PODER JUDICIARIO
Tribunal de Justiça do Estado ce Goias
COMARCA DE APARECIDA DE GOlAN IA
4 VARA CIVEL

Processo eletrônico n.: 5259900.53.2018.8.09.0011
Natureza: RecuperacAo Judicial
Requerente: Utildrogas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. e outras.
Administracior Judicial: Leandro Almeida de Santana (OABIGO 36.957)

EDITAL DE coNvocAcAo PARAASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES
0 MM. Juiz de Direito da 4' Vara CIvel da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO,
Hamilton Gomes Cameiro, CONVOCA os credores das empresas UTILDROGAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA., PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, POLYPHARMA
DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI, AZ PARTIcIPAcOEs LTDA. e
TRIADE AGRIBUSINESS E ADM1NIsTRAçA0 DE BENS PROPRIOS LTDA. - todas em
recuperaçAo judicial para comparecerem a Assembleia Geral de Credores a ser realizada no
auditório da Faculdade Alfredo Nasser (UNIFAN), localizada na Av. Bela Vista, n. 26, Jardim
Esmeraldas, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74853-410, em 12 de fevereiro de 2020. corn
abertura as 9h00min e instalacAo as 1 OhOOmin, em primeira convocaçAo, que será realizada
corn a presenca dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe,
computados pelo valor, e, nAo havendo quorum, em segunda convocaçAo, para o dia 19 de
fevereiro de 2020, corn quaiquer nümero de credores, nos mesmos horário e local. Nesta
Assernbieia, os credores deliberarAo sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovacâo, rnodificacâo
ou rejeiçAo do piano de recuperacâo judicial apresentado pela recuperanda e b) outras
matérias de interesses dos credores. Cópia do piano de recuperaçAo judicial pode ser obtida
por meio do sItio eletrônico do Administrador Judicial Leandro Almeida de Santana
<www.leandrosantanaadvocacia.com.br>,

via

de

seu

e-mail

(leandrosantana.advocacia®grnail.com), sendo seus contatos telefônicos os seguintes: (62)
4104-1993 e (62) 98504-1993 e o seguinte o endereco profissional: Rua 05, n. 691, Qd. C-4,
Lts. 16/19 - 52— 54-56, Condominio The Prime Tamandaré Office, Sala 1.413, Setor Oeste,

-7.
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Goiânia-GO, CEP: 74.115-060. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a
lista de presenca, que será encerrada no momento da instalacAo. Os credores poderao ser
representados por rnandatário ou representante legal, desde que entreguem ao Administrador
Judicial, em ate 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocacao
para realizaçào da Assernbleia Geral de Credores, documento hábil que comprove os poderes
de representaçAo ou indicacao das folhas dos autos ou nmero de movimentacao do feito
eletrônico em que se encontre referido docuinento.
E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorãncia, expediu-se o presente
edital que será publicado no órgao olicial e em jornal de grande circulaçAo na cidade sede da
empresa recuperanda. Deveräo, ainda, serem afixadas vias deste Edital no placar do forum
local e, de forma ostensiva, na sede da recuperanda e suas fihiais, bern como disponibilizado
no sItio eletrônico do Administrador Judicial, as expensas da recuperanda.
Notifique-se o Ms -rio PiThlico.
a e Goiânia-GO, 16 de dezembro de 2019.
Ha I on Comes Carneiro
Juiz de Direito

HAMILTON GOMES CARNEIRO
Juz de Dirciio
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