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EDITALDECONVOCAÇÃODECREDORES,COMPRAZO15DIAS(ARTIGO52,§1ºDALEI11.101/2005)expedidonosautosdaRECUPERAÇÃOJUDICIALDEBALASKAEQUIPEINDÚSTRIAECOMÉRCIOLTDAEBALASKA
EQUIPAMENTOSINDÚSTRIAECOMÉRCIOLTDAPROCESSONº1054376-80.2018.8.26.0100O(A)MM.Juiz(a)deDireitoda2ªVaradeFalênciaseRecuperaçõesJudiciais,doForoCentralCível,EstadodeSãoPaulo,Dr(a).
PauloFurtadodeOliveiraFilho,naformadaLei,etc.FAZSABERque,porpartedeBalaskaEquipamentoseIndústriaeComércioLTDA.,sociedadeempresáriaregularmenteinscritanoCNPJ/MFsobnº01.507.899/0001-04;eBalaska
EquipeIndústriaeComércioLTDA.,sociedadeempresáriaregularmenteinscritanoCNPJ/MFsobonº65.555.146/0001-49,foramrequeridososbenefíciosdeRecuperaçãoJudicial,naformadaLei11.101/05,tendoporobjetivoviabilizar
asuperaçãodacriseeconômico-financeiraqueasaflige.ConstadainicialqueoGrupoeconômicoBalaskaécompostoporBALASKAEQUIPEINDUSTRIAECOMERCIOLTDA,quefoiconstituídaem1991,eBALASKAEQUIPAMENTOS
INDÚSTRIAECOMERCIOLTDA,constituídaem1996,ambaspossuematividadesdeindústria,comércio,importaçãoeexportaçãodeequipamentoseproteçãoindividual(EPIs),roupasespeciaisparasegurançanotrabalho,estabelecidas
porvínculosdecoligação/controleeinteressesconvergentes,possuindosóciosadministradoresemcomum,oSr.AntônioA.BraboeSr.RobertoFerres,alémdemanteremsinergiaeafinidadedenegócios.Aprimeiratemsedelocalizada
nomunicípiodeSãoPaulo-SP(RuaCanidé,nº558/562)easegundanaCidadedeGuarulhos-SP(EstradaÁguaChata.Nº3050).Descreveuohistóricodesdesuaconstituiçãoatéosproblemasfinanceirosatuaiscomaquedadoseu
faturamento,acentuadapelacrisesetorial,bemcomopeladependênciadecrédito.FAZSABER,também,quepordespachoproferidoem29demaiode2018,foideferidooprocessamentodarecuperaçãojudicialdasdevedorasBalaska
EquipamentoseIndústriaeComércioLTDA.,eBalaskaEquipeIndústriaeComércioLTDA.,vezqueopedidofoi instruídocomprovadoatendimentoaosrequisitosdoart.48ecomosdocumentosrelacionadosemseuart.51,ambos
daLeinº11.101/2005,determinandooseguinte:1)Comoadministradorjudicial(art.52,I,eart.64)nomeouoescritórioCHADEROMANADVOGADOS(CNPJ06.149.408/0001-06),representadoporFernandoCelsodeAquinoChad,
(OAB/SP53.318)comendereçonaRuaEstrela,nº515,BlocoD,cj.32,VilaMariana,SãoPaulo/Capital,devendoserintimadopessoalmente,paraqueem48(quarentaeoito)horasassineotermodecompromisso,penadesubstituição
(arts.33e34).2)Aconsolidaçãosubstancialdeveráserdemonstradacasoseentendapertinente.3)Nostermosdoart.52, II,daLei11.101/2005,determinouadispensadaapresentaçãodecertidõesnegativasparaqueodevedor
exerçasuasatividades,excetoparacontrataçãocomoPoderPúblicooupararecebimentodebenefíciosouincentivosfiscaisoucreditícios,observando-seoart.69daLRF,ouseja,queonomeempresarialsejaseguidodaexpressão
emRecuperaçãoJudicial.4)Aapresentaçãodecontasatéodia30decadamês.5)Nostermosdoart.52, III,daLei11.101/2005,asuspensãodetodasasaçõesouexecuçõescontraodevedor,naformadoart.6ºdaLRF,devendo
permanecerosrespectivosautosnojuízoondeseprocessam,ressalvadasasaçõesprevistasnos§§1º,2ºe7ºdoart.6ºdessaLeieasrelativasacréditosexcetuadosnaformados§§3ºe4ºdoart.49dessamesmaLei,providenciando
odevedorascomunicaçõescompetentes(art.52,§3º).6)ComunicaràsFazendasPúblicasFederaledetodososEstadoseMunicípiosemqueodevedor tiverestabelecimentos(art.52,V,LRF).7)Aexpediçãodeedital,naforma
