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Recibo de Quitação. 

Eu , Jaime Effting , declaro que ter recebido a integralidade dos valores que 

tenho habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0303781-

85.2017.8.24.0011, em tram ite 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 publ icação 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$ 40.000,00 (Quarenta mil 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 . 

Rio do Sul /SC , 14 de fevereiro de 20 19 

RG. 2.628.869 

CPF: 838.079.859-72 



a 

Recibo de Quitação. 

declaro que ter receb ido a 1ntegralid<1de dos valores que tenho habilitado nos 

au tos da Recuperação Judicia l n 0303781 -85.2017.8.24 .Oüí 1, em trarn1te na 

Vara Comerc1a l da Comarca de Brusque. cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assemble1a de credores ocorrida em 08 de março de 20 18, lendo · sido 

devidamente homologado o plano de recuperaç8o por Dec1são Judicial em 19 

de março de 20 18, CUJa publicaçao ocorreu em 22 de março de 2018 , tendo s1do 

;ntcrposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

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

importavam em R$ Â_rO. OCO t<Z> ( \) [ rJ{óy_/_L P-6~---
·--·--------- _____ , ___ ). 

Por ser él expressa0 cia verdade , firmo o presente danclo ampla, 

irrevogável e irretratáve l qUitação. nada mais lendo a reclamar JUnto ao 

respectivos autos. 

Brusque/SC. {5de f{(ft<{,LJ 
( 

de 2019. 

1° _ TABELIONATO DE NOTAS E PROTES @0 Jé-!-q~ 
. TABEliA: S ilVIA MARIA GEVAERD I E·m ail: t obgevaCterra.com .br . !§ '1 ~ 

Ru~ Morttz Germano Hoffmann, 150 • CEP 88350· 180 • Ctnt~. &rusque/ SC . Fone/ Fu.: (47} 3~ . . t ~ 
f\econheço por autenticidade a(s) firma(s) de: ~ · - • $ 

~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~. ~~~~~~ -.: : :: : :: : :::::: :::: ::::: : ~··i~~~ 
Do:> fé. BrusquefSC, 13/03/2019. 

Erro ~da veruaue. ~~ 
Sil\IAI'jAPAZA ~-1E:~~IAl 

1111 
' 

Selo Dlglf:lll de Floocallzaçào do Tipo ..., 
NOI<MAL· FKF90494-D73R 

Emol R$ 3,25 · Selo(s) R$ 1,95 ~ RS S,20 
Con•ulte os dados do Ato am: selo.tjsc.jus.br 



Recibo de Quitação. 

Eu, JENOIR FARIAS, 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$ 12.650,00 

(Doze mil seiscentos e cinquenta Reais). 

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

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

respectivos autos. 

Campo Largo (Pr) , 02 de Maio de 2019 . 

. 2.137.142 (SANTA CATARINA) 

CPF: 593.854.649-49 

Selo n• 8L9~1W. Hlr31.oah2a, Controlo: JM7zY .. Aw7j8 
Consulte essr. selo em http://funarpen.com.br 

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de JENOIR 
FARIAS. "0062' . 

Campo Largo-~n , 03 de maio de 20i9 
Em Test• da Verdade 

MAR! tiS VAlENTE SI >-~ 

'----



Recibo de Quitação. 

Eu, JENTIR PIRES DE MORAIS, 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$ 16.040,02 ( Dezesseis mil 

quarenta Reais e dois 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 Rufino, 30 de Abril de 2019. 

RG. 3.579.724 (SANTA CATARINA) 

CPF: 004.683.239-45 

ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICIPIO DE RIO RUFINO/SC 
LINDAURA DE SOUZA VIEIRA- Tabelia Oticiala 

Rua, José Oselame 523 airro Graciosa Rio Rufino/SC- 49 32790051 
Cód. n 018735- Reconheço a assinatura por AUT NTICA 
de: (1)JENTIR PIRES DE MORAES 

~L IN O A JUSTINA - Eocrtvi Subotituta 
Emolumo o o: RS 3,26 + oolo: R$ 1,86 •• Total: R$6,20 -Solo DI ltal 
1o Flocollzaçlo ·Solo normal FLG48609-WJIU _ Connra 01 dad:o d 
ato om. ulo.tjoc.jua.br 0 

--



Recibo de Quitação. 

Eu, João Francisco Ferreira, 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$ 9.300,00 (Nove mil, trezentos 

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: 3.262.146 

CPF: 065.719.999-00 

1° TAB_gJ.,.IONATO DE NOTAS E PRO~E$_TO 
TABEU "': SILVI A ~IARIA GEVAERD I E-mail: tabge vaC t e rra.com.br 

.. 1!~~m!!!!,.~f~~~0....:..~~1!2....:..Centro e Br~!_9 U e/SC · F~n.,e!fax: (471 3351·3799 . 

;.;econheço por autenticidade a(s) firma(s) de: 
[3mt9NS60] - JOAO FRAN SCO FERREIRA .. . . .• . . . . . . .. . .. .. , ....... . .... .. . .. 
llou fé. Brusque/SC, 15/0 

Shirlei Martinenghl Vargas 
CPF: 034.286.519·60' 

Escrevente Notarial 
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Recibo de Quitação. 

declaro que ter wcebido a integra lidade do~ valores que tenho hélbilitado nos 

autos da Recuperação Judicia l n . 0303781-85.2017.8.24.0011 , em trarn1te na 

Vara Comercia l da Comarca de Brusque , cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assembleia de credores ocorr ida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperação por Decrsào Jud rcial em 19 

de março de 2018, cuja publicaçào ocorreu em 22 cie março de 2018, tendo sido 

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

maio de 20 18. sendo que o credito habi litado, inclusive FGTS , nos autos 

importavam ern RS '?. O:t-'f 1qo (_Cd_U W HLl:. 6, . -~6I.6.J:!IA 6 
_rd.Qff{f.__D __ -tbfl~ b --- __ ç_ \ ,J l9.t.':2fu~LTA --~ T11 tlêY?) . 

Por ser a expressao da verdade, fi rmo o fJre::sente dando amJ)Ié:l . 

irrevogavel e rn·e tratável qurtação, nada mais tendo a reclamar JUnto ao 

respectivos Clutos. 

de 20·19. 

cJ&o-5> Ld-a .'., ~~1>0 ~~ 

RG. t{ .;(q{ 01~ . {_~) 
CPF : 52J8. ~ 1 ( · t1Cf -;(0 

1o TABELIONATO DE NOTAS g fRQJE~TO 
TABEÚÃ· SILVIA MARIA GEVAERD f E•ma il: tabgev~Oterra .com.br 

Rui Hontz Germano ~offmtnn1 1~0 • .E!f .!,!350-110 - Ctntr.!..:..!~sque/SC - fone/Fa K: (47) 3351·5199 

-R~(-êõrítíeçõ pÕrãlitêritiCTdaíle a(s) firmã(S}Oe: 
[~cPRDAoO ]-JOAO VIANEI DE SOUZA .... · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · 

~~ r~ ·5,~~~~~'si~· ·~.- ~~.~,- ... .... ....... .... .... . 
Em~[~aue ~ 

,\LEXANDRA W ' HE KO!>A - ESCRE\IE~L ~ 
Selo ooitbl de Fiscalização do Tipo 

NORMAL FKL85022· SF39 
Emol. RS 3,25 - Selo(s) RS 1,95 • R$ 5,20 

Consulte os dados do Alo em : selo.tjsc jus.br 
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Recibo de Quitação. 

declaro que ter recebido a integralidade dos valores que tenho habi litado 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 assernbleia 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 publ icada em 15 de 

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

importavarnemR$ J ·6fq-to0 (Í'&Qj 11/L 4e/3C6J.IUJ56 
_iiuAf6tJTA 6 c./ JJC-ô J(éAL~ ). 

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

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

respectivos autos 

de 2019. 

· confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br" ___ --r-____ 
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Recibo de Quitação. 

Eu, Joel de Abreu, 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$ 6.993,00 (Seis mil, novecentos 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. 

RG: 5011847-4 

CPF: 047.295.069-01 

rteconheço como autêntica a ls) assina) u:;•••• ••• ••********** 
JOEL DE ABREU ( FJV41219-Z4~~*** ******************* 
•••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, 

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 Cornarca de Brusque, cujo plano de recuperação foi aprovado em 

assembleia de c;:redores ocorrida em 08 de março de 2018 , tendo sido 

devidamente homolo.gado o plano de recuperação por Decisão Judicial em 19 

de março de 2018,.ctJja publicação ocorreu em 22 de março de 2018, tendo sido 

interposto embar~os de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

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

importavam em R$ 4 -10V(00 [fiuj1[/{0 ffli 6 }JD~~ 
IWA-l0) 

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

irrev9gáx~:l e i_rr~tr~JáV;eJ. qqit.ação, . n~çl.a .. ~~i? : tendo a g~ql.amar junto . ao 

resp~ctiV<?_S· autqs.,. , 1 ~,,;: l 
1 

·; ,· ~\) . . ·' -~ ~ ,/i , ... 1 _ . 1 'j . 

··:, ' : ,, ,, 
... f.. ..... i. '1 

:·df; 2019 . . .. . . ~ .. . . 'I 

•• ' • • ;: I ~ ~ ··' • 1.'1'1 
.. .. . ' 

• ; ' l • '.;' J 1 j .: I • •• ' • . . I ? ' . ·: ( ::I .: f,.·: ·: t L: I . 

i·. . ., d~ _!}llA./T.AI. . ~ ~ . . - ~ · ! . . • · •••.. . I ,· ...... , ·-· '.!·· .,~, .:zl.--

; ::.r[~ : . "( 

" f . '· . I• ... :; 

; lli: .• • ..•. : :·.::. [, . ·.~;:, . . , .. : c· :: .. _, •. ::~~::: /) : /ti .:q· ~ ·-.:~}~ ~-~~~/} . <· · -. ~.::-: 
h ~· ... 1.:1. .:r .!t . ~ - oi...~ (o<_ L"/'0 

,, 
I ' 

f •·• ~ I \.1 • ' , : 

, '·'·' " ri... CP~ . 91t .. (jQ ~qq- 8.f,, 

I • .• 

. ,. 
I, •. I· 



Recibo de Quitação. 

Eu, José Arlindo Andrade, 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$ 1.701 ,00 (Um mil, setecentos e 

um 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 . 

. ';1-Wl f- l.--. ~ íU t~ t ~Oyj) 
Assinatura 

RG: 1645047 

CPF: 420.604.439-20 



Recibo de Quitação. 

Eu, 

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

Recuperàção Judicial n. 03ü3781-8-5.2017.8.24.0011, em tramite na Vara 

Comercial da Coljl1arca de Brusque, cujo p.lano de recuperação foi aprovado em 

pssembleia de <;:r:e<!iores OG0rrida em 0'8 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 embar@os 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. Z-~ oo [ 1Jt[::65"er6 )...{ ;t- 6 tlLJ:tb.J~ 
t c r JJ au~ ,..:>rA ~éA/17) 

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

j~r~vogáxe~ ~. _irret~atá~~l quitaç,ãq1 . naçl.~- ~~i-s tençlo a reclamar junto ao 

respec!iy.g~ _~Ut-9~~ :. I''· .> .... /L '•..li :J~L.'-11 .... '·· I• i IL 

! ~ • .. 

! • I 

I >I. •. 

t~' .. 

~· : '· ~' I . í' , I ······ 

' .... ,:, .. . '. ,· .- ... •'. , .. c· . 

: : .. ::; .. : :: :.r 1 ' .. - ~ • .... i . 
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RG: ;{ , 6t6·tfiJ tK } 
. '' ........ , .... , ... 

CPF : 5~8, b '11. 1/11. -:- fJ 
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Recibo de Quitação. 

Eu. __ óO~~r f[fJJdÇ/l tJO _;JAdLl .fiLt-!--=--P __ _ 
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 ele 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 

in terposto embargos de declaração e cuja decisão final foi publ icada em 15 de 

maio de 20 18, sendo que o credito habil itado, inclusive 

importavam em R$ c{O. ~ oD ( l) /.u ré )11l 

FGTS, nos autos 

Rt/46 
__________________________ ). 

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

irrevogável e irretratável quitação, nada ma is tendo a reclamar junto aos 

respectivos autos. 

de 2019. 

RG. 6-·ifY Cf95 { cJc} 
CPF: 

0:{0. ft?8, 89/r---;(? 



Recibo de Quitação. 

Eu, :lUA ~b~ 
declaro que ter receb ido a integralidade dos valores que tenho habilitado nos 

autos da Recuperação Judicial n. 030378 1-85.2017.8.24.0011 , 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 Judicia l 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 blicada em 15 de 

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

importavam em R$ ~), . OOOttXJ( (1JJft1Z6rJlff 6 t;Pi ? 
Jdl[, l?é/±1~ .-,f- f ). 

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

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

respectivos autos. 

Brusque/SC ,t) ( de (6, vb/2t( fW de 2019. 

' 
?Va~.I.ZUJ 

RG . {J . t({tQ . f6~~~{ 
CPF: 9go. 2J1 . 'JJCf_/y{ 



Recibo de Quitação. 

Eu, Juari 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$ 36.800,00 (Trinta e seis mil e 

oitocentos 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. 

Barra Velha/SC, 07 de maio de 2019. 

Assinatura 

RG: oooo~t ~o~'{f 
a-z 

CPF: 036 - l5b [{'1' ,.., 

,..)~ .,,. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TI fULOS DA COMARCA DE BARRA VELHA/ 
•.f:• !!"iiilll Rua Paraná, 268- Conlro - Barra Velha - SC Fones (47)3456-2426/3456-0036 
~J .._, • ., tabehonalobarravelha@gmail.corn- a.tendmlento r1e segunda a sexta-fe1ra, das 9h ás 18h 

0~: -~~-\-:~:. SANDRA MARIA ROMANO MARTINELLI ·Tabeliã 

~'- . Reconheço como autênt1ca a(s) assmatura (s) aba1~0 •nd1cada(s) e dou fé 
~f J UARI MELZI ( FKX2196 2 -2MI6 ) ••• •**•••••u•-u•••• •" 
~~~ ·················-· · ················~···~· ·· ·~·· ·· ~.;., 
,.~ ··•··••·•••······•···••·•••••· ·•··•······•········ 
~~ ~~:~~~!~t~; ·rA:to~~:c,~:;t~ ~: ~;~: ::.z;.rc; 'R.\*!2\. i 1 ~~ro*l/ · • 
'>,j1 Flsca llzeçlo p ago R$ t ,951 1SS R$ 10 I Total R~ 5 30 I Rec>t>o N 403976 
-· 1';. Confira os dados do ato em h tp · selo.tjsc.ius.br/ 
;"' .... Dou fé Borr 1 - 07 de m•1o de 2019 

~
..,. DlgfUdo po r 

r•T~ -,. - - -
t~-
~·-.. 



Recibo de Quitação. 

Eu, Lindomar Krieser, 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$ 6.774,00 (Seis mil, setecentos e 

setenta 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. 

2° Tabelionato de~ 
Notas lbirama-sc 

Brusque/SC, 13 de fevereiro de 201 9. 

Assinatura 

RG: 3980328 

CPF: 029.729.089-45 

~ o# di'•~ de"o~ 
1 ~ 

Estad o de Santa Catari r.a t'éot ;~ · 
Munlclplo " Comarc• do lbirama ' : 

2' Tabelionato do Notas o Protestos de Titulo o "-~ 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tabolll :.-' 

Rua XV de Novembro, 55. Sala 01 , Ctntro, lblrama • SC, 89140.000 • (47) 3357-4263 • 
tab• llonato2cp.hotmail com . 

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fe. 
LINDOMAR KRIESER (FJV41227-NFEU)*** ****** ** ******* 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, lu i5 e.c> Blo g (Jf) A 13 as A tBTI-1 A v D r.;: 
I 

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$ 

---><...\j-'--!,-JJTi._ l,_...t ....____,_M---'--'--''. l=---R>-...:;1=-: ~\f.} ..:......,t·S~ _________ ). 
( ~o.ax:;,m 

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

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

respectivos autos. 

-=I --""8"--1 /ct----=-YJ--'-'-. M__,__./t-'----' J J de /)/}fi j l de 2019. 

RG: i - 33 ~ . ssJ 
CPF: 33 t . 805 , ;)80- _5'3 



Recibo de Quitação. 

Eu, Luismar Aguiar Sena Junior, 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$ 4.452,00 (Quatro mil e 

quatrocentos e cinquenta e dois 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: 6.662.529 

CPF: 104.985.549-37 

Estado de Sant?. Catarina /-:':i.:,;;-, 
i~unlclpiG o Co mor c a do lbli'lma f:~av ~ O IX 

2" Tabtllonato de Notas t Protestos do Titules r\. 0 '1 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Taboll i i::f ';?: 

Rua XV dt Novembro, 65, Sala 01 , Centro, lblrama- SC, 89140.000- (47) 335t~6< :; 
tabolionato2cphotmall.com ' ~ t:-

Reconheço como autêntica a(s) assinatura!s) abaixo indicadal sl e dou fé"'·, -·.~·''to 
LUISM.l>.R: AGUIAR SENA JÚNIOR (FJVÜ216-HJPC) ******** .. a. • 

•••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, Luismar Aguiar Sena, 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$ 16.717,00 (Dezesseis mil e 

setecentos 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, 14 de fevereiro de 2019. 

Assinatura 

RG: 2.124.053 

CPF: 647.328.009-04 

.. --~ Estddo de Santa Catar ina ·wnílki {/.1 " 
Munic:fpic, e Comar·ca de lbit·ama .-~..J'- 1 "'-1~" 

2' Tabelionato de Notas e Protestos do Tltulos~~· '(;< 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tab ;J.: ~ 

Rua XV de Novembro, 66, Sala 01 , Centro, lblrama • SC, 89140.{)00 \ J 47) 335'742~.' :]7.) 
tabtllonato2cphotmall. com · ·~ ,.;.' · 

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicadafs)~~Q,Y..f~(:' 
LUISMA!t AGUIAR SENA (FJV41215-FPFO) *********ú"** '"'~-__:.. 
*************************************** *********** 



Recibo de Quitação. 

Eu, Manasses Atanasio, 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 i 5 de maio de 2018, sendo que o credito habilitado. 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 6.883,88 (Seis mil, oitocentos e 

oitenta e três reais e oitenta e oito 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. 

Navegantes/SC, 13 de maio de 2019. 



Recibo de Quitação. 

Eu, Manasses Atanasio, 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$ 14.966,12 (Quatorze mil, 

novecentos e sessenta e seis reais e doze 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. 

Navegantes/SC, 13 de maio de 2019. 



Recibo de Quitação. 

Eu, Manoel dos Santos , 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$ 1.548,00 (Um Mil e quinhentos e 

quarenta e oito 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. 

lbirama/SC, 15 de maio de 2019. 

-ú4cvvd 
RG: 

CPF: 

Estado d<• ~anta Catarina 
Mt.:nlcfplo ~ ~omarca de lbiran1a 

2" Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos 

GABRIELA ZIMMERI oANN GESSER AMOR IM • Tabelli 
Rua XV de Novembr o, 55, Sala 01 , ;entro, lbirama • SC, 89140.000 • (47) 3357-4263 • 

tabol' Jnato2C!Ihotmail.com 
R~-co-n:-he-ço:-c:-o:-m:-o :-auc;-;tê;-:cntc-:-ic:-a -:-;a(;) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé. 
MANOEL DOS SANTOS (FLt'92767-CXOP ) *********H****** 

••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu , Marckaty Previlma, 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$ 13.000,00 (Treze mil 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. 

ltuporanga/SC , 13 de fevereiro de 2019. 

RG. GJ.g gg90- 1 

CPF: 103. ~qq.03~-~\ 

~o;. -

o tipo NORr~1AL . 



.. 

Recibo de Quitação. 

Eu, Marcos Baer, 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$ 4.107,00 (Quatro mil, cento 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. 

?~I~i\Qrrato de • 
Notas lbirama-SC~""'---f~.p-..::....:::....=-~--.....:./....:;$....:::"'Y--...J_ _ _ _ 

Assinatura 

RG: 7R/1671744 

CPF: 769.180.099-15 

·>"'o oe •\lo~ ', 
\l "'\ qj .,, 

g -r ·. 
~ o 

Est?.do de Santa Catarina l•"' ~~ 
W.unlcfp l'> <: Comarca de lbirama \ ..__ _ . 

2' Tabelionato 10 Notas e Protest os de Titulos ~ / ' 

GABRIELA ZIMMEI MANN GESSER AMORIM . Tabelii 

Rua XV de Novembro, 55, Sal• o· . Cent,.-o. lbirama - SC, Qg140-000 - (47) 3357-4263 . 

. tab. l ionato2@hotmail.com 

k econheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé. 
MARCOS BAER (FJZ7258~-YRDZ) * * ****** ****** ** ** ** * ** 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Recibo de Quitação. 

Eu, Maristela Fuchs, 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$ 1.343,00 (Um mil, trezentos e 

quarenta 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. 

2" Tabelionato de • fhJ1 ~ A , ') 1 11 ~"~ 
Notas lbirama-SC W vvvt) ff.):.~ 

Assinatura 

RG: 4154083 

CPF: 072.070.479-08 

,.~o ele lvo1_ 

á-' ..... 
I " 

Estado de Santa Catarina ~&...(.a·. · {)-i l 
l'l.unlclp lo • Comarc• de lblrama ....... '-d'-.Jll' 

2' Tabelionat o de Notu e Prot estos de Tltulos 

GABRIELA l iMMERMANN GESSER AMORIM • Tabelii 
Rua XV de Novembro, 65, Sala 01. Centro. lblrama • SC, 89140.000 • (47) 3357-4263 

tabellonato2G hotmall.com 



Recibo de Quitação. 

Eu, Matheus Leite Hodecker, 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$ 4.004,00 (Quatro mil 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. 

RG: 4.651.879 

CPF: 084.689.609-50 

t~•ti"Õrá4'8· · .. 
,fl ... . 

Est::.do de Santa Catar!na .. J ) , 
Munlclpio e Comarca de lbirama \. / 

2" Tabelionato de Notas e Protestos de Tltulos '(:.~ ,;,..._.~J'· 
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM • Tabtll~~ • 

Rua XV d t Novembro, 55, Sala 01, Centro, lbirama • SC, 89140~00 • (47) 335f.J263 

t abelionato2G hotmail. com . 
Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fe. 
MATHEUS LEITE HODECKER (FJV4 1220 - EB ZL ) ••••• • • • • • •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Re.cibo d~ Quitação. 

Eu, Nadyne Fugazza Bra.ndão Toledo Pereira RG. 38 .216.294-8 e CPF: 

085.121 .799-02 neste ato representada pelo Sr. Paulo Zimmermann de Souza , 

Advogado devidamente inscrito na OAB/SC sob o n• 47.142, declaro que ter 

receb ido 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 B'rusque, 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 er:n 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$ 9.@'00,00 (Nove· mi l Reais) : ; ' 

Por· s·er a ' expressã·o da verdade , . firmo .. o . presente ·dando: ampla , 

irrevogável e " irretràtável '-qüifaçã6, · na~a·· m'áis tendo · a· reclamar r.Junto ao 

respectivos atJtos .:' - ' I I '- ·l.~l '1. I .•. I .,, 

- ' srusq~e!Ysc , 20 de• wiar~o· de 20t 9. ,, I 

.. . ')' :' •' 
., ... 
,1 .. , -

.11 ,~:;,, ···~·t i.., I 
