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FAZ SABER a ELIESON DA SILVA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Vendedor, CPF 705.231.166-67, com endereço à Rua
Dezessete, 505, Popular, CEP 37170-000, Boa Esperanca - MG, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: o requerente é emissor e executor das atividades de caráter
financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pelos requerido que, em contrapartida, obrigou-se à quitação mensal e
tempestiva de todas as despesas e acessórios contratuais do vencimento acordado. Embora a prestação de serviços financeiros
pelo requerente tenha ocorrido de forma efetiva e regular, o requerido quedou-se inadimplente em relação às faturas de seus
cartões, cujo valor atualizado é de R$82.067,22 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Encontrandose 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 Araraquara, aos 14 de setembro de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA

6ª Vara Cível
Processo Digital nÂº:
1005974-55.2021.8.26.0037
Classe: Assunto:
RecuperaÃ§Ã£o Judicial - Concurso de Credores
Requerente: Gutierre Central de Compras OdontolÃ³gicas S/A - EM RECUPERAÃÃO JUDICIAL
EDITAL DE AVISO DE APRESENTAÃÃO DO PLANO DE RECUPERAÃÃO JUDICIAL (art. 53, parÃ¡grafo Ãºnico, da Lei nÂº
11.101/2005) com prazo de 30 dias para objeÃ§Ãμes ao plano (art. 55, caput, da Lei nÂº 11.101/2005), EXPEDIDO NOS AUTOS
DA RECUPERAÃÃO JUDICIAL de GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÃGICAS S/A, CNPJ nÂº 07.404.801/000161 â Proc. nÂº 1005974-55.2021.8.26.0037.
O MM. Juiz de Direito da 6Âª Vara CÃ vel da Comarca de Araraquara, Estado de SÃ£o Paulo, Dr. JoÃ£o Roberto Casali da
Silva, na forma da Lei:
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, que GUTIERRE
CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÃGICAS S/A, CNPJ nÂº 07.404.801/0001-61, apresentou Plano de RecuperaÃ§Ã£o Judicial,
que se encontra juntado aos autos Ãs fls. 1354-1448, sendo fixado o prazo de 30 dias, a partir da publicaÃ§Ã£o deste, para a
apresentaÃ§Ã£o de eventuais objeÃ§Ãμes, nos termos do âcaputâ? do art. 55 da Lei 11.101/2005. Os credores poderÃ£o obter
cÃ³pia do plano de recuperaÃ§Ã£o pela internet, bem como, pelo seguinte endereÃ§o de email: gutierre@r4cempresarial.com.
br. E para que produza seus efeitos legais e ninguÃ©m possa alegar ignorÃ¢ncia, Ã© expedido o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 27 de agosto de 2021.

ARUJÁ

2ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000602-09.2018.8.26.0045
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de São Paulo, Dr(a). FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) V E S SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA S S LTDA, CNPJ 14.144.122/0001-66, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de I. L. Pinha Equipamentos - Me, para cobrança de R$ 2.756,13(nov/20),
decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos firmado em 21.05.2013.
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 Aruja, aos 01 de março de 2021.
2ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 100139919.2017.8.26.0045
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de São Paulo, Dr(a). FLÁVIA MARTINS DE CARVALHO,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,
que Rogério Alves Ribeiro e Rosângela Domingos da Silva Ribeiro, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando ser declarado
o domínio sobre o imóvel com benfeitorias, referente ao Lote 16 da Quadra 41, do Loteamento denominado Parque Rodrigo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, PAULO LUIS APARECIDO TREVISO,
na forma da Lei, etc.

