
A maioria dos cidadãos 

paulistanos está sem 

saber de onde tirar 

recursos para fazer 

frente ao brutal aumento 

do IPTU deste ano

Logo que assumiu, o novo 
prefeito de São Paulo, 
João Doria Jr., disse que 

não teria como desrespeitar a 
legislação que determinou tal 
reajuste. Comprometeu-se, 
todavia, a corrigir o imposto 
pela infl ação, em 2017, sem 
ampliar a alíquota ou fazer 
qualquer tipo de mudança no 
padrão de cálculo.

De 2013 para cá, muitos são 
os casos em que o IPTU subiu 
bem acima do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
desconsiderando o atual pre-
ço dos imóveis e a renda dos 
cidadãos. Pode-se apresentar 
uma série de justificativas 
para o imposto ter superado 
a atualização monetária. 

Com a revisão da Planta 
Genérica de Valores, em 2013, 
a prefeitura buscou incorpo-
rar a valorização imobiliária 
ocorrida alguns anos antes, 
determinando algumas travas 
(20% para imóveis residen-
ciais e 35% para comerciais), 
que foram objeto imediato de 
contestações judiciais.

Para contornar o problema, 
foi adotada, em 2014, uma 
complexa metodologia para a 
compensação ou restituição 
do que se recolheu a menos 
ou a mais naquele exercício. 
É muito difícil para o cidadão 
comum entender como se 

defi niu o valor a ser pago. E 
note-se que o aumento maior 
que a infl ação não se verifi ca só 
na Capital. Conforme levanta-
mentos realizados pelas regio-
nais do Secovi-SP na Baixada 
Santista e no Vale do Paraíba, 
vários municípios enfrentam o 
mesmo problema.

É claro que não há ilegali-
dades na cobrança do IPTU 
deste ano. Tudo o que se re-
fere à matéria foi devidamente 
regulamentado por legislação. 
Porém, o distanciamento da lei 
em relação à verdade prejudica 
sobremaneira proprietários 
de unidades residenciais ou 
comerciais, especialmente 
aquelas destinadas à locação 
em condomínios. 

Deixar imóvel vago é assumir 
a taxa condominial e o IPTU. 
Vários cidadãos que, com mui-
to sacrifício, adquiriram imóvel 
visando complementar renda 
ou aposentadoria com o alu-
guel estão recebendo apenas 
o sufi ciente para cobrir essas 
despesas. Resta-nos alertar 
as autoridades para que isso 
não se repita no futuro. Cons-
cientizar os poderes Executivo 
e Legislativo. Convidá-los a 
acompanhar a realidade, de 
forma a não punir a coletivi-
dade.

Imposto bom não é aquele 
de maior valor. Imposto bom 
é aquele que todos os contri-
buintes conseguem pagar. 

As cidades só têm a perder 
quando a exorbitância deságua 
na inadimplência.

(*) - É presidente do Secovi-SP e 
reitor da Universidade Secovi.

O insuportável
aumento do IPTU

Flavio Amary (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

SegSegSegSegSeg,,,,, 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Stepper Bike

3G Stepper Bike -
Modelo: Work It -

Produto Novo

Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15Seg, 13/fev/17 - 16h15
Eletrônicos

TVs, Home Theater,
DVDs, Mini System,

Etc

QuaQuaQuaQuaQua,,,,, 1515151515/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Inform., Móveis e Eletros

Sofás, Mesas, Cadeiras,
Armários, Gaveteiros,

Estações de Trabalho, Etc

Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17Qui, 16/fev/17 -  -  -  -  - 12h3012h3012h3012h3012h30
Veículos

VW Spacefox,
Fiat Palio,

Peugeot 206, Etc

Qui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14hQui, 16/fev/17 - 14h
Caminhões

Caminhões Iveco Truck
Tector 240E28,
Stralis 740, Etc

Qui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15hQui, 16/fev/17 - 15h
Industrial

Sensores Ópticos,
Fibras Ópticas,
Suportes, Etc

Qui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17hQui, 16/fev/17 - 17h
Desativação de Lojas

Balcões, Expositores,
Nichos, Manequins,

Araras, Racks, Mesas, Etc

TTTTTererererer,,,,, 2121212121/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1717171717hhhhh
Materiais de Const. e Eletros

Pisos e Revestimentos,
Torneiras, Ares

Condicionados, Etc

Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45Qua, 22/fev/17 - 15h45
Cotas de Consórcio

Cotas de Consórcio de
Bens Móveis/Automóveis

 - Desconto de 42%

Qua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17hQua, 22/fev/17 - 17h
Relógios, Joias e Canetas

Relógios com Garantia,
Anéis, Brincos, Correntes,

Pingentes, Canetas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Imóvel

Apto com 124 m²
com 1 vaga

Bairro Cidade Jardim I

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1515151515hhhhh
Rolos Compactadores

Rolos
Compactadores

TTTTTererererer,,,,, 1414141414/////fffffeeeeevvvvv/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 1/17 - 133333hhhhh
Caminhões

Caminhões Scania,
Caminhões 6x4,

Etc

Qua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09hQua, 22/fev/17 - 09h
Mobiliário Corp. e Informática

Notebooks, CPUs,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

Chassis - Final   (Leilão: 16/02/2017 - 12h30)
080754             013636             043880             616233
723289             715966             290863             381778
512770               121767   _______________________

Chassis - Final
(Leilão: 14/02/2017 - 13h)
538046 645331 649093
645327 650512 650041
650035    ________________

Chassis - Final  (Leilão: 16/02/2017 - 14h)

814743        928039     928040     928032     928055
927359               928042     __________________________

Comissão do Leiloeiro:
O arrematante pagará
ao leiloeiro  5% sobre

o valor da arrematação.
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Rede Ancora - SP Importadora, Exporta-
 dora e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, no dia 18/03/2017, às 9 hs em 1º
convocação, e às 9:30 hs em 2º convocação, a ser realizada na sede, Rua
Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, São Paulo/SP, CEP 05133-
005, tendo como ordem do dia: (a) aprovação dos demonstrativos contábeis
do ano-calendário de 2016. (b) outros assuntos de interesse social, com a re-
ratificação de deliberações anter iores, se for necessário. SP, 07/02/2017.
Luiz Carlos Prevedel - Diretor Administrativo.                   (08.09.10/02/2017)

Bercal Participações S/A
CNPJ/MF:  03.774.102/0001-52 - NIRE: 35300419278

Edital de Convocação - Ata Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 
16/02/2017, às 18:30 horas, na sede social, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração do item 4.3.2
do Estatuto Social; b) Outros assuntos de Interesse social. Cotia 07/02/2017. A Diretoria.

Guajará S/A. Empreendimentos Imobiliários
CNPJ N 55.472.146/0001-21

Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas desta sociedade, convidados a se reunirem, para a Assembléia 
Extraordinária, em Fevereiro, dia 15/02/2017, as 10:30 hs, na Alameda Casa Branca, nº 35, 20º 
andar, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Ciência da decisão judicial de 
demanda em curso; b) Estudo e aprovação de medidas para solucionar o problema mencionado no 
item a; c) Outros assuntos afins. São Paulo, 06/02/2017. (07, 08 e 09/02/2017)

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRATICOU ATO DE IMPROBIDADE
Funcionária praticou ato de improbidade, falsificando atestado / 
declaração médica, no campo do período de atendimento na consulta, 
porém, está grávida, cabe uma rescisão por justa causa? Como proce-
der? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCEDIMENTO COM A DETENÇÃO DO FUNCIONÁRIO
Como a empresa deve proceder quando tem um ato de crime com 
morte e prisão do funcionário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO INDIRETA
Funcionária solicitou rescisão indireta por meio de telegrama, como 
proceder, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR DUAS VEZES POR SEMANA
Ao contratar uma cuidadora de idosos para trabalhar 2 vezes por 
semana (entra no sábado pela manhã, e sai na segunda-feira cedo 
- total 48 horas), cria vínculo de emprego? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Existe limite para reduzir a carga horária de um funcionário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROVIDÊNCIAS PARA CONTRATAR O MENOR APRENDIZ
Qual salário do menor aprendiz, existe encargos como FGTS e INSS 3, 
temos que fazer o cadastramento em algum programa do governo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
Quais os tipos de serviço que o funcionário tem direito à aposentadoