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PAGAMENTOS TRABALHISTAS AZZA 

 

NOME DO CREDOR E ORDEM NOME DO CREDOR E ORDEM

ADRIANO BACKES MANASSES ATANASIO

AIRES PAVESI MANOEL DOS SANTOS

ALTAIR MIRANDA MARCKATY PREVILMA

ANA LETICIA ESPINDOLA MARCOS BAER

ANDERSON LEMES MARISTELA FUCHS

ANGELO BONATTO MATHEUS LEITE HODECKER

ANTENOR DIAS VICTOR NADYNE FUGAZZA BRA.NDÃO TOLEDO PEREIRA

ANTONIO BRITO NERI DA COSTA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PINTO NILTON LEANDRO FERNANDES FIRMINO

ANTONIO CÉLIO MORAES NORBERTO BAER

ANTONIO GILLI NORINO SUTIL

AVILASIO MARCELINO OLY SEIBEL,

BENVINDO TAMBOSI PAULINHO ALVEZ RODRIGUES

BRUNA EMANUELE BERTOLDI PAULINO BORGES DA ROSA

CELIO DE OLIVEIRA PEREIRA PEDRINHO ALVEZ RODRIGUES

CENIRO PEREIRA PEDRO AMAURI VEKHO GODINHO

CLEUSMIR DOS SANTOS RAFAEL DA ROSA,

DALVO FRANCISCO BARVIERA RAFAEL LUCAS PEREIRA,

DARIO DOMINGOS MELZI RESILDE VARGAS

DOUGLAS DALAZOANNA GONÇALVES DA SILVA RUAN DAVID PEREIRA

EDENIR BERNARDINO ELIAS DE ANDRADE SAMUEL DOS SANTOS 

EOERSON FREITAS ARAUJO SANDERSON JOSE KOHLER,

EGON BECKER SEBASTIÃO BATISTA BONATTO

ELIEL ELIAS, SEBASTIÃO SERGIO MARIANO

ENIO JOSÉ EBEL COLETTI, SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS

ENORI AGOSTINHO BIAVA, SIGMAR AUGUST EWALD,

ERNANI ALMEIDA LOPES, SOLANGE KURTH NASSATTO

FELIPE KISTENMAOIER ALVAREZ, UILTON JUNIOR DA SILVA BORGES

GERVASIO RANGER VALDELINO ROGERIO LARGURA

GILMAR DE SOUZA VALDEMAR SIMMERMANN

GILSON A DE OLIVEIRA VALDIR GOMES ALVES

GUIDO STAHNKE VALMOR RIBAS DE SOUZA

GUILHERME SENEM DE OLIVEIRA VANDERLEI DA LUZ

GUSTAVO LIMA DOS SANTOS VANILDO ELIAS

HELIO FEREIRA CORDEIRO VILMAR ALVES

HELOISA HECKERT, WANDERLEY M. SOUZA

ILDENISE NEVES PINTO WILSON MANOEL LUIZ

ILDO SILVESTRIN YOLANDO JOSÉ DE SOUZA

IVAN JOSE BUCH ZENAIDE ARSENO,

IVERSON ROSA DOS SANTOS NARBAL DE LIZ XAVIER

JAIME EFFTING , ELIAS ANTONIO DOS SANTOS

JEFERSON POSSAMAI JOSEMIR SCHLICHTNG 

JENOIR FARIAS, SOLEU BORGES 

JENTIR PIRES DE MORAIS EXTRABRIT

JOÃO FRANCISCO FERREIRA GILBERTO FLORENCIA MALAQUIAS ( REPRESENTADO POR ROBSON COLDEBELLA)

JOÃO VIDNEI DE SOUZA GUIMARÃES SOUTO ALONSO E CENCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

JOAQUIM ROGERIO MACHADO JARDEU ALVES DE ANDRADE 

JOEL DE ABREU, JOE FRANCIS COELHO

JORANDIR FEREEIRA JOSÉ TRAGINO DA SILVA E ADRIANA WIEMES 

JOSÉ ARLINDO ANDRADE, MAURICIO BELESKI DE CARVALHO

JOSÉ REMI CARVALHO MONTEIRO MAYCON PORRUA

JOSÉ ROMEU DO NASCIMENTO MOLATUAL, REPRESENTADO POR RAFAEL FAUSEL 

JUAREZ MASSANEIRO OLAVO RODINEI FERREIRA

JUARI MELZI, PAULO ZIMMERMANN DE SOUZA 

LINDOMAR KRIESER, PEDRO MARIANO (NESTE REPRESENTADO POR SILVIO KAFKA)

LUIS CARLOS BARBOSA ATHAYDE RAFAEL DAS CHAGAS VIDAL 

LUISMAR AGUIAR SENA JUNIOR ROBSON COLDEBELLA

LUISMAR AGUIAR SENA

1º REMESSA DE COMPROVANTES  PAGAMENTO



Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n 0303781-85.2017 8.24.0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque. cujo plano de recuperação foi aprovado 

em ossembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 20 18, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habi litado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam ern R$ 1.. ~;OD ( J/OJ( }I!/.. (;, &v!!JI/(.LJ?<::Y? 
lêé/JI~ /k ). 
t 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando amplo, 

irrevogáve' e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos . 

.jf]de ;i/A~ aJ de 2019. 
( 

4111161~) 
CPF: 

OO·i -1:;7-/- 9J1-63 



Recibo de Quitação. 

Eu, Aires Pavesi, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que 

tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, s~ndo que o credito habilitado, 
; . 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 4.553,96 (Quatro mil quinhentos 

e cinquenta e três Reais e noventa e seis centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 
• f ' •• • 

irrevogável e irretratável . qt,Jitação, nada mais . tendo a reclamar junto ao 
t . I j I~ (,. I... . i ....... IJ,.• I ' 

respectivos. Ç~utos . .. . . ~ .,..,,~ ~ :,r,· .. ·.t .. ,i · . : .• ~_,L .. ~.:: 'Ir I • 

I '. f 
' .. .. .. , Aires Pavesi 

• ' I f "'l ' . . ,, .. r: :·' . ' . ·:· .. :0: ~ I'' .1 ''I. • .. I· L' 

r. , _ . ·,, l '-· 
RG. 1.602.719 . 

··. :1 '-~ . ~ :h .: ... lj 1 ·'· . ! - ~.: ' -~ ~· (~:~ . 

.. C~-~: ~~8t'~,! ,1 :2~~::0~ . .r· .,.. ~~· 
Rtconhtço como autintica a(s) finna(•) dt: .:~-·-~ 
AJRIS PAVISI ... . .. . .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;(;.~ , 

• ••• • o ••••• o ••••• • • •• o ••••••••• o •• •••• • • o o ••• ~~~~ 

· · · · · · · d~~ ·,á:~·; · ~~: i9toiiiói9. · · · · · · · · ·lil·l 
Em testo _ da verdade , ~ i..,?_,~ 

" ... ~ .. ;' t: 
· · -~-

UGIA REGINA PEREIRA · ESCREVENTE • ' • "._;; 
Emoi:R.3,25·Selo R.1,95-= Rf 5,20 ~. ;_ 

Selo Digital de Ascallzaçio: ':::;....,~ 
FHG17 514· KYBY· NORMAL ~-~1..1'~ 

consulte 011 dadoe do ato em : selo.tjsc .Jus.br ~>:j;'<' ; 
CN.II:V..,' • "''\!J.a._~,.-~..,..,. .tC\•<'.....: oiJ.i ~ .N~ ~"''-"'J'""'''~-"'Io ~l< .:1 .. AU!l ~~,:!.::;: 

. ,. j: . I 

j J 

r . · .. I .. ~ ~ ... 

, -. r r·'"; . 

1 ... .• ,, :.J 



Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 20 18, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habi litado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ fj . foOOtCO tJOt/{!1/t. b G6/&LeJ!ífJ6 
/fé{t{(J :f ) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 

irrevogáve l e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/Sc ,D':J de f'Wb{![j'{(J) de 2019. 

RG. 

CPF: 

?J11~:7or /~c 
ocZ?J. ~qcr . 62~ -oo 

E 111 T~ 1°~------ - ---- Jc \'tJidc:.;e 
itaJd ~· ... _ ~ '.J 

~ ) A"lra ~hns dl R-L.eo,r.., t ~l) t·) 11,.~-,l"lo:::~ dtlt 
)(! M .. J'r!C. t ·J;1i j.,~ ... & Sv .! .,. ·•7 a !.j ... l 
1 ) Ll' . ..:~r . vft~.i:•r. ú . \'no: ~:·rt,:. A~·J,t•r.~·,,; 
( ) I y r r cJn\.li •'.J l.'':l '..J G _ h? f\.t:l • •~ : : .. .r. 

OI: R.$ ;!,25 • S: ;.10 R$ 1,86 TOUJ • 6,20 

Solo dl~l:ol do Tipo: Normal FIS72660-~0A6 
156 

-------------------------~~ 
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Recibo de Quitação. 

Eu, Ana Leticia Espindola , declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8. 24.00 11. em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação fo i aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publ icação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

fina l foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ '3l ~ qqJ '-15 Ct~;~"tc.. e. does 
Y-Ail qúo..i~oceht-os ~ nove\'\~ e nove ~ea\s e <f"'-"- ~en-t~ e 
C.r\'\.c..o ce"'to.. Vo5' 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos . 

ltuporanga/SC, 18 de Fevereiro de 20 19. ~· 

~ .. ~~~~\ -l~::;~~~J 
~\("< ~ .. ... ~ 

.A, f'v\-c 6 ,ot-Gs ~ b t:p ·~.--wick_ 
Ana Letícia Espindola 



Recibo de Quitação. 

Eu, Anderson Lemes, declaro que ter recebido a integralidade dos valores 

que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 607,00 (Seiscentos e sete reais).-

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

2° Tabei!Qnato de • 
Notas lbirama-SC 

Assinatura 

RG: 2911317 

CPF: 806.787.859-53 

Estado de Santa Catari r1a 
,.\unlclplo o Comaroa de lblr•m• 

2' Tabelionato de Notas e Protestos de Titulos 

GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tobelli 
Rua XV do Novembro, 66, Sala 01 , Centro, lblroma . SC, 89140~00 • (47) 3357-4263 

tobolionat o2C!}hotmol l.com _ . 
r{econheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaiXO 1nd1cada(s) e dou fé. 
ANDERSON LEMES (FJV41217-9 BMF ) * ******** * **** * *** * * 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Recibo de Quitação. 

Eu, , /Ú..A.JfhiU_~~~--
declaro que t;rr;~:;câ~egralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi pu bl icada em 15 de 

ma1o de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ .1.~ . 000 1 Q..O JJ~ ~ ~ 
______________________ ). 

Por ser a expressão da verdade . firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irre tratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

~ JM M ~l!l&illle./SC, _1..Çje ~~de2019. 

~~vLa \30~~ 
RG. <foz b2~ 

CPF: ~6. '1=1'\ . C,~(\- ~ 



Recibo de Quitação. . .. . ·-- .. . ... . 

