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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES
PROCESSO Nº 0001987-04.2011.8.26.0320

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Salvatto Whitaker, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER pelo presente edital, ficam convocados todos os credores de CALENDE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 
LTDA, para comparecer e se reunir em Assembléia Geral de Credores, que se realizará na Sala de Eventos do Hotel Limeira 
Suites  Sala Rubi, localizado na Rua Miguel Guidotti, 1295 - Parque Egisto Ragazzo, Limeira - SP, 13485-342, no dia 07 de 
fevereiro de 2018, às 9:00hs, em primeira convocação, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quorum nesta ocasião, ficam 
desde já convocados os Senhores credores para a realização, em 2ª Convocação desta Assembleia Geral, para o dia e 16 de 
fevereiro de 2018, às 9:00hs, quando a mesma será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes, no 
mesmo local acima indicado. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem sobre as seguintes ordens 
do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras; b) constituição 
do Comitê de Credores, escolha de seus membros e sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e das 
Recuperandas. Os Senhores credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação 
de assembleia nos autos do processo físico. Os credores deverão observar o prazo estipulado no § 4º, do artigo 37, da LRF, 
para entrega de procurações ao Administrador Judicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância futura e para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Limeira, aos 19 de janeiro de 2018.

2ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004364-23.2014.8.26.0320

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr. Rilton José Domingues, na forma da 
Lei, etc.

FAZ SABER a FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MARQUES, RG 200.700.915.356-8 e CPF 063.329.703-83 que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ALEX ROBERTO ZACARIAS, alegando em síntese: cobranças 
por alugueres atrasados, referente ao contrato de locação de imóvel localizado a rua Antônio Fonseca, 275, fundos, jardim 
São Paulo em Limeira/SP imóvel, bem como contas de energia e águas da época da locação, comprrendida entre abril /2014 
á setembro/2014, culminando em um débito de R$ 19.344,76 (valor atualizado até dezembro de 2014) . 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 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 Limeira, aos 09 de novembro de 2017.

4ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1013494-32.2017.8.26.0320
Classe  Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Miriam Helena Pompeo

Justiça Gratuita

4ª Vara Cível4ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1013494-

32.2017.8.26.0320

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Ielo Amaro, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Geraldo Augusto Fonseca, Alvaro Gachet, Virginia Maria Aparecida Jordão Gachet e Miguel Zonta, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Miriam Helena 
Pompeo, RG 14.030.711-4, CPF 057.330.958-22 ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a transmitir do domínio em favor da 
autora do imóvel matrícula nº 13.201, livro 02 do 2º Cartório de Imóveis de Limeira  SP, cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Limeira  SP, quadra 1239, unidade 011. Terreno esse que corresponde à parte dos lotes 11, 12 e 13 da quadra “D”, do referido 
Jardim Senador Vergueiro, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. 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 Limeira, aos 18 de dezembro de 
2017.
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