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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ - JUÍZO DE DIREITO DA 1ª
VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA-PARANÁ - Rua Padre
Anchieta, 1287, Bigorrilho, Curitiba-PR.
Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de PENÍNSULA
INTERNATIONAL S/A - PROCESSO Nº 0001967-67.2015.8.16.0185
A Doutora Mariana Gluszcynski Fowler Gusso, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, na forma da Lei, FAZ SABER
pelo presente edital que ficam convocados todos os credores de PENÍNSULA
INTERNATIONAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para comparecerem e se
reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28 de janeiro de
2016, no campus Prado Velho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC/PR), no Auditório Thomas Morus (2º andar do Bloco Amarelo), com
endereço na Rua Imaculada Conceição, nº 1155, CEP 80.215-901, em Curitiba/
PR, às 13:30 horas, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será
instalada 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 os credores para a assembleia, em segunda convocação, a
ser realizada no mesmo local, no dia 03 de fevereiro de 2016, às 13:30 horas, a
qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A Assembleia
ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem
do dia: a) instalação da assembleia, b) aprovação, rejeição ou modificação do plano
de recuperação; c) decisão pela instalação e posterior eleição dos membros do
Comitê de Credores e de seus substitutos; e d) demais assuntos de interesse. Os
credores poderão obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação
da assembleia pelo endereço de e-mail: aj.peninsula@guimaraesebordinhao.adv.br
e pelo site www.guimaraesebordinhao.adv.br. O credor poderá ser representado
na Assembleia por mandatário, desde que protocolado perante a Administradora
Judicial, GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Av. Candido
de Abreu, nº 526, TORRE B, 3º andar, sala 310, CEP 80.530-905, Curitiba/PR), em
até 24 horas antes da data da Assembleia, documento hábil que comprove poderes
ou indicação do movimento dos autos em que aquele se encontre, exceto se a
representação de credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo
descrito no artigo 37, parágrafo 5º, com prazo de 10 dias antes da Assembleia para
protocolo da relação de associados a serem representados. E, para que produza
seus efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da Lei. Curitiba, 09 de dezembro de 2015. Eu, Angela Tenório Cavalcanti,
Supervisora de Secretaria que o fiz digitar e o conferi. MARIANA GLUSZCYNSKI
FOWLER GUSSO - Juíza de Direito.
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