do§1ºdoartigo52daLei11.101/2005,comoprazode15diasparahabilitaçõesoudivergências,quedeverãoserapresentadasaoadministrador judicial,noseuendereçoacimamencionado,oupormeiodoendereçoeletrônico
balaska2vfrj@gmail.comquedeveráconstardoedital.7.1)Caberáàserventiacalcularovaloraserrecolhidoparapublicaçãodoedital, intimandoportelefoneoadvogadodarecuperanda,pararecolhimentoem24horas,bemcomopara
providenciarapublicaçãodoedital,emjornaldegrandecirculaçãonamesmadataemquepublicadoemórgãooficial.7.2)ascorrespondênciasenviadasaoscredores,deveráoadministradorjudicialsolicitaraindicaçãodecontabancária,
destinadaaorecebimentodevaloresqueforemassumidoscomodevidosnostermosdoplanoderecuperação,casoaprovado,evitando-se,assim,arealizaçãodepagamentospormeiodedepósitoemcontajudicial.8)Considerando
recentedecisãodoSTJnoResp.1.699.528,serãocontadososprazosprocessuaisemdiascorridos,enãoemdiasúteis,comoprevêoNCPC.9)Aassembleiadecredorescaberádeliberararespeitodoencerramentodoprocesso
naformaqueformaisconvenienteàspartes(comaconcessãodarecuperação,porexemplo),oquepermitiráaeliminaçãodosentravesàsrecuperandasnacontinuidadedaatividadeempresarial,semprejuízoaoscredores.Apropósito,
desdelogoautorizooadministradorjudicialaconvocarassembleiageraldestinadaàdeliberaçãosobreotema.10)Dispensouasrecuperandasdeapresentaçãodecertidõesnegativasparaqueaexerçamsuasatividades,ressalvadas
asexceçõeslegais.Intime-seoMinistérioPúblico.Cumpra-secomamáximaurgência.Dilig.SãoPaulo,29demaiode2018.FAZSABER,ainda,quearecuperandaapresentouoseguinteRoldeCredores:BALASKAEQUIPEINDÚSTRIA
ECOMÉRCIOLTDA.:CLASSEI,TrabalhistasRONALDOTRIGODEOLIVEIRA-R$129.561,01;GILSONDOSSANTOSSOUZA-R$53.689,15;GUILHERMERIBEIRODRUMOND-R$26.584,65;PAULOLUIZDOSSANTOSBARROS-
R$25.177,74;ELISANGELADECAMARGOCAMACHO-R$25.117,74;ELISALDOBARBOSADESANTANA-R$15.041,79;PRISCILADESOUZAARAUJO-R$14.265,19;ALEXANDREFERREIRADASILVA-R$13.975,23;DAVI
DEJESUSMARCONDES-R$13.219,34;BEATRIZTHIYAKIJORGE-R$12.770,33;LAISRIBEIRODESOUZA-R$12.148,46;MARIADEFATIMADEARAUJO-R$12.136,92;PEDROCARLOSESMERIA-R$12.104,78;EDUARDO
ORTIZRODRIGUES-R$12.077,89;RENATAGUARIGLIADASILVA-R$11.929,61;RONALDOLOPESDESOUZA-R$11.911,88;HENRIQUEAPARECIDOLOBOSANTOS-R$11.605,16;MARIAAPARECIDADASILVASANTOS-
R$11.386,96;MAURICIOMARTINSBINS-R$11.368,85;VIVIANELENILDESMIRANDA-R$11.234,42;MYLENAVILARINHODOSSANTOS-R$10.972,19;EDUARDOFLORENCIOPAIÃO-R$10.378,60;KELLYCRISTINAAGUINO
QUEROZ-R$10.093,96;LUCASSOLEDADESILVA-R$9.921,91;DANIELMATOSARAUJOFILHO-R$9.896,61;JOSEEVANIODASILVACESÁRIO-R$9.885,91;CLEANEMOREIRAMENDONÇA-R$9.834,89;LUCASEVANGELISTA
DASILVAPEREIRA-R$9.228,49;SAMANTAALVESABREU-R$9.020,28;GLEDSONALVESDONASCIMENTO-R$8.751,51;SALVADORALVESFILHO-R$8.705,56;GUSTAVOARTALOLIVEIRA-R$8.611,25;CAROLINA
FATIMABRAGA-R$8.604,69;JAILSONSILVAOLIVEIRA-R$8.476,86;WAGNERSANTOSGONCALVES-R$8.240,74;PATRICIAFERREIRADASILVA-R$8.004,68;MARCOSRENERDEALMEIDADANTAS-R$7.492,01;
TICIANNEGAKIYAMENEZES-R$7.400,43;SANDROVELOSODASILVA-R$6.770,91;DENISVANMARCOLINO-R$6.517,01;JEANCARLOSCOSTADASILVA-R$6.097,85;PEDROHENRIQUEVIEIRADESOUZA-R$5.808,21;
ALINEFRANÇADOSSANTOS-R$5.648,48;BARBARAMORALESNAVARRO-R$5.326,95;LUCIANADEFATIMARAMOSBATISTA-R$4.628,74;ROSIMEIREBAPTISTADASILVA-R$4.626,76;NURIMARVALDISSERA
HORA-R$4.611,73;BRUNOFERREIRADESOUZA-R$4.350,57;FELIPESANTANADESOUZA-R$4.279,23;MARCIADECARVALHOMATTOSDEMORAIS-R$4.013,53;ROSIMEIREMARCELOCOSTA-R$2.925,60;