Eu . /W-T~llD_&_ ___ P/116 .. .J~fo_B._ _____ _ .. ___________ . 
decla10 que ter recebido a integ1 < .idaoc dos vaio' es que lenho habil itado 110s 

au tos da Recuperélção Judic1al r~ 0303781-8G.201l .8.24.0011. em tramit8 na 

Vara Comerc1al da Comarca ele Brusque CUJO pla110 de recuperação foi aprovado 

ern Jssemble1a de credores ocorrida en1 08 de lltarço de 2018 . tendo s1do 

cleViC.lament(· hornoloyaclc o p.anc oe rccuperaçJo per Dec!s<.10 Judicial em 19 

de rnarço de 2018. cuja pu!)ilcé.lção ccorr eu em 22 ae rnarço de 2018_ tendo sido 

Interposto embargos de declaração e cuja decisão. fmal foi publicada em 15 de 

maio de 2018, $endo que o credito habilitado. inclusive FGTS, nos autos 

irnportavar'l em R$ ·1~ -~00 tOO (__'(t()Af{)iÇ.(;_&_t:_ __ __ é._ t11LMt!...Oct?K>5 
_et-AI.~ J ___ __ ____________ . ______________ -- ------------ _________________ __). 

Poí ser a expressão da verd<ide. firmo o presente délndo ampla 

iri"evogá,,.-~:; ! e irretra táve l qui tação nacla ma1s tendo a r·:::cjarr1:.1 r junto aos 

Uo Ogê Gaya Júnior 
ffcrfvllo d • P.u 

de2019. 



Recibo de Quitação. 

Eu, ANTONIO BRITO, declaro que ter recebido a integralidade dos va lores que tenho habilitado 

nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial 

da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores 

ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, 

tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de maio de 

2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos importavam em R$1.948,00 (um 

mil novecentos e quarenta e oito reais) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, irrevogável e ir retratável quitação, 

nada mais tendo a reclamar junto ao respectivos autos. 

Brusque/SC, 26 de fevereiro de 2019. 

ANTONIO BRITO 

CPF: 467.027.929-72 

RG:7472806 

• 
. 

I!J 



Recibo de Quitação. 

Eu, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PINTO, declaro que ter recebido a 

integralidade dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação 

Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da 

Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em assembleia 

de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido devidamente 

homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 de março de 

2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido interposto 

embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de maio de 

2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos importavam em 

R$ 19.412,39 ( Dezenove Mil quatrocentos e doze 

Reais e trinta e nove centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

Brusque, 22 de Maio de 2019. 

RG. 2.658.596 (SANTA CATARINA) 

CPF: 753.969.129-87 

. f::Ã 
Estado de Santa Catarina ~ "' ' ; 

Eacrtvtnla dt Paz do Munlclplo dt Botuvart ~~ Í 
Munlclplo dt Botuvart , Comarca dt Bruaqut ~~ / 

CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA • Eacrlvl u ~""" """'"· " """'· ....... "· ""'""' .,.,, . . ) 
cartorlobotuvaraGttrrt.com.br 

Reconheço como aut@ntica a(sl assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou f~ 
ANTONI6 CARLOS DE OLIVÉIRA PINTÓ (FMG59812-8XVá)t tttttt · ....................................................... , 
...........•..........•............•...........•....•.. , 
....................................................... , 
Emolumentoe: 1 Rtconhtclmento de nrma autfnllca R$ 3,26 1 1 Selo <». 
Flocal! raçlo pago R$ 1,95 1 Total R$ 5,201 Rtclbo N': 40729. ~~ W, .: 
Conr1ra os dados de1 o em http://selo.tjsc.jus.br/ ·. 

6, l:l:p vert • 24 dt maio de 2019 

' I A •• 
LAU SERNANDA DOS SANTOS PEREIRA • 





Rec.ibo de Quitação. 

Eu, C [LL,fÔ ,/dDt</){6 , declaro 

que ter reeebido a integralida<Sie dos varores que tenho habilitado nos autos da 

Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara 

Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em 

assembleia de efiedores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

pevidamente homo·logado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 
I 

de março d:e 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que p credito hapilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ .{ 1 .··11.6;1 { [o p 7;6 f{ I?..- 1tT6(h../ro5fL 
f;b rtprfJr b 16t~> Rffi!~ é ro vt;JT!l t o.x teprl1tLY7) , 

Pqr ser a expressao da verdade, firmo o presente dando ampla, 

i r,revogá,v~l. e . ..irr~tr~tá~~l qu_i.ta~ãp , n~~~ ~~[s te.!ldo . a r~cl~mar junto ao 

respectiv9s· autg~r , · u <~.> .... {v ~.), •;,. 

,. I 
~I ~ • 

,I 
tI. • 

:.I 

j'" · ~ ·· 

1 .. ..: 

.C. l ' 

''E 

' .I ". 
L .I ... ... I .. 

: ·; 
• t . .... 9, : ·. . :: .) :~!L.. ,! _ . . . :i, 'J,. 1 •• ,:) 

RG: 2. ~' t .;;;6?J, 1 Lx/ 
c~~ ~ lt I h.5JA't -:- f1 ... 

i,·: I"'' ''J • I . 

;' 1 

i' • J. 

l :·; •.• 

1o TABE.!,.lONATO DE NOTAS E PROTI=S_TO 
TABEW: SILVIA MARIA GEVAERD I E· m ai l: tabgevaOterra.com.br 

. R~ltz ~!'".!~~ff~~-1~~~!2..-:.~~r~s~ue/SC · F2ne/Fex: (47) 3351·3799 

Reconheço por autenticidade a(s) fi rma(s) de. • VIÍC f~ 1 • 

~ ~ -~~~~~~~ ~ ~~~:~~:~ . :~::~ . ~~~~~ .. :: ::::: ::::: ::::: :: l~~.. . . ?/'f; 
uo-. té . tlruo;quefSC, 22/0:J/ 2019 . ~ • •. $i 

Em te~L( da verdade. lír · 'fs "iJr,tj' 

ALéXANi'5'RA ~~ ~C~E~!2E ~OfAII.IAL 
Selú Digital de Fiscalização do TIIJO 

NOKMAL· FKP01877 · 34B l 
trnol K$ :J,1 ~ • selo(s) RS 1,95 = R$ 5,36 ISS RS 0,16 

Consulte os dados do Alo t!lll : selo.tjsc.j us.br 

· · V/11#' 

I • ) 

c=wana paza de Moura ' I 
u• CPF· 507.203.339-20 

Escrevente Notanal 

l lo •,. 1 .. 

,] I ,; 



Recibo de Quitação . 

Eu, 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habi litado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -85 .2017 .8.24 .0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocomda em 08 de março de 2018 , tendo sido 

devidamen te t10rnologado o plano de recuperação por Decisão Jud icial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 c.ie março de 2018, tendo s1do 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018 , sendo que o credito habil itado, inclusive FGTS , nos autos 

importavam em RS ~~ ,C[ f?, DO ( 46TC J(ít;,----,1::!_8 t/Cú:..u 1D7' 

-6_ J2t ]L_3~ 16 :UA!q, ). 
Por ser a expressão da verdade, firmo o IJ resente dando ampla , 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar jun to ao 

respectivos autos. 

---- - "Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br" -----



, 

Recibo de Quitação. 

Eu, Avilasio Marcelino, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 2 .920,00 (Dois mil, novecentos e 

vinte reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 27 de fevereiro de 2019. 

Assinatura 

RG: 41519574 

CPF: 429.194.109-97 



Recibo de Quitação. 

Eu, ~E.A) VÍ 1\J !KJ 
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ (_;)..::._...:. ~=.50-=..L,_1_5 ________ _ 

.ÔeM ,rvnJ_ ~u~ J ~A~ Ku!),ÁA J .vfr~ . ! ~/J).rv.fh.PJ't . 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

de 2019. 

J) 
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Recibo de Quitação. 

Eu, BRUNA EMANUELE BERTOLDI, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho 

habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara 

Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em assembleia de 

credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de 

recuperação por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada 

em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado nos autos autos importavam em R$ 

10.674,00(dez mil seientos e setenta e quatro reais), exceto FGTS. 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, irrevogável e irretratável quitação, 

nada mais tendo a reclamar junto ao respectivos autos. 

Brusque/SC, 15 de fevereiro de 2019. 

BRUNA EMANUELE BERTOLDJ 

CPF: 052.117.449-00 

RG: 3865763 

1° TA.B.E!.._IONATO DE NOTAS E PROTESTO 
TABELIÃ : SJLVJA ~IARJA GEVAERO I E-mail: t abgeva@terra.com .br 

_!'!!!!,or~~~~offmonn, 150 • tEP 1!350-180 • tentro • Bru!9ue/St • fone/ Foo: (47) 3351·3799 

é:econheço por autenticidade a(s) firma(s) de: 
[3mt9b3l0}-BRUNA EMAN LE BERTOLDI . . , .... .. ..... . . .. . 

üou fé. Brusque/SC, 15/02 

~~ a 
Shirlei Martinenghi Vargas 

CPF: 034.286.51 9-60 
Escrevente Notarial 



I • 

Recibo de Quitação. 

Eu, Celio de Oliveira Pereira, declaro que ter recebido a integralidade 

dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 13.702,60 (treze mil setecentos 

e dois reais e sessenta centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 11 de fevereiro de 2019. 

Celio de Oliveira Pereira 

CPF:291.943.349.00 

RG 1.040.649 

I 

;!-/ 

1 ° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
TABELIA: S I LVIA MARIA GEVAERD I E-mall: ta bgevo{!tcrro.com.br 
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~,; ;~ ·8 .. ~~~eisc: i ~ioúiõi9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Recibo de Quitação. 

Eu, Ceniro Pereira, declaro que ter recebido a integralidade dos valores 

que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 3.793,00 (Três mil, setecentos e 

noventa e três reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

Assinatura 

RG: 1435055 

CPF: 386.655.229-72 

;! .. 
• n'• 'Q:~· 

Estado de Sant?. Catar!na .Jr 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Recibo de Quitação. 

Eu, CLEUSMIR DOS SANTOS, RG. 5.976.392 (SANTA CATARINA) e CPF: 

080.515.599-67 neste ato representado pela Sra. Lurdes Ruchinski Limas, Advogada, 

devidamente inscrita na OAB/SC no 30.724, declaro que ter recebido a integralidade 

dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 16.157,97 (Dezesseis Mil cento e 

cinquenta e sete Reais e noventa e sete centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

Rio do Sul, 30 de Maio de 2019. 

RG. 2.917.381 (SC) 



Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da F~ecuperação Judicial n. U30J781 -85.20'17.8.24 0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 20'18, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ ~ 1 1 i i ;ti o ( [)}.) Z.t YIL ~16[ 6 L6 d ra? 
6 1t16t?IA 6 66tb l{6!U1 6 cJwt~v6,§~ tbrJTA./v~ ). 

Poi ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

Irrevogável e irretratável quitação, nac.ia mais tendo a reclamar junto aos 
respectivos autos. 

de 2019. 

RG. 4. scrv- ~vr;~ (ftc/ 
CPF: 'J 16. 061 -:J ffl - f5 



Recibo de Quitação. 

Eu, Dario Domingos Melzi, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 2.837,00 (Dois mil, oitocentos e 

trinta e sete reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

~tJ--~ ~Jr # 
Assinatura 

RG: 1251669-4 

CPF: 377.604.409-87 



Recibo de Quitação: 
·~ · ' .... -· . .... -.. --- .... .... -- ... ... . - - ~ ·--··· ... -- ·-

EL. J)DiMt!t~ JJ.!/f!,_A_f:l?/}fl_J!~. ~-N0~_y'ç;4; _f/t_~;L7//J 
declaro C.1 .e ter recebrdu a rnt c-;gra.rde~clc dos valu;es que tenho habrlltado nos 

autos da l~ecuperaçáo Judicial n 0303781-85 .2017.8. 24 0011. em tramite na 

Vara Comercral da Comarca de Brusque CUJO plano de recuperação foi aprovado 

em assernblera de credores ocorrida ern 08 de n1arço de 2018, tendo sido 

devic.brnente homoloSJado o piano de recupemção por Decisão Judicial ern 19 

de março de 2018. cuja publicação ocorreu em 22 ae março de 2018, tendo srdo 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final fo i publicada erTI 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito i·labilitado. r r 1c: lusive FGTS. nos autos 

irnportaVéWl ern R$ :L-181, ~8 cJb/6 !f/.h_~r--::6 6 ._. 
Ql[f;#.[/j ___ 6 __ ~ __ Tf6/ll.~ .--b._(2f2(+:f{J2tL_é __ D j_) _O _{b0?7JJôSJ 

. . . . 

Por ser a expressão da verdéide , lirrno o presen te dando <-1mpl8 

irrevogável e irretratável quitéJção na'Ja mars tenuo a reclama r Junto aos 

respectivv, aL:tos. 

de20 "1S. 

Sl·~o_,g ,c\.Q~ 

r~~< 1 . -~ó!J- "81r-8·. tlf</ 
CPF: 

· : o?JB, bB?;. ?J?Jr-1·5 . 



Recibo de Quitação. 

Eu, EtEdV1R ft:12NARb]'JVb ~ UAS b€ ArJbRA i)6 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 5 .10'7 2 q ( C1NCo r-.11 .L 
I 

.!..::1\K)= V"'-'e:"'--_.:.::'K=e:"-'-A--'--'l S~e:...._-____,V_:_I .:..:.tJ_:_-r_,_e_€~---~-N=oL.:v~e:'----'c ...... e~~ tJ:..::.....!.1'..aAVJLoi.L.s..L__ ______ ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

' 

0\A\2E6Arv1G:!> , )12_ de Y(.) I O de 2019. 

~- (1 )~denir Bem~rdino Elias de Andrade 
·Í ·-·······················- -···· r •. -~ ·õ~~-r~:·N;~~gantes , 20 de maio de 2o19. 
~ •11 Em Test. - 1\ da Verdade. Wt) 
~-< --v- F ' \IC\A 
'):_..(. Ana Laura Andriani • EscrevenL NÕta'rial T t I· R$5 20 
f ' .i Emolumentos: R$ 3,25 + selo: R$ 1,95 •• .° K~'< • V . Selo Dtg•tal de Foscabzaçêo - Selo nooma FLS7043->-
IJ j.· Confira os dad~$ do ato em selo ~se . us ~r 

r! 
ltJI 
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Recibo de Quitação. 

Eu, EOERSON FREITAS ARAUJO, declaro que ter recebido a 

integralidade dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação 

Judicial n. 0303781-85.2017.8.2 4. 0011 , em tramite na Vara Comercial da 

Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação fo i aprovado em assembleia 

de credores ocorrida em 08 de março de 201 8, tendo sido devidamente 

homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 de março de 

2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido interposto 

embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de maio de 

2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos importavam em 

R$ 3.280,00 (Três mil e duzentos e oitenta Reais). 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação , nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 04 de Fevereiro de 2019. 

EOERSON FREITAS ARAUJO 

RG: Â86 Cf{/10 ;IA 

CPF: 60ÇJ, 51g. 102 -59 

Estado de Santa Catarina 
:~crl~~nla de Pu do Munlclplo de Botuver6 

CLAUDIA FEnR~~~D~e :~~u;;;• Comere a de Brueque 
Rua Luiz Vlcentlnl 99 Cent B TOS PEREIRA· E1crlvl de 

• • ro, otuvert . se, ea296.ooo . (47) 

DEO 



J 
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Recibo de Quitação. 

Eu,_~ ~{LJ{[,~/(_=-----
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.001 1, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito .habilitado, 1nclusive FGTS, nos autos } 

importavam ern RS 6. )Oô( QcJ (_ bêJ'3 J1 f[ é; {,é/1 f[/1~ 
______ __ ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretra tável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 



, 
.. 

Recibo de Quitação. 

Eu, Eliel Elias, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que 

tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 3.517,00 (Três mil, quinhentos e 

dezessete reais) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

2° Tabelionato de 
Notas lbirama-sc• 

Assinatura 

RG: 50129228 

CPF: 050.883.599-26 
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Dou,., lblrama • 14 de fevereiro de 2019 



Recibo de Quitação. 

Eu, Enio José Ebel Coletti , declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 617,50 (seiscentos e dezessete 

reais e cinquenta centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

2° Tabelionato de • 
Notas lbirama-SC 

Assinatura 

RG: 911703 

CPF: 380.083.359-04 

o\ll$ e l't'b 
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t a.boliona.to2f holmall.com 

r<econheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé. 
ENIO JOSE EBEL COLETTI (FJV41218-V8KL )* **** ******* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, Enori Agostinho Biava, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 2.093,00 (Dois mil e noventa e 

três reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

~A-53~~-
Assinatura ~{M. 

'lt<f :v....,.., 
RG: 861543 ""~,-.,ll ,..,,.o 

F~ 

CPF: 346.610.189-15 
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Recibo de Quitação. 

Eu, Ernani Almeida Lopes, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 4.807,00 (Quatro mil, oitocentos 

e sete reais) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

A 
Assinatura 

RG: 8/81625322 

CPF: 136.860.620-20 

··~\". 
Estado de Santa Catarina /:» ·' ''':i' 

:,unldpio • Comarca de lblrama ;' .. ~ "'J 
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GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Taboll i Õ . 

Rua XV de Novembro. 66, Sala 01 , Centro, lbirama • SC, 891 40~00 • (47) 3367i2jõ ..• ~· 
tabollonato2G hotmail.com • r"'!( •. , (IÇI o: ' 

~econheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicadal sl e dou fé.' • .• / ' 
ERNANI ALMEIDA LOPES (FJU37025-éCNJ) *** ******~* * ** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GÁBRIELP. ZIMMERMANN GE:SSER 
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Recibo de Quitação. 

Eu, FELIPE KISTENMAOIER ALVAREZ, declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho 

habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011, em tramite na Vara 

Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores 

ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação por 

Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que 

o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 85.682,77 (oitenta e cinco mil 

seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, irrevogável e irretratável quitação, nada 

mais tendo a reclamar junto ao respectivos autos. 

Brusque/SC, 15 de fevereiro de 2019. 

FELIPE KISTENMACHER ALVAREZ 

CPF: 040.567.919-02 

RG:4671737 

1° _JAB~LIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
R TABELIA: S I LVIA MARIA GEVAERD I E·m~il : tabgevaOterra c;;-m- br 

_ ua Horltz Germano HoHm~n, 150 • CEP 883SO· l!_t,~o . Brus
9

ue/SC • fone/ Fix: (47) 3351·3799 

Reconheço por autenticidade a(s) fi rma(s) de. 
[3~t9ev40J-FELIPl KIS I MACHIR ALVARIZ , . . . .. , , . . . . .. . 

r.x;~ ié·. ·ti,~~~ .. i5C:; isici2 · 
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Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, ~lusive ~?TS , nos au; os I 
importavam em R$ t-j.q '}/) 1 00 ( tVU/'0 I (\O M I l ,_Jf\JJ((l.:~'/0.) 
c S'~il::- t!T' V1- DCt 0 A6t9 ÚJ ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

RG: ~ ~j . Lf j J · 0 
CPF: J_{;ff--6/Cf .J39-2_0 

Eot•do do Sonto c,..,;,. ;, J1P ~ 
Munlclplo e Comar ca do lblrama "' "W .. , $'1 • 

2' Tabelionato de Notas e Protestos de Titulas __ ..-

GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tabelll 

Rua X'/ de Novembro. 55. Sala 01, Centr o. lblrama • SC, 89140 .{)00 • (47) 3357-4263 

tabolionato2cphotmall.com 

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé . 
GERVASIO RENGEL (FLF71011-VKNH)******************* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 030378! -85 .2017.8.24.0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018 , tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

Interposto embargos de declaração e cuJa decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclus ive FGTS, nos autos 

tmportavam em R$ C(.OOÓ (0'0 ( ;Jã V(7 _}j_jÍ í2éA6 , 
__________________________ ). 

Por ser a expressão da verdade, fi rmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável qu1tação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

11
" ?11!1 ~ !:!!··~~ y . . ' 

oo-·-.· .. t 
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Recibo de Quitação. 

Eu, Gilson A de Oliveira, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 5.804,00 (Cinco mil, oitocentos e 

quatro reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 

Assinatura 

RG: 8/R2893858 

CPF: 923.809.999-53 

--,,. • r~l ~·o;. . . 
Est~do dP. Santa Catarina S:'-"':>' "'"'·' 

:..1unlclpio e Comarca de lbirama ~4 ........ 

2• Tabelionato dt Notas t Protestos de Títulos !j ~ ~ 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Taboll i .,, f;' 

Rua XV de Novembro, 55, Sala 01 , Centro, lblrama . SC, 89140~00. (47)3J57-426U e ... 
tabellonato2 hotmall.com '·' c\/ 

r<econheço como autêntica a(sl assinatura(s) abaixo indicadal sl e d~~ 'f · <:~'. · 
GILSON ALEXANDRE DE OLiVEIRA (FJU37012-FY1 G) *.**** . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, Guido Stahnke, declaro que ter recebido a integralidade dos valores 

que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 6.384,50 (Seis mil, trezentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos . 

., Brusque/SC, 13 de fevereiro de 2019. 
~o ... 

fú .. 1.~ • 
.. 'U~ Q""'0.fi 

~t~'llf:1lo · Oe, 
'r3-ó(; . 

RG: 1227962 

CPF: 575.714.069-00 
.-.;i\;~~· I.'·-. 

;*.:;'V; .. <·J: 
I . .,.., 

Est!ído de Santa Catarõna ! .'§ 't· 
~o<tunlc rpi o e Com1rca de lbi,.ma · ) .. " : 

2' Tabelionato do Notu o Protutos de Tltulos ~ f;' 1 

GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM . Tabelli • '&· c;"!! f 
Rua XV de Novembro, 55, Sala 01 , Centro, lblrama . SC, 89140~00 . (47) 3357-42~J'·,~·'I'r"t:'· r;_/ 
. tabollonato2fhotmall.com · 

~~ig~heJ~AcHoNmKoEau( tFêJnuti3ca70a(s} assinaturals) abaixo indicadal sl e dou fé. 
08-LMYO ) ** * * * ******* * * ***~ ** * 

· ·······~~················· · ·· · · · · ··· · ······ · 
Emolumento,= 1 Re~lio9)nento de flrm a outintiea R$ 3,25 1 1 Selo de Flseali raçi 
·· ago ~$ 1,95J o ai (2o J'!'loelbo w: 10eoJe. 1!1~~'1!1 
Conr1ra-o adq~f.l.t~~~~ •m htt ·f/selo.tj .jus.br/ ; 

d't~ 1 fev ~ 2 1 !> 1 • 

- - .t~ . 
C!1AIANA MARCEtl~;o-:e;e,:;;,;;;t, (!J.-:;:_.,, • 



Recibo de Quitação. 

Eu, Guilherme Senem de Oliveira , declaro que ter recebido a integralidade 

dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.20 17.8.24.0011, em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 17.689,23 (Dezessete mil 

seiscentos e oitenta e nove Reais e vinte e três centavos). 

Por ser a expressão da verdade, fi rmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretra tável qu itação , nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

ltuporanga/SC , 13 de fevereiro de 2019. 

~->'0 C~ N07~', 
~i o; 

RG.5.748.602 I SC i ~ 4-!& ., 
'! t~: Co 'Vtct,o 

&.c ~4 'o 
o~ ~c l!tG' -1 

IPIOECOIIARCAOE ITUPORAHGA ~ -1 •$' 
. TABELIAO • MARCIALLUI ERMANN <lt.> ~ ' "(!/ 

U~EMILIOALTENBURG, 360, SALA05 /06 · EP 88400·000·1tuporanga/SC -.. ~, , ,--
one. (47) 3533-1944 / (47) 3533-5040 · Emad: tabehooatoituporanga@gmail.com 
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Rec ibo de Quitação. 

Eu , Gu6f/L\ VD t-i H A tp 6 
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781 -85.2017.8.24.0011, em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 1.-6. O co ,oD ( 'IJ Í ,J J 6 e C I, rJ (;i) 

}1/t. {?6'-J(j ). 
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC,25de Ft,vtfu-p> de 2019. 

9v-l{auoJ. W\O doJJvtb, 

......:1 
~ = _,....__.,.. 
<C 

~··~-~ 
~~ J 

RG. {b4162JjL, 66-f-r{q 
CPF: 4o/5.1J {'5 . ')o B ... o o 

UGIA REGINA PEREIRA - ESCREVENTE 
Emol:llf3,25· 1elo Rt1,15•RI 5,20 

Selo Olglllll de Flscallzaçio: 
FHG26043- XPST-NORMAL 

consulte os dados do ato em: selo.tjsc.Jus.br 
v ,. ~-• , r .,.~.,.1,. ,..,, ..., _., • . .,.: · .: "'" , :. .o : • -r .•,. ......, :..,; • •·Nir.o~,~<J. 



Recibo de Quitação. 

Eu,_J/6[./D 
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-8 5.2017.8.24 .0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação fo i aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publ icação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão fina l foi publicada em 15 de 

maio de 20 18, sendo que o credito habilitado , inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ -3. /lte1 z 't ( 1 tt~ H I L ~ 6 tJ[D 6 qa<~6rfA 
6 o 11" D tl-01\ IG 6 v;' t?Tk &v 4 z 12 u c_{, ;./7/Jli{Jf? ) . 

• 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

(~ 

de 2019. 

RG. 9'8,?, }i(8 {?c) 

CPF}j f. ~~O f'Çtf-of 



\ 

Recibo de Quitação. 

Eu, Heloisa Heckert, declaro que ter recebido a integralidade dos valores 

que tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo 

plano de recuperação foi aprovado em assembleia de credores ocorrida em 08 

de março de 2018, tendo sido devidamente homologado o plano de recuperação 

por Decisão Judicial em 19 de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de 

março de 2018, tendo sido interposto embargos de declaração e cuja decisão 

final foi publicada em 15 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 133,00 (Cento e trinta e três reais). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC, 14 de fevereiro de 2019. 

)• , ' 

.,·,~·-~ 

Assinatura 

RG: 5.870.579 

CPF: 090.956.739-52 

1°_ TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO 
, TABEi:il: S I LVIA MARIA G EVAERD I E· ma >l : ta bgevaOterra.com. br 

_ Rua Montz Germano Hoffmann, 150 • CEP 68350· 1,!.0 • Centro - erusque/SC - Fone/fa x: (47 ) 3351·3799 

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de 
[3~t~t410)-HELOISA HECKERT , . , , .. .. . , ... . ... , , .. .. . , . . . 

/)<;, ; i~. ·~r~~~~eisc: i5ióú' õi9.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 



J • 

Recibo de Quitação. 

Eu, ~.f~& Y\0146 6/rJ;,g 
declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na 

Vara Comercial da Comarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão f inal foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ (____,_,6~Gt:::ú=~· -lwaJ"-'---------
bbAJ.".kv ,c«v.A Kw.ÀA 1' - ). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla, 

irrevogável e irretratável quitação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

de 2019. 

RG: 5~45"39l-9z.. 

CPF: 025 . q53 .Z7t-1q 

JJ.dvvv~·~ YLuu.•) f~'vvvf:o-



Recibo de Quitação. 

Eu, 

que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos autos da 

Recuperação Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara 

Comercial da Cor:narca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em 

assembleia de ereclor:es ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recl:lperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cwja publicação ocorreu em 22 de março de 2018 , tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 2018, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS , nos autos 

importavam em R$ A8. oex::roo L ÍR6'U t<J~ l(M~) ( 
). 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 

i~revogáyel e irretraJáWI , quJ~.ação , .nac;la , mais tendo . a r~clamar junto · ;:10 

rl?spectivos autç~~ · .... ,_ 1 . :'!... _(.' \, I ' ' 
.. 

•' , .... ~ '·J .J I ,, ., 

fl!(<8!Jué .... {f.d~ n?/<tL . ; . ~! 

' I 

' 1' • , ... ' "' • (ui ,. . l .I l '• ~~ r•. ,• 
·~·'· (' . .l· ... '·' ;.! .· ~· · ,,, !.., .. , I 

!.'t , I ... 

. I 
. / lf t') ·. ~-.. "·. . . .... . :,. : . . .. •i) •. ..·· ..•. · :· .: • "-'-::...,_;lo""--~...s......<'-7---"'~.,.,::~=-::..,...<:-~~ ... _~,........J--'-' "'-'' .-: ' 1 .1 •• •I ''~> ' ..... 

i i 
l 
I· 

.. . ,. 

~· .. 

· . 
"Jr"'• r .. ~: 

w ...,..,) I 

::.'c: 
' ~~ &4q. ~8b (~} 
_cPF?q?- 00/! .. ,c2_ :;,cr~ ?Jt 

.... t •• .. f n . {l : ''t I . •• '~r • 1 ... :.. ... , 

TABELIA: SILVIA MARIA GEVAERD I E•moil ' tabgevat>terra. com.br <. · -/;~ 
1o ~LIONATO DE NOTAS E PROTEST~~"· 
Rua Horitz GerminO HoHm;nn, 150 : CfP SS350·180 • Centro • Brusqu![SC • Fone/ Fu: (47 335 ~l79.9 _ 

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de: ;; . ~ 
('/:t.lleuOtl]-ILOO SILVJ:STRIII .• .. ••. . • • • • · · · • • • · · · • · • , > • oi$ 
• • · · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · • • <-:;,_ J~d r;;-· 

Deu fé. Brusque/SC, 17/04/2019. 

Em test• /lC) ~ ~~~~~~· ~ 
ANDREIA HOLATZ • ESCREVENTE NOTARIAl 

Selo Digital de Fiscalização do Tipo 
NORMAl· Fl029215·S57X 

Emol. R$ 3,25 - Selo(s) R$ 1,95 • R$ 5,36 ISS R$ 0,16 
Consulte os dados do AtD em : selo.tjec.jus.br 

.I ... U J 

I, .. • 
1 

!ti{ :1.:: 



Recibo de Quitação. 

declaro que ter receb1do a integra lidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n 0303781-85.2017.8 24.0011, em tram ite na 

Vara Comer-c1al da Comarca de Brusque . cujo plano de re cuperação foi aprovado 

em assemble1a de credores ocornda em 08 de março de 20 '18, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Dec1são Judicial em 19 

de março de 2018, CUJa publicação ocorreu em 22 de mnrço de 2018. tendo s1do 

interposto embargos de declaração e cuja decisão final fo1 publicoda em 15 de 

maio de 20 18, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$§"6. f:PB;OD ( Gi.J~t26,v_.QL 6 ~16 )AI~ 
6_6.0Utl.f?-á 6 i6~Xr'74_t;_· OtTO_ Et!11~-- -·-----J· 

Por ser a expresSá(J da verdade. fi rmo o p r0sente danclo cl llli..Jié:l . 

1rrevogavel e Irretratável quitação, nada mais tendo a reclam ar JUnto ao 

respectivqs au tos . 

Brusque/SC af de )1 'lff(ÇIJ de L'0 '19 . 

_....,.__.___--=-~~ . 
I,, 

RG. 4rvcr 865. {xJ 
CPF : ;(~ 9. ~90 · ';):Z.. l -11 

1o TABELIONATO DE NOTAS E PRO!.-=STO 
TABELIÃ: SILVIA MARIA GEVAERO I E-mall: ta bgevaOterra.com.br 

~~J!or~~~~m~rf~~~lBO · Centro - Brusque/SC · Fone/Fn: (47) JlSl-3799 

SILVIA I • B L 
Selo Digital e F scallzaçao do npo 

NORMAL· FKF88376- LFSB 
Emol. R$ 3,25 - Selo(&) R$ 1,95 ~ R$ 5,20 

Consulte os dados do Ato em : eelo.tjsc.jus.br 



I!BJBI·SC • .i9 411019 

Recibo de Quitação. 

. ...... . - .. . 

declaro que ter reGebidu a in te~ r dlidaae uos valures que lenho habil itado nos 

autos da l~ecu pe ração Judrcial n. 0303781-85 20 17 8.24 .0011 . em tramite na 

Vara Comercial da Comarca dE:: Brusque. CUJO plan(; de recuperação foi api·ovado 

em ãsse1 >J b!eia de cred ores vCuí ricia çr·r 1 08 dc- 1 r rdtÇO de ~01 o, tendo srdo 

devida:ner;te 110rnolo~aclo o piano ele r ecuperaç8o por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018, cuja publ icação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão frnal foi publicada em 15 de 
. .. 

maio de 2018, sendo que o cmdito ilabilitadc. 111clusive FGTS , r :os autos 

rmportéllfé1r'l err, F~S a .o (Çi(2, 1 c-rr[?_jj_.!L b f!f?vrJ..;-z-6 FéAI~ 
' ,{ 

e-- _t!f..!:!l:{; __ L _?Z.-b_ .. _LG~ /fi ~--- ----------·-J 
Poí ser a expressao da verdade firmo o presente délndo arnpla 

irrevogáve: e irret~·a tável qui!z1ção no.lél n:ws tE::·.liO a r~c!éii1li.l! jur:tc aos 

respe~l:-·J ·, ~-l c: ·.os 

~~G· . . 2b5 Cf/3178. tj'(r} 
CPF: DCfh.Jpft, 6CfCf- CfCj 

( ) Anna Chnsnnd R>be>ro Ne1o Menilgatt> 

~
M 110 Leonardo de Souza Cagol 

a Terez>nha V>cen~~ Agostinho 
Kefly Franc>ne de 0 G L Kowalcwk 

&moi: R$3,21 . •~ • • R$ 1 ,ee • 111 ll$0,07 Total • fU8.27 

Solo d l~~•l do Tipo: Norm1l FKY862i8-JZ2W 
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