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Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis. Processo Digital nº 1031229-12.2016.8.26.0224. O Dr. Jamil Nakad Júnior, 
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, Faz Saber a Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de 
Trabalho Médico, CNPJ.43.202.472/0001-30, na pessoa de seu representante legal, que CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 
FERNANDES, ajuizou ação Consignatória referente a quantia no valor de R$1.629,16 da mensalidade do plano de saúde, onde o 
autor não quitou o débito, tendo em vista o encerramento das atividades da requerida. Estando a supracitada em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, levante 
o valor depositado ou querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de 
revelia nos termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na 
forma da Lei. Guarulhos, 05/12/2016.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP
JUIZ DE DIREITO- JAMIL NAKAD JUNIOR

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS. PROCESSO 4023023-
60.2013.8.26.0224. O DR. JAMIL NAKAD JUNIOR, MM. JUIZ DE DIREITO DA
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP. Faz saber a DEIVISON
MARTINS (RG nº 25.276.672-6, CPF/MF nº 187.565.948-01), que COLÉGIO MARIA BRAND S/C LTDA lhe ajuizou uma ação 

de PROCEDIMENTO COMUM, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$1.320,34, a ser atualizado, 
representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais nº 1806/2012, tendo o réu deixado de honrar com suas 
obrigações contratuais. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias ÚTEIS, a fluir após os 20 
dias úteis supra, apresente impugnação. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 05/12/2016.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP
JUIZ DE DIREITO- JAMIL NAKAD JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  ARTIGO 36 DA LEI N° 11.101/2005. EDITAL 
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA. (CNPJ/MF N° 
62.024.682/0001-20)  PROCESSO N° 1014309-94.2015.8.26.0224. O Doutor Jamil Nakad Junior MM. Juiz de Direito da 09ª 
Vara Cível da Comarca de Guarulhos do Estado de São Paulo na forma da Lei, etc FAZ SABER que pelo presente edital ficam 
convocados todos os credores de INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA. (CNPJ/MF N° 62.024.682/0001-20) (PROCESSO N° 
1014309-94.2015.8.26.0224) para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada no Hotel 
Monaco Convention localizado na Rua Diogo Farias, 137 - Centro, Guarulhos/SP, 07110-090, telefone (11) 2463-7200 no 
dia 31 de janeiro de 2017, às 10h00min (início do credenciamento dos credores para participação às 9h00min), em primeira 
convocação, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos 
de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para 
a assembleia, em segunda convocação, a ser realizada no mesmo local no dia 07 de fevereiro de 2017, às 10h00min (início 
do credenciamento dos credores para participação às 9h00min), ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença 
de qualquer número de credores (artigo 37º, § 2º da Lei n° 11.101/2005). A assembleia ora convocada tem como objeto a 
deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) exposição do Plano de Recuperação Judicial pela Recuperanda; 
b) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação; b) decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê 
de Credores; c) demais assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Os credores poderão obter cópia do Plano de 
Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia diretamente nos autos do processo digital da Recuperação 
Judicial em referência por meio de acesso ao sítio eletrônico http://www.tjsp.jus.br às fls. 1.307/1.396 ou junto ao Administrador 
Judicial, Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, OAB/SP n° 98.628, através do e-mail: 9vcmolasac@gmail.com. O credor poderá 
ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue a Administradora Judicial, até 
24 (vinte e quatro) horas antes da data da Assembleia documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas 
dos autos do processo em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º da Lei n° 11.101/2005), exceto se a representação 
dos credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no artigo 37, § 5º da Lei 11.101/2005, com prazo 
de 10 dias para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos em lei. Local disponível para entrega de 
documentos: escritório do Administrador Judicial situado na Rua Major Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-
030, São Paulo/SP, telefone 11 3211-3010, ou através do e-mail 9vcmolasac@gmail.com. OBSERVAÇÃO: Estão legitimados para 
cômputo de quórum e voto no ato assemblear todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, que não estejam 
impedidos na forma do artigo 43 da Lei 11.101/2005, e já reconhecidos na lista do Administrador Judicial de fls. 1.941/1.947 
ou em decisão judicial proferida em habilitação/impugnação de crédito. O presente edital de convocação será publicado e 
afixado na sede da Recuperanda na forma de lei, ficando estabelecido ainda que a Assembleia Geral será procedida conforme 
determina a Lei nº 11.101/2005. Guarulhos, 02/12/2016.

1ª Vara da Família e Sucessões

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NATALICE RODRIGUES 
DA SILVA, REQUERIDO POR NATÁLIA RODRIGUES DA SILVA - PROCESSO Nº1005945-02.2016.8.26.0224.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Anderson 
Pestana de Abreu, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 10/11/2016, foi 
atribuída a CURATELA de NATALICE RODRIGUES DA SILVA, nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. 
Natália Rodrigues da Silva. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 de novembro de 2016.