GILEMARGUIANTONIODASILVA-R$2.760,51;ANAPAULALIBERALEITEJULIANO-R$458,90;TOTALR$683.155,24;CLASSEII,GarantiaReal-REDFUNDODEINV.EMDIR.CRED.CREDITOCORPORATIVO-R$479.166,67;
REDPERFORMANCEFUNDODEINV.EMDIRCREDNÃOPADRONIZADOS-R$416.666,67;TOTAL-R$895.833,33;CLASSEIII,QuirografáriosBANCODOBRASIL-R$8.083.427,90;3MDOBRASILLTDA-R$791.614,97,
R$94.724,26,R$21.262,01,R$1.451.676,93eR$2.548.280,36;DUPONTDOBRASILSA-R$2.274.202,69eR$1.947.282,06;BANCOSANTANDER-R$3.954.444,44;BANCODAYCOVAL-R$3.554.289,77;BANCOINDUSTRIAL-
R$3.500.000,00;BANCOSAFRA-R$3.303.619,86;MUCAMBOS/AR$1.122.559,07eR$1.060.911,75;MARLUVASCALCADOSDESEGURANCALTDA-R$210.555,60,R$21.107,32,R$977.825,76eR$14.529,63;HONEYWELL
INDUSTRIAEEQUIPAMENTOSDESEGURANCALTDA-R$337.333,14eR$568.680,52;DVSEQUIPAMENTOSDEPROTECAOINDIVIDUALLTDA-R$708.147,43,R$7.525,00eR$8.078,24;MSADOBRASILEQUIPE
INSTRUMENTOSDESEGURANCALTDA-R$289.172,74eR$410.387,62;HONEYWELLINDUSTRIADETECNOLOGIALTDA-R$448.272,92;ESLINGARS.A-R$344.999,99;MIRIONTECHNOLOGIES(MGPI)INC-R$300.189,60;
ANSELLBRAZILLTDA-R$240.017,80;AGUIARVIANASSESSORIACONSULTORIAENEGOCIOSLTDA-R$224.000,00;ORIONS/A-R$195.604,94eR$4.416,09;ALPARGATASS/A-R$173.609,94eR$16.625,52;CORREA
CAVALCANTEREPRESENTAÇÃOCOMLLTDA-R$156.187,46;FABRICADEARTEFATOSDELATEXSAOROQUELTDA-R$153.150,62;VLAMIRCAVALIERE-R$146.740,53;DRAGERSAFETYDOBRASILEQUIPAMENTOS
DESEGURANCALTDA-R$3.282,83eR$134.752,73;SAFETLINEEQUIPAMENTOSDESEGURANCALTDA-R$136.017,47;LUVEX-INDUSTRIADEEQUIPAMENTOSDEPROTECAOLTDA-R$132.086,55;PRYREPRE-
SENTAÇÃOCOMERCIALLTDA-R$109.489,49;TRACTELS.A.S-R$104.042,79;LCNOGUEIRAREPRESENTAÇÃOCOMERCIALLTDA-R$96.849,31;DERCIOPEREIRA-R$85.398,20;INDUSTRIATEXTILTSUZUKILTDA-
R$78.711,44eR$1.646,00;T.C.MONTANHAREPRESENTACOES-R$79.704,33;AVLIS-HAWSDOBRASILLTDA-R$79.104,37;VOLKDOBRASILLTDA-R$77.210,47;MADIREPRESENTAÇÕESITULTDA-R$76.861,29;
HERCULESEQUIPAMENTOSDEPROTECAOLTDA-R$64.062,69;KALIPSOEQUIPAMENTOSINDIVIDUAISDEPROTECAOLTDA-R$62.776,79;ALTISEGEQUIPAMENTOSDESEGURANCADETRABALHOLTDA-
R$57.114,80;CALCADOSCARTOMLTDA-R$2.478,99eR$51.971,10;ROSACAMPOSINDUSTRIAECOMERCIODEEPILTDA-R$41.145,89eR$12.511,48;BUNZLEQUIPAMENTOSPARAPROTECAOINDIVIDUALLTDA-
R$28.688,40eR$17.576,76;JOBELUVINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$46.232,40;AMERICANALLOYSACESSORIOSINDUSTRIAISLTDA-R$39.541,40;PREVEMAXCONFECCOESPLASTICASLTDA-R$2.195,00e
R$36.823,00;LIBUSDOBRASILEQUIPAMENTOSLTDA-R$37.835,79;JACUIPEPARTICIPACOESEEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSLTDA-R$15.363,38eR$18.907,04;SKYIND.ECOM.DEPROD.DESCARTAVEIS
LTDA-R$31.507,25;MASTEREQUIPAMENTOSDEPROTECAOINDIVIDUAISLTDA-R$30.765,50;MONTANAEQUIPAMENTOSESPORTIVOSLTDA-R$23.786,39eR$5.843,13;VENTUNOPRODUTOSTEXTEISLTDA-
R$6.734,00eR$20.202,48;PRO-SAFETYINDECOMDEEQUIPAMENTOSDEPROTECAO&SOLDALTDA-R$24.867,21;THYROPINDUSTRIALLTDA-R$24.099,46;ATHENASCINTOSINDECOMDEEQUIPDEPROTECAO
INDIVIDUALLTDA-R$23.782,92;CREMERS.A.-R$11.261,64eR$12.296,37;AURELIANOGUILHERMEDASILVEIRA-R$19.370,35;WJCOMDEMADEIRAMAT.CONST.REP.LTDA-R$17.739,45;PLASTCORDOBRASIL
LTDA-R$16.268,20;BURGARDTREPRESENTAÇÕESCOMSLTDA-R$15.988,02;JABARBOZAREPRESENTAÇÕESCOMERCIAISLTDA-R$15.699,47;BIOPROTCOMERCIODEEQUIPAMENTOSDEPROTECAO
INDIVIDUALLTDA-R$14.580,00;INDUSTRIATEXTILNOSSASENHORADOBELEMLTDA-R$14.468,20;JGBEQUIPAMENTOSDESEGURANCAS/A-R$14.142,40;SUPORTECONSULTORIA-R$13.229,01;ARMARINHOS