,J I '·' ,. 

I' 

i I 'I . ' ::: ~ . 

. ,. ' .... ~: ,. r' 

: : • '· .: ·1. · · ·•·1 ·:: Assinatura:. · ·! • . I· J. ::: ·. .! .. 

. . ~ . • '\0'"' .. " . 1:t ~ 

1° T~_E...IJONATO DE NOTAS E PM!ESTO 
TABELIA: SI LVIA MARIA GEV,AERD I 1'-mall: t a bge vaO te rra.com.br 

~~h '!!,!:m_!!O Hoffmann, 150 - CEP 88350-180 · Cen!f~- Brusq.!!-!f~e/FIX: (47) 3351·3799 

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de: 
(~dV6cRa0 ] -PAULO ZIMNERNA»» DI SOUZA . . . ... .. , .. .. . .. . . 

• o • • ••• o ••• • '.' • • o ••• •• •••• • ••• • o • • • •• ••• o o • • • • • • o o •• • • 

Oc-:J fé. Brusque/SC, 20/ 03/, 0 19. 

•'···. 

, . ...,. 
. . l . ... t .. ·-. 



Recibo de Quitação. 

Eu, UE Q,. D Q cosTA 
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$ sI 02.5 /({)0 ( (j i! (o M,. 1 t uiJJfE 
e,",Jro Qr:IAl0 ). 

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

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

respectivos autos. 

--~.W,.L-Jt9j'-"-~p-'-~~-· ~de () /}fd/1 de 2019. 

I 
L_ 

RG: L(tJ ?16 z;y 
CPF: Cf/) ,jCjO. t09 -3 



Recibo de Quitação. 

Eu, Nilton Leandro Fernandes Firmino , declaro que ter recebido a 

integra lidade dos valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação 

Judicial n. 0303781-85.2017.8.24.001 1, em tramite na Vara Comercia l 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 0Pcis8o Jurlir1<1l Pm 19 de março de 

2018, cuja publicação 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 

201 8, sendo que o credito habilitado, inclusive FGTS, nos autos importavam em 

R$ 32.700,13 (Trinta e dois mil, setecentos reais e treze centavos). 

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

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

respectivos autos. 

RG: Y6'o3~3 y 
cPF: o3 :2 C?9BJ 6 q. J6 

--------------·----·----------· 
Dou f6. Navegaj es, 28 de maio de 2019. 

~ Em Test. da Verdade. 
~-- ~' l'rffiua. 
f~"l: Ana Laura Andrianl - Escrevente tari;jl 

~ 
.. Emolumentos: R$ 3,25 + selo: R$ 1,95 -· Total: R$5,20 

Selo Dtgilal de Flscalizaçéo ·Selo normal FME87437-57WJ 
; Confi ra os áaóo< do ato em selo ~se JUS tJf 

-
~ 

-~-



Recibo de Quitação. 

Eu, NOJ)E.Kfo 7>Af.12... 
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 publ icada em 15 de 

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

importavam em R$ ~ · n+ ,4z (1X2t5 Mt'G o:::;J1o e_ SE.. -naJ1A 

E- St_. 1e, 'R<StljS f- QUARt.N1A E êor:5 CLNíA\iDS ). 

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

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

respectivos autos. 

I 
____ 1Í'-'A_,_,I-'IÜ"----' __fS_ de MÁ,· O de 2019. 

RG: .5.23.2q30 
cPF: Os3 -33S .6f'Y-06 



Recibo de Quitação. 

Eu, -__,,~AI~O=-f(!,~/..r..=.10......:.0 __ ~~-=-u-'-n-'-í~-=------' 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$ ~g. é)OO;oéJ [.tíil~ 6 ~~gs rt/J..tfY/17) 
) . 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ~mpla, 

i~revogável e . lfretr;a,tá~el , quj ~_ação , n~d.a m~is terdo .,<l reclamar junto ao 

re~pectivo~ autos, '· .. ' Jl. : w •• - ... I t ' : ·; •• ~ I !'~ . :I 

··l .: i .. : ·: J ~ 

i.::i .. tl/(}h(!lf./G"31, ,;_1)Af?.-- .f{J~;L:_ :: _d Ep· 29,~ -9 . :íc 

'· 
~:. r • 

• ••·· J • I ... 

f! ; 

i. 
.. ' 11 !, .... 

i::·,: ·.· .... \t,. 

), 

. .1, 

• I • I .) I ~ • 

:· 'l 
•• t.f '"' ! ~ •' :. ' .. .:. ,!"h I . :~·I ... ·~I :-t 

,&;.;' 

1 ° TABELIONATO DE NOTAS E PR...QI~SJO 
TABELJA: SILVIA MARlA GEVAERD I E•mall: t abgeva@terra.com.br '\ "'-t$ 

Rua Horit: GermJno Hotfm;mn, 150 • CEP 8!350·180 ·Centro • Brusque/SC • f one/ Fn:: (47) 3351· 3799 "1"11 ~. J."' n..Y 
-- · " ~ ' ·· ~-v t 

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de: 0Ô·:~ :.:·~'!:~~\\).';\'?>\ 
['I:.Neu9Fl] -NORINO SUTIL ...... ......•• , , ...•. , . , .. ~ X1'f ·. () '!~;te 
... ... . . ........ ... ......... . ..... .. . ....... . ..... . G . ·c~e~" 
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/\C) ; I ·L 
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Rec ibo de Quitação. 

Eu, Oly Seibel, 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 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 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$ 18.000,00 (Dezoito mil Reais) . 

