Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões

São Paulo, Ano XI - Edição 2621

fls. 648

108

para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Campinas, aos 12 de julho de 2018.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019331-12.2014.8.26.0114
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo,
Dr(a). Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente, FABIO
V PORTO COM VEICULOS ME - CNPJ nº 11.178.682/0001-43 e seu representante legal FABIO VARGAS PORTO CPF:
299.158.608-70 que neste juízo de direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas, do Estado de São Pauloe respectivo
cartório foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/000104 com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa, na cidade e
comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO MONITÓRIA em face de FABIO V PORTO COM VEICULOS ME e FABIO
VARGAS PORTO para cobrança de dívida não adimplida no valor atualizado de R$ 138.221,39 decorrente do contrato 11173
000866400060673 LIMITE ITAÚ PARA SAQUE PJAVAL. E, estando eles em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação
por edital. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial FABIO V PORTO
COM VEICULOS ME CNPJ nº 11.178.682/0001-43 e seu representante legal FABIO VARGAS PORTO CPF: 299.158.608-70
fica determinada a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Campinas, aos 12 de julho de 2018.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031228-03.2015.8.26.0114 Classe: Assunto: Recuperação
Judicial - Concurso de Credores Requerente: Alho Poró Indústria e Comércio de Massas Italianas Ltda. Me
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPINAS-SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES DE ALHO PORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS ITALIANAS LTDA. - ME, NOS AUTOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 1031228- 03.2015.8.26.0114.
O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Simões de Almeida
Botelho Silva, na forma da Lei etc., CONVOCA os Credores e Interessados para a Assembleia Geral de Credores, a ser realizada
no dia 02/10/2018 (1ª convocação), às 10:30 horas, e no dia 11/10/2018 (2ª convocação), às 10:30 horas, na Rua Conceição, nº
233, 24º andar, sala nº 2402, Centro, Campinas/SP, referente à Recuperação Judicial nº 1031228-03.2015.8.26.0114, requerida
por ALHO PORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSAS ITALIANAS LTDA. ME. A assembleia ora convocada, tem como
finalidade APROVAR ou REJEITAR o pedido de DESISTÊNCIA da Recuperanda acerca do processo de Recuperação Judicial,
nos termos do artigo 35, I, d, da Lei 11.101/2005. A assembleia será presidida pelo representante legal da Administradora
Judicial. Os credores que desejarem se fazer representar por mandatário ou representante legal, deverão enviar documento
hábil procuratório e constitutivo ao e-mail contato@brasiltrustee.com.br ou aos endereços Rua Coronel Xavier de Toledo, 210,
cjs. 74 e 83, República, São Paulo/SP, CEP: 01048-000 ou Rua Tiradentes, 289, cjs. 53 e 54, Guanabara, Campinas/SP, CEP:
13023190, telefones (11) 3258-7363 e (19) 3256-2006; ou, ainda, através dos mesmos meios de contato, ao invés de encaminhar
o documento hábil procuratório, poderão apontar em quais fls. o instrumento procuratório se localiza nos autos. Qualquer
alternativa escolhida deverá ter antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da assembleia, nos termos da
lei. Tratando-se de pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que comprovem a outorga de poderes.
E, para que produza seus efeitos de direito e chegue ao conhecimento de todos, bem como dele não venham alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Campinas, aos 16 de julho 2018.

Foro Regional de Vila Mimosa
1ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1005645-72.2016.8.26.0084
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Alfredo Luiz Gonçalves,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ LUIZ DE FREITAS, CPF 622.348.898-04, com último endereço conhecido à Rua
Vereador Jaci Vargas, 1716, Lado Pirapanema, CEP 36880-000, Muriae - MG, que lhe foi proposta uma ação de Sobrepartilha
por parte de Fátima Barbosa de Freitas, alegando em síntese: que recentemente descobriu ter herdado um imóvel da mãe
durante o casamento com o réu, razão pela qual o requerido é detentor de 1/9 do imóvel supracitado, tornando-se necessária a
sobrepartilha de bens a fim de regularização da situação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Campinas, aos 16 de julho de 2018.

3ª Vara
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CARLA CAROLINA
DOMINGOS STEPHAN, REQUERIDO POR MARILDA APARECIDA DOMINGOS - PROCESSO Nº1009790-13.2018.8.26.0114.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). Cássio Modenesi
Barbosa, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/03/2018, foi
decretada a INTERDIÇÃO de CARLA CAROLINA DOMINGOS STEPHAN, CPF 343.010.398-30, declarando-a absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. Marilda
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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