OESTEIMPORTADORALTDA-R$12.032,00;LEONMOTORESEPECASLTDA-R$2.158,32eR$9.514,97;TECNOPLASTS.A-INDUSTRIAECOMERCIODEPLASTICOS-R$6.029,52eR$5.540,64;WMKAUTOSERVICO
EPECASLTDA-R$3.816,01eR$7.739,05;TONONEFERRARILTDAME-R$11.025,00;JOTATECINDUSTRIAECOMERCIODETELASPLASTICASLTDA-R$10.593,00;COMLUVASINDUSTRIAECOMERCIODE
EQUIPAMENTOSDESEGURANCALTDA-R$8.197,00eR$2.314,80;CHINAMEXINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$10.483,82; INOVACIWEBSERVICELTDA-R$10.400,00;NEDERMANDOBRASILCOMERCIODE
PRODUTOSDEEXAUSTAOLTDA-R$9.977,91;MAXXIROYALECOMDEPRODAURICEQUIPDEPROTESEGLTD-R$9.870,00;PRIORIDADEREPRESENTAÇÕESCOMERCIAISLTD-R$9.435,04;CONVEDCOMERCIO
DEVEDACOESEARTEFATOSDEBORRACHASLTDA-R$8.850,00;CONFECCAOCALMARLTDA-R$8.129,60;NEXUSE.P.I. INDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$7.748,66eR$360,40;SRM-MAETEMBALAGENSLTDA-
R$4.033,63eR$4.033,62;DAOMINGBRASILTECIDOSEFILMESREFLETIVOSLTDA-R$7.943,41;LEDANINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$7.356,24;DYSTRAYINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$7.227,00;POLO-AR
COMERCIODEPECASEREPRESENTACOESLTDA-R$6.993,50;MTZDOBRASILLTDA-R$2.400,00eR$4.500,00;NETTENTECPRODUTOSTECNICOSLTDA-R$6.200,00;DESIREINDUSTRIACOMERCIOARTEFATOS
DECOUROLTDA-R$4.380,00eR$1.460,00;VICKCOMERCIODEPLASTICOSEMETAISLTDA-R$5.677,10;BSBPRODUTORADEEQUIPAMENTODEPROTECAOINDIVIDUALS/A-R$5.594,24;ACRILONARTEFATOS
DEBORRACHASEEQUIP.SEGURANCALTDA-R$5.367,00;COMERCIALNEMETHLTDABELEMPNEUS-R$5.325,83;SPEQUIPAMENTOSDEPROTECAOAOTRABALHOEMROLTDA-R$5.257,50;EXCELINDUSTRIA
DEPELICULASEEMBALAGENSPLASTICASLTDA-R$4.847,50;GEORGEAUGUSTOVENTOSOALVES-R$2.400,00eR$2.400,00;TEXTILBICOLORINDUSTRIAECOMERCIOCONFECCOESLTDA-R$2.319,62eR$2.266,61;
NOROESTECOMERCIALDESUPRIMENTOSLTDA-R$4.422,60;ELETROFRANCOMESERV-R$3.932,00;MULTIPLASUPRIMENTOSPARAESCRITORIOEIRELI-R$3.537,14;MARIOFORTUNATODEALMEIDA
SOROCABA-R$3.400,00;PROTECAOPUBLICACOESLTDA-R$3.300,00;HYUNDAICAOADOBRASILLTDA-R$525,47,R$544,56,R$544,75eR$1.671,22;TLOPESGRAFICAEPAPELARIA-R$3.260,66;FORTCOMERCIAL
COM.EREPRES.LTDA-R$3.093,27;FILDIHOTELLTDA-R$3.046,62;TERMOLARAS-R$3.027,77;SELL-MACMAQUINASEEQUIPAMENTOSLTDA-R$3.000,92;LUBEKAINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$2.944,00;
CERASJOHNSONLTDA-R$2.766,25;KSN-PROTECAORESPIRATORIAEIRELI-R$2.625,00;SCOTCENTERLARECONSTRUCAOLTDA-R$1.551,73eR$775,87;AZEVEDOINDUSTCOMARTEFACO-R$2.310,00;CASA
DASCORDASLTDA.-R$2.253,30;PLASTVINILINDECOMDEPLASTICOS-R$2.216,00;ULTRAA4COMERCIO,BENEFICIAMENTOEDISTRIBUICAODEPAPEISLTDA-R$2.212,00;MARFELIMPORTACAOCOMERCIO
EINDUSTRIALTDA-R$2.180,26;STARRETTINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$2.118,04;ETILUXINDUSTRIAECOMERCIOLTDA-R$695,60eR$1.399,16;ZANARDIINDUSTRIAECOMERCIODEPLASTICOSLTDA-
R$662,00eR$1.422,00;LOURENCO&SOUZAADVOGADOSASSOCIADOS-R$2.000,00;MARIAJOSEBEZERRACURI-R$610,00eR$1.295,00;SUATRANSECOSORBEMERGENCIAS.A-R$1.900,07;FIODELLC.L.
CONFECCOESLTDA-R$1.813,12;WAGNERBENEDITODACRUZBERTAO-R$1.768,00;KADESC-R$1.734,00;W1PEREZSEGURANCADOTRABALHOLTDA-R$1.700,00;LUVAMACEQUIPAMENTOSDESEGURANCA
LTDA-R$1.604,80;TOTAL-R$42.097.614,43;CLASSEIV,EUGENIAINESHAMERSKIKOCH&CIALTDAEPP-R$219.495,00;EVM66COMERCIOEINDUSTRIALTDAME-R$8.829,02eR$88.906,86;JULIOCEZARJACOB
COUROSME-R$67.482,10;MARCOA.R.CHAVESME-R$54.381,96;GMDIEGOEPIME-R$52.124,50;APPELT&MECCALTDAMER$49.258,23;KTELIINDUSTRIAECOMERCIOLTDAME-R$46.519,70;ZANELINDUSTRIAL
LTDAEPP-R$45.540,00;MARIALENICEGONCALVESDESOUSAME-R$44.055,84;QUALIFLEXINDECOMDEEQUIPDEPROTECAOLTDAEPP-R$42.593,99;PAVINEDEMENEGHICOM.EQUIP.DESEGUR.EREP.
COMERCIAISLTDAME-R$42.103,45;MARASSESSORIADENEGOCIOSLTDAME-R$41.529,47;WTOLIVEIRAREPRESENTAÇÕESME-R$31.616,06;SISTERMAQUINASEACESSORIOSLTDAME-R$22.987,10;JKM
REPRESENTAÇÕESLTDAME-R$18.067,67;LALEVANGELISTA-CONFECCOESEPP-R$9.784,66eR$7.690,50;CONVEDCOMERCIODEVEDACOESEARTEFATOSDEBORRACHASLTDAEPP-R$16.620,00;AGENA
INDUSTRIADEEQUIPAMENTOSDEPROTECAOLTDAEPP-R$12.499,50e1.980,60;CARLOSALBERTOVITORIAMARTINSEPP-R$6.908,50e3.302,50;NILTONDOBRASILEQUIPAMENTOSDEPROTECAOEIRELI
ME-R$10.150,00;GRAZIAINDUSTRIAECOMERCIODEEPILTDAEPP-R$9.267,00;PLASTIDURINDUSTRIAECOMERCIODEPLASTICOSLTDAEPP-R$8.193,00;TRCOMERCIODEPLASTICOSLTDAEPP-R$2.824,00
e4.707,00;DULLYFIXMANUTENCAODEEQUIPAMENTOSDESEGURANCALTDAEPP-R$7.020,00;J.C.PASSOSREPRESENTACOESLTDA.ME-R$6.377,80;ROQUEANTONIOGARCIA-ME-R$4.976,00;BONIER
EQUIPAMENTOSDESEGURANCALTDAME-R$4.970,00;CORREAJUNIORFERRAMENTASIND.COM.LTDAEPP-R$4.800,00;ARTEVIAMETAISEAVIAMENTOSCOML.LTDA-ME-R$4.284,00;EDMUNDODASILVA
ANDRADEMONTAGEMME-R$3.431,24eR$409,38;INJECAOCENTROAUTOMOTIVOLTDAEPP-R$3.717,00;T.LOPESGRAFICAEPAPELARIAME-R$3.452,00;ROSANAAPARECIDADELIMA09219737809-R$3.201,90;
INDUSTRIADEELASTICOSNEVADALTDAME-R$3.035,34;P.L.CENTROAUTOMOTIVOLTDAME-R$383,00eR$2.463,00;AGUASDESAOPEDROLTDAME-R$2.488,80;M.F.PEREIRAROUPASPROFISSIONAISME-
R$2.210,00;DPGREPRESENTAÇÕESDCLTDAME-R$2.067,29;UNILUVASCONFECCAODELUVASLTDAEPP-R$900,00eR$900,00;DOANNOINDUSTRIAECOMERCIOLTDAME-R$1.770,00;ALBORSECATELLANI
LTDAME-R$1.380,00;FANCOLDMANUTENCAO-EIRELIEPP-R$1.081,26;AKNATECNOLOGIADAINFORMACAOLTDAEPP-R$1.056,01;TOTAL-R$1.035.742,22;TOTALGERALDOSCREDORES:R$44.712.345,23.FAZ
SABER,finalmente,queficamarcadooprazode15diasparaqueoscredoresnãorelacionadosacimadeclaremseuscréditos,ou,ainda,paraaquelesacimarelacionadosapresentemdivergências,nostermosdoartigo52,§1º, IIIda
Lei11.101/2005,devendoserdirigidasàadministradorajudicialnomeada,hadeRomanAdvogados,CNPJ06.149.408/0001-06,representadapeloDr.FernandoCelsodeAquinoChad,comendereçonaRuaEstrela,nº515,blocoD,cj.
32,VilaMariana,SãoPaulo/Capital,nohoráriocomercial.Naocasiãodaapresentaçãodashabilitaçõesedivergências,oscredoresdeverãoindicardadoscompletosdecontabancária(nomedotitulardaconta,númerodoCPF/CNPJ
dotitulardaconta,númerodaagênciaedacontabancária)paraque,conformeprevisãodoartigo1.113,§3º,4ºe5ºdasNSCGJ/TJSP(PROVIMENTOSnº50/1989e30/2013),possamrecebereventuaisvaloresatravésdaprévia
expediçãodeofícioaobanco.Habilitaçõesoudivergênciasencaminhadasaocartórioouprotocoladasdiretamentenosautosdoprocessoprincipalserãodesconsideradas.Superadosos15(quinze)diasparaapresentaçãodashabilitações
edasdivergências(diretamenteaoadministradorjudicial),osenhoradministradorjudicialfarápublicar,noprazomáximode45(quarentaecinco)dias,editalcontendorelaçãodoscredores,nostermosdoartigo7º,§2ºe,apartirdapublicação
destesegundoedital, terãoosinteressadosoprazode30(trinta)diasparaapresentaremobjeçõesaoplanoderecuperaçãojudicial (artigo55).OProcessodeRecuperaçãoJudicialemepígrafeeseusrespectivosincidentestramitam
pormeioeletrônico,epodemseracessadosatravésdoportalwww.tjsp.jus.br.Eparaqueproduzaseusefeitosdedireito,seráopresenteEditalafixadoepublicadonaformadaLei.NADAMAIS.DadoepassadonestacidadedeSão
Paulo, aos 19 de junho de 2018. 11 / 07 / 2018

A Claro S.A. autoriza da do STFC na modalidade Local informa, aos usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), os novos valores promocionais
e promoções válidos para os assinantes que aderirem ao Plano Alternativo de Serviço “NET EMPRESAS FIXO II” PAS 118 LC na modalidade local a partir
da zero hora do dia 16/07/2018.

Valores promocionais com tributos
AC, ES, PI,
RR, SC e SP

MA, MG
e MT RO BA e DF AP, GO, MS,

PR eTO
AL, AM, CE, PA, PB,
PE, RJ, RN, RS e SE

Franquia mensal – promoção Ilimitado Brasil Total 4 linhas R$ 180 R$ 185
Franquia mensal – promoção Ilimitado Brasil Total 8 linhas R$ 360 R$ 365
Franquia mensal – promoção Ilimitado Mundo Total 4 linhas R$ 260 R$ 265
Franquia mensal – promoção Ilimitado Mundo Total 8 linhas R$ 520 R$ 525

Tributos incidentes: ICMS (AC, ES, PI, RR, SC e SP = 25%; MA, MG e MT = 27%; BA e DF = 28%; AP, GO, MS, PR e TO = 29%;
AL, AM, CE, PA, PB, PE, RI, RN, RS e SE = 30%; RO= 35%); COFINS (3%); PIS(0,65%).
Observações:
1) Promoção Ilimitado Brasil Total: válida para assinantes do PAS 11 LC que também forem assinantes dos planos PAS 233 LO e PAS 237 LO de longa
Distância nacional e Internacional. respectivamente. Inclui ligações DDD ilimitadas para telefones fixo, com o CSP 21, e a promoção de ligações para
terminais do Serviço Móvel Pessoal incluirá ligações de longa distância nacional com o CSP 21. 2) Promoção Ilimitado Mundo Total: válida para assinantes
do PAS 118 LC que também forem assinantes dos planos PAS 233 LO e PAS 232 LO de longa Distância Nacional e Internacional, respectivamente. Inclui,
além dos benefícios da promoção Ilimitado Brasil Total, ligações LDI ilimitadas, com o CSP 21, para 35 países conforme divulgado, e ligações locais e
LDN destinadas a terminais do Serviço Móvel Pessoal de qualquer operadora. 3) Promocionalmente as ligações locais destinadas a terminais do Serviço
Móvel Pessoal serão gratuitas para perfil de uso Residencial. Válido para todas as franquias.
Valores promocionais e promoções válidos por tempo indeterminado, qualquer alteração será precedida de comunicado.

COMUNICADO

Acervo Folha.
Os últimos95 anos,
exatamente como
foram impressos,
agora na tela do seu
computador.

www.folha.com.br/acervo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 03/18 - ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberta a Concorrência nº 03/18 - Objeto do processo TC-A-
25.007/026/17, visando à modernização do conjunto de elevadores do Prédio Anexo II do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O edital estará à disposição a partir de 11/07/2018
pela INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 16h, na Rua Venceslau Brás, 183 - térreo - Centro - São Paulo - SP, Seção de Licitações.
A abertura dos envelopes ocorrerá às 10h do dia 13/08/2018 na Sala da Comissão Permanente
de Licitações, localizada na Rua Venceslau Brás, 183 - 1º subsolo - Centro - São Paulo - SP.
Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 008/2018, realizado para a Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE
GERADORDEENERGIA. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado
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-Lucas Neves
SãoPaulo Apesardeasbaixas
recentes no gabinete da pri-
meira-ministra TheresaMay
indicaremfaltadecoesãono
governoconservadorquanto
àconduçãodo“brexit”(odes-
ligamentodoReinoUnidoda
UniãoEuropeia),amelhorsa-
ídapara oprocesso ainda é a
via suave, lenta, “soft”.
A opinião é do embaixa-

dorbritâniconoBrasil, Vijay
Rangarajan, segundo o qual
“ninguém está pedindo por
um choque econômico ago-
ra, até por causa da incerte-
zadomundo,cheiodeoutros
potenciais choques, como a
guerra comercial em curso
entre EUA, China eEuropa”.
Decididaporplebiscitoem

junho de 2016, a separação
do ReinoUnido do bloco eu-
ropeu deve ser efetivada em
29demarçode2019. Porora,
ostermosdodivórcioperma-
necemnebulosos, o que tem
impacientado os negociado-
res pelo lado da Europa e os
correligionários de May que
pleiteiamumafastamentorá-
pidoeduro (o “hardbrexit”),
que retire imediatamente as
ilhasdajurisdiçãodasinstitu-
içõescomunsdocontinente.
Essa ala estrilou no fim da

semana passada, depois de
a chefe de governo anunciar
queseugabinetetinhafecha-
doposiçãosobreumapropos-
ta de acordo de livre comér-
ciocomaEuropaparabense
produtos agrícolas.
No domingo (8), o secretá-

rio para o “brexit”, David Da-
vis,pediuascontas,sobajus-
tificativadequeopossíveltra-
tadocedia “muitoemuito fa-
cilmente” aos europeus.
Nodiaseguinte, foiavezdo

chancelerBoris Johnson,um
dosarautosdeprimeirahora
dodivórcio,paraquemoacor-
do a ser submetido a Bruxe-
las faria o Reino Unido fler-
tar como“statusdecolônia”,
ou seja, comprometeria sua
soberania. Os desfalques jo-
garam uma crise política no
colo deMay.
“Se nos mobilizarmos por

umaseparaçãorápidadaUE,
vamoscriarproblemasalfan-
degários e prejudicar muito
indústriasessenciais,comoa
automotiva ou qualquer ou-
traqueenvolvaumacadeiade
suprimentos”, afirmaRanga-
rajan. “Uma separação lenta
é outra história.”
Apesar da turbulência, pa-

receafastadoporenquantoo
riscodeumquestionamento
da liderança da conservado-
ra. “A última coisa a se fazer
neste momento complicado
de negociação é um voto de
desconfiançanaprimeira-mi-

‘Brexit’ light éoúnico viável,
afirmaembaixadornoBrasil
Para Vijay rangarajan, separação abrupta da europa prejudicaria indústria britânica

nistra[sãonecessários48sig-
natáriosparaamoçãoiraple-
nárioe,emseguida,159votos
para aprová-la]”, avalia.
“HádisposiçãodaUEdees-

tudar essa proposta [de ‘soft
brexit’] detidamente, avaliar
quaissãoas‘linhasvermelhas’
queoblocoquerfixar.Nosso
foco é ter um acordo em ou-
tubro,atempodareuniãodo
ConselhoEuropeu”,completa.
Aolongodaentrevistacom

aFolha,oembaixadoralterna
osadjetivos“longo”, “compli-
cado” e “difícil” para se refe-

riraoprocessodenegociação
do“brexit”.Ebuscouchamar
atenção para outras páginas
da agenda britânica, como a
cúpula da Otan (nesta quar-
ta, 11), a visita do presidente
americano,DonaldTrump,ao
ReinoUnido(apartirdaquin-
ta, 12)eanecessidadedecon-
trolar o uso de armas quími-
cas emescala global.
Sobre a relação com Wa-

shington,odiplomataafirma
haver“desacordosemrelação
aalgunsassuntoscomerciais,
àmudançaclimáticaeaotra-

provisadodo grupo.
Asimagensdoadolescente

deolhosgrandes, iluminado
pelas lanternas dosmergu-
lhadoresqueoencontraram
comosoutros 11 colegas no
fundo da caverna de Tham
Luang, rodaramomundo.
“Meu nome é Adul, estou

bem de saúde”, afirma em
tailandêsnovídeoomenino.
Os professores da escola

ondeeleestudaelogiamseus
talentoslinguísticos,especi-
almente em inglês, em um
país onde apenas um terço
doshabitantesfalaoidioma.
Ele foioúnicocapazdese

comunicar com os mergu-
lhadoresbritânicos,que fo-
ram os primeiros a encon-
trarosdesaparecidosnodia
2. “Quediaéhoje?”,pergun-
taAdul em inglês, explican-
doaossocorristasqueogru-
po estava com fome.
Nascido em região deMi-

anmarmarcadaporumcon-
flitoétnico,Adulfalabirma-
nês e chinês, além do tai-
landês e do inglês. Ele dei-
xou sua família para rece-
ber uma educação melhor
naTailândia.
Os combates entre o gru-

po étnico rebelde do Exér-
citoUnidodoEstadodeWa
(UWSA)eoExércitobirma-
nês forçaram milhares de
pessoas ao exílio em busca
deproteçãoesegurança,es-
pecialmentenaTailândia.
aFP

$
Principais momentos
até o resgate
23 de junho Depois de
um treino de futebol pela
manhã, os 12 meninos vão
com o treinador à caverna
Tham Luang Nan Non para
explorá-la, mas começa a
chover forte. Nenhum dos
meninos volta para casa
ao anoitecer e seus pais
informam às autoridades
que eles estão desaparecidos

24 de junho Grupo de
resgate acham chuteiras
e mochilas deixadas perto
da entrada da caverna

26 de junho Membros
da Marinha tailandesa
entram na caverna, mas
não conseguem prosseguir
devido à água turva

2 de julho Mergulhadores
britânicos localizam o grupo
e gravam um vídeo com eles

6 de julho Ummergulhador
morre por falta de oxigênio
durante umamissão

8de julho Resgate começa
e quatro meninos são
retirados da caverna. No dia
seguinte mais quatro saíram

10 de julho Os últimos
quatro meninos e o
treinador são resgatados

tamentodecriançasnafron-
teira comoMéxico”.
“Masconcordamosemmui-

tasoutrascoisas,comonane-
cessidadedeosmembrosda
Otan gastarem mais em de-
fesa. E tivemos muito apoio
dos americanos no caso da
expulsão de diplomatas rus-
sos [após o envenenamento
do ex-espião Serguei Skripal
na Inglaterra]”, diz.
O status das relações bila-

terais com Moscou é distin-
to, aindamais após amorte,
no últimofimde semana, de
uma britânica que teve con-
tatocomumobjetocontami-
nado porNovitchok, o agen-
tenervosousadoparaatacar
Skripal e suafilha.
“Não paramos de nos fa-

lar, mas existem divergênci-
as consideráveis. Vimos nos
últimosanosaaçãorussana
Crimeia,naOssétiadoNorte,
emMoldova. Depois, as ten-
tativas direcionadas de ho-
micídio. Há muitas mortes
suspeitas de pessoas que se
opunhamaogovernorusso”,
afirma o embaixador.
“Nossa reação nesse caso

é de mirar menos a Rússia e
mais o uso de armas quími-
cas por qualquer país, que é
um horror. Há de se manter
uma proibição global de seu
uso. Afinal, todos são alvos
em potencial de quem quei-
ra [usá-las para] ameaçar ou
chantagear.”

$
Música ‘American Idiot’
aproveita efeito Trump
A visita de Donald Trump ao
Reino Unido nesta semana
recolocou a banda americana
Green Day, que teve seu
auge nos anos 1990 e 2000,
às listas das músicas mais
ouvidas pelos britânicos.
Trump é alvo da campanha
em redes sociais para pôr
“American Idiot” (Idiota
Americano, em inglês), de
2004, entre as mais tocadas.

VIJAY RANGARAJAN

• Mestre emmatemática
• Doutor em astrofísica pela Universidade Cambridge
• Embaixador do Reino Unido no Brasil

O embaixador britânico Vijay Rangarajan Eduardo Anizelli/Folhapress

O grupo foi encontrado
nesse ponto, mas, para
chegar até lá, era
preciso atravessar
trechos com frestas de
40 cm

Fonte: The New York Times
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Mapa da caverna
e a localização
das passagens