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

irrevogável e irretratável qui tação, nada mais tendo a reclamar junto ao 

respectivos autos. 

ltuporanga/SC, 13 de fevereiro de 2019 . 

.-A"~- .. l ·' ,~., 
.,_.t~. . ... _,..,, , .. ----·--

Oly Seibel 

RG. 1.67LJ.971 se 

CPF: 831.554.069-68 

~o Cé No r~s 
~-.<-y. &o_,_ 

:i ~ -1?(/. ~ 
.: IJ: Co ílllc. ~. . v;e. 11-L l;e.l. ~· 

o.ft,;-<~1rc o • , 
h") -ta~ ~ 

). '...y ,.,..., 

TABEUAO-MARCIALLUIS RIIANN ;.;·p~~.~ .,:;_/ 
EMÍLIO ALTENBURG, 360, SAlA 05 / 06 ·C 884110-000 -ltuporanga/SC - ''~_;{' ,...-' 

: {47) 3533-19441 {47)3533-5040 • Email: tabel toiruporanga@gmail.com · 
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Recibo de Quitação. 

. Eu, t~ ~ ~~ , declaro 

que ter recebido ~ integralidade dos valores que tenho ab1htado nos autos da 

Recuperação Judici'aJ n. 0303781-85.2017.8.24.0011 , em tramite na Vara 

Comercial da Co.rna.rca 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. .~'55 1 rto (~ ~1 ~( 
)..L~.L~~~~ ~) 

Pqr ser a expressão da verdade, firmo o presente dando ampla , 
. ·-

i r[E;!VOQá\(~4 .e _irr~tr~tª~~-'- .<11_uj~açã9, n~Gl.a. rYJqis .t~n.go _q ,reclamar junto ~o 

respecti\(,~S ~utgs;. :L .. ... I •' 
I •~ 

' . 
J I •• : .) 'I i. 

01 ~ ! : 1 • 

de .: __ /1 ."_n 
··~····, ... ~ 

.. ,. . . ' .. 
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,·:1 fP RG: 1-+x.oBq •,- I .o '~: 

CPF: GJ..o .S~.2.~~ -o 
'. (. t.:: 'I 

i • , ;·,.. , tI 

I I 

. I 



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, inclusive FGTS, nos autos 

importavam em R$ 6 · Bft;/f ( ~(jfG fi}A_ OITD~J..)106 6 
.1Jt_::;;;46 ((; j((:A/6 t #6TGrJ/Ir 6 U ~ 66P7.4c!rfo ). 

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

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

respectivos autos. 

, Jb:Je /lt:jpJJ. de 2019. 

· -~ !3~J.r>r}.h ttb-~ 

RG. 4Jo;5f?{~c) 
CPF: ;pi(?J. J-25 . jftf,...2_0 
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Recibo de Quitação. 

Eu, 

declaro que ter 1eceb1do <'l inkyícl! iciélcie dos vaiures que lenno habilitado nos 

autos da l~eCufJe rélçao Judici<li n. 0303781-85.2017 8.24 .00 '11, em tramite na 

Vaíé1 Comc-:- rc1al da Comarca c! e Brusque cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assern bieia de credores ocorrida em 08 de março de 20 18, tendo sido 

devidamente hom o logado o p.ano de recuperação por Dec1são Judicial em 19 

de março de 2018. cuja publicação ocorr eu em 22 cie março de 2018 tendo Sido 

interposto embargos de declaração e cuja decisão f1nal foi publicada em 15 de 

ma1o de 20 18, sendo que o credi to llabilitado. inclusive FGTS , nos autos 

importavam em R$ {-~ .f{ 1 i 5 UJ.liJf __ {JJLA .. (&/te.JJ._[Q&_ 6 

'V6U;Jo/.{;_ &6/lL6.. ___ -f; _ tJPY6.uflt. f;: _c,JÀ/.Y2_. __ ~~A!.rllllc6J 
. . 

~)oí S\?r a exp ressao da 1Jec-Jélde, firmo o presente dando <•mpla 

irrevogávc: e irretratável quitação nada mais tencio a reclamar Junto aos 

respect ivc.;~ .. autos . 

de 2019. 

~a ~~~- -}-·~ -~ --- -----~-·---~~~-·--·-

~~? . 1'r7_ :<~ ~1J .. L~c ) 
(9JGCr&El ]-PEDRIHHO ALVES RODRIGUES 

PF b;<q bJ;;tJ. J}f]C(- e·:; ~~i~ '6r~~~;~,s:~:.4iós''!jt · · ~ .... ~~~~~~~- .. .. .. .. .. !!l. · ~· ·O~~; 

TttAIS RIFFEL PAINI · H,C t:VE~ I~L 
Selo lJigltil l de Fltõ<. lilaçáu du TI 

NORMAL· FLW724 9 · GQ15 
Eruol R$ 3,25 · Selo(s) R$ 1,95 s R$ 5,3b ISS RS O,lb 

Consulte os dados do AtJ:J ern : selo.tjsc.jus.br 



Recibo de Quitação. 

r ,') , c( ,g ~ 
Eu, •lt.d.!., ~ u~ ~ , 

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 201 8, 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$ (_I~S9..!...g::...L.._OJ_:;__ _ ___ ___ _ 

1w ~ o Md MJ..d\ 1 N.!?flJI .1)1' ~= t ,.d};9 . tJ~ - / 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. 

JJ--'-"'-",Q,......,&.:......o<fN"'F-"'-'-Vú.JC...:v..A=..;._____, jQ_ de eAJ._ de 2019. 
v 

f~ _A. V, ~~ 
RG: O Ss~ ~1 

CPF: G 3tó . 633 2G'1-1 Z.. 

Suzamar Ap. Ribeiro Mafr? 
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Recibo de Quitação. 

Eu, RAFAEL DA ROSA, 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$ 10.800,00 

(Dez mil e oitocentos Reais). 

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

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

respectivos autos. 

Flor da Serra do Sul (Pr), 28 de Maio de 2019. 

RG. 6.642.202 (SANTA CATARINA) 

CPF: 095.572.259-47 



Recibo de Quitação. 

Eu, RAFAEL LUCAS 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$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). 

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

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

respectivos autos. 

lbirama, 21 de Maio de 2019. 

RG. 6.190.233 (SANTA CATARINA) 

CPF: 104.238.519-00 
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R~cibo de Quitação. 

Eu, . ~ Vo.~ , declaro 

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

Recuperação Judicial n. 03.03781-85.4017.8.24.0011, 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 0 9<YJ,on (--c~~ .J. ~~ ( 
). ~J) 

Por ser a expressão _da verdade, firmo o pr~sente dando ampla, 

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

respectivos autos . . 
' I 

.·. . ) 1 . ' • • I 

''-. ! . • ': : .J!: ', .. ' J .( • : ~ I ' ' 

Y3AivV'ny"vl J,25:d.e. -~ ~-:de 20~:9. · •· 1 '·:• r : 
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~PF ;(Cf,4. q19 .· Ja:t:r~1''L :. 
, . .. ,. .. · .. r ...... , ,. )'''' 

1 (fiT6 K. v ,; H t+ -í7 

(JV\CÚ.rvJOVl kúYI dén ~~ 

' f' • : : :; 

0 flB-f:;,L 5,252J 2. ___ ..... 



Recibo de Quitação. 

Eu, Ku A J 1AV' f2J!J!ifffli __ _____ . 
declaro que ter recebido a ÍIJ!egralidc-lde dos valor0s que tenho habili tado nos 

au tos da Recuperação Judicir.ll n 0303781-85.2017.824.0011, em tram1te na 

Vara Comerc1al da Comarca de Brusque. cujo plano de recuperação foi aprovado 

em assemble1a de credores ocorrida em 08 de março de 2018, tendo sido 

devidamente homologado o plano de recuperac,;2Ju por Dec1são Judicia l em 19 

de murço de 2018, CUJa publicaçao ocorreu em 22 de março de 2018, tendo s1do 

.nterpos to embargos de declaração e cuja decisão final foi publicada em 15 de 

maio de 201 8. sendo que o cred ito habilitado, inclusive FGTS, nos autos 

i~portava rn em R $ I. 7ZG t5( ( iltJ/t y(Jt. ?ér6Cé..A1.to6 _? 

\) (_,Jíé é ?-611l{Ç;A& /., c/J-}t:j_t.!tJ:!L'l_ _ _6~6 C-é-.r'-,;,1105) 
Po,- st::r a expressao ela verdade , firrno o fH8sente danclo amJ.Jla , 

1rrevogave1 e Irretra tável quJtação, nada mais tendo a reclamar JUnto ao 
resp ect1vos autos. 

1fu(l éuf f!rl osqcre/sc)8 de 

RECONHECIDO 

RG. 

CPF: 
5 - 931. ôú --t L6c) 
O:t6 . 61{ . -1 <C( -Cf_3 
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Recibo de Quitação. 

Eu, .5QYY\MJ..J ~ kl.5'\ 
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$ Q -401, <i~ ( .DciA IYY'.;J_ qup)Jceucdt$\ 
J ~ J O.J,,.!M!mf\.Q l ~ /,v,;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. 

de 2019. 



Recibo de Quitação. 

Eu, Sanderson Jose Kohler, declaro que ter recebido a integralidade dos 

valores que tenho habilitado nos autos da Recuperação Jud icial 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 maiq de 2018, sendo que o credito habilitado, 

inclusive FGTS, nos autos importavam em R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil 

Reais). 

Por s~r a expressão da verdade, fi~mo o pres.ente dando ampla, 
~ , .: I - . . 

irrevogável e irretratáV;el quitaç.ão, n9da r.r;~ais tendp •. a reclamar jl!nto ao 
I I • I ' 1. I • !t ' ~. I I~ • • .. I ' •. • I 

respectivos aytos. . .
1 

• ~ • •• • 1... , • • ~ ··~ ·: •
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• ,, 1 : • • : •• 

,. 

' r 

;;, " I, . l : :. ,· I' ·:" J ~ I '. .: '' 

Tr.ês LaÇJQi3s/MS, .09, .QE; ,F.ever.eirR <;l.e. ?.019;.
1
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• • ' ' ' • I ,lo. • o ' 

··' ,, ( I • • , • 

. Sanders n Jose Kohler . .., .. - , . 
. ~ ........ ~ ;" : .-i :: ."i ' .' .! ,I •• : ; ••• .. • \ • ·:~ • ir r , i 

RG: 52. 71f'J?f5 
... qR,~: .. 0r3.0.;2.? ~fi t:C/ ;21 . i·"· 

I 

~econneço por vERDAu~i~O 1 firma<e> de: 
(l>SANDERSON JOSE KOHLER 22039 

SELO DIGITAL~0982t-187-RFA ~ 1~ 
Em Teat• --------- ~ verdade ~ 
~:?A~/2R0eg9in~ A10 •• &. Ribeiro- Escrevente 
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