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Edital de Convocação para continuação da Assembleia Geral de Credores. 

Edital expedido nos autos da Recuperação Judicial de Garcia Participações 
S.A., Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., Jaraguá Equipamentos 
Industriais do Nordeste Ltda. e Jaraguá Engenharia e Instalações Industriais 
Ltda., todas em Recuperação Judicial, Processo nº 1013279-
88.2014.8.26.0602. O Dr. José Elias Themer, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível 
da Comarca de Sorocaba-SP, na forma da Lei, faz saber que, pelo presente 
edital ficam convocados os credores das Recuperandas que compareceram à  
Assembleia Geral de Credores ocorrida no último dia 05 de agosto de 2015 
para comparecerem e se reunirem em continuação da referida Assembleia, a 
ser realizada no salão do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Rua 28 de 
Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba-SP, CEP 18087-080, no próximo dia 
09 de setembro de 2015, a partir das 08:00 horas até às 10:00 horas para 
credenciamento dos credores participantes, com início da Assembleia em 
seguida. Apenas poderão participar da continuação da Assembleia aqueles 
credores que estiveram presentes em sua instalação no dia 05 de agosto de 
2015, ficando mantida a mesma ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou 
modificação do Plano de Recuperação Judicial; b) deliberação sobre a venda 
de ativos ociosos das Recuperandas e forma de utilização do dinheiro; c) 
decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores e de 
seus substitutos e; d) demais assuntos de interesse. Para que produza seus 
regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei (art. 36 da lei 11.101/2005), ficando estabelecido 
ainda que essa Assembleia Geral de Credores será procedida conforme 
determina a Lei nº 11.101/2005. São Paulo, 13 de agosto de 2015. 
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