIDADE DAASSEMBLEIA GERAL
DE CREDORES, instalada em 24/06/2020, em consonância com os artigos 36
e seguintes, da Lei 11.101/2005. Assim, ficam devidamente convocados todos
os credores constantes no laudo de presença da Assembleia Geral de Credores
instalada em 24/06/2020 e DEMAIS TERCEIROS E INTERESSADOS para que
fiquem cientes da retomada da Assembleia Geral de Credores, a ser realizada em
ambiente virtual, por meio de plataforma Assemblex, que foi designada para a data
de 26/08/2020, às 14h00min, com o início do CREDENCIAMENTO a partir das
13h00min, que tem a finalidade de dirimir todas as questões não jurisdicionais
pendentes e de competência da mencionada assembleia, com a seguinte ordem
do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial
apresentado pelas Recuperandas nos autos ao mov. 141; b) deliberação sobre
a constituição do comitê de credores e escolha dos seus membros; c) outros
assuntos de interesse dos credores, referente aos autos de Recuperação Judicial
nº 0029070-63.2018.8.16.0017. Os credores poderão, se for o caso, obter cópia
do plano de recuperação judicial, a ser submetido à deliberação da assembleia,
nos autos acima que tramitam neste Juízo de Direito da Comarca de Maringá,
Estado do Paraná, ou, por meio de solicitação por escrito à Administradora
Judicial, através do endereço eletrônico marcio@marquesadmjudicial.com.br, ou
ainda, pessoalmente na filial desta Administradora Judicial, situado na Avenida
João Paulino Vieira Filho, n° 625, sala 906, Edifício New Tower Plaza - Torre
II, Zona 01, CEP 87020-015, na cidade de Maringá, Estado do Paraná. Ficam
os credores cientes ainda, da desnecessidade de realização de pré-cadastro,
tendo em vista que o mesmo já foi devidamente realizado na Assembleia
Geral de Credores instalada em 24/06/2020. Ademais, cumpre salientar que
aqueles credores que já apresentaram procurações e demais documentos
de representação junto à esta Administradora Judicial, por ocasião da
instalação da Assembleia Geral de Credores em segunda convocação, caso
mantenham os mesmos procuradores e as procurações estejam vigentes,
não necessitam apresentar instrumentos procuratórios novamente. Já os
credores que designarem novos procuradores (que não constem nas
procurações já apresentadas), que estejam com procurações vencidas ou
que apresentaram procurações com os fins de representação específicos
para aquela(s) data(s), deverão apresentar os instrumentos procuratórios no
endereço eletrônico credenciamento@marquesadmjudicial.com.br, no período
compreendido entre a data da publicação do presente edital e até 24hs
de antecedência ao início da sessão virtual, ou seja, 14hs do dia 25 de
agosto de 2020, nos termos do art. 37, §4º, da Lei 11.101/2005, apontando
o nome de seus patronos e/ou representantes, seus respectivos e-mails e
telefones celulares, identificando na oportunidade quem será o representante
principal e acompanhante(s). Para que chegue ao conhecimento de todos
e no futuro não possam alegar ignorância, passei o presente edital que será
afixado em lugar de costume e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO
nesta Comarca de Maringá, do Estado do Paraná, aos 07 de julho de 2020.
Eu,__________________________(Carlos Eduardo Ponciano), Escrivão Interino,
conferi e subscrevi.
MÁRIO SETO TAKEGUMA
Juiz de Direito
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