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PUBLICAçÃO:

Senhores(as) Usuários(as),
judiciais e administrativos
A Seção lll do Diário da Justiça Etetrônico compreende a pubticação de atos
oriuããos das Comarcas do interior do Estado, 1o grau de jurisdição.
que institui-a lnfraEste documento está assinado digitalmente, conforme MP 2.200-2 de 2410812001,
Processo
estrutura de Chaves púbticas Brasi[eira (lCP-Brasit), e Lei 11.419 t2006 (Lei de lnformatização do
Judiciat).
para quaisquer efeitos tegais,
A pubticação etetrônica substitui quatquer outro meio de pubticação oficiat,
à exceção dos casos que, por [ei, exigem intimação ou vista pessoat'
da informação no
Considera-se como data da pubticação o primeiro dia útil, seguinte ao da disponibitização
que seguir ao
Diário da Justiça Etetrônico. os prazos processuais terão início no primeiro dia útit
considerado como data da publicação.

Utitize os marcadores/bookmarks que aparecem do lado esquerdo para navegar neste documento.
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Poder Judiciário do Estado de Goiás
Comarca de Aparecida de Goiânia
4'Vara Cível

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE LOCTEC ENGENHARIA LTDA. E MACNARIUM
ENGENHARIA LTDA.
Processo n.: 2016039 1837 4
Origem: 4" Yara Cível de Aparecida de Goiânia
Requerentes: Loctec Engenharia Ltda. E Macnarium Engenharia Ltda.
Natureza: Recuperação Judicial;

Administrador Judicial: Leandro Ahneida de Santana

EDITAL DE AVISOAOS CREDORES DO RECEBIMENTO DO PLANO DE
RECUPERAçÃO rUnrCrAL

o

gomes Cameiro, MM. Juizde Direito da 4o yara Cível da
comunlca aos credores que, em 0810212017, recebeu o
plano de recuperação judicial das empresas recuperandas acima citadas, o qual SC encontra
juntado aos autos em cpígrafe. Ficam os interessados, credorcs e terceiros,
cicntes do prazo de
30 dias. a contar da publicação do edital da relação de credores a ser elaborada pelo
Administrador Judicial. para apresentação, caso queiram, de objeções ao ref'erido plano, cujo
teor pode ser consultado
meio do sítio eletrônico do administrador judicial
br>, podendo ainda ser solicitado ao mesmo por meio
dos contados:
(62) 4104-1993, (62) 98504-1993 ou
(62) 98332-1993. Para qr., oo futuro, ninguém alegue desconhecirrento, expediu-se o
presente edital que será publicado no órgão oficial e afixado no Placar do Fórum
local. nos
termos da Lei.
Comarca de
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Gomes Carneiro
Juiz dc Dircito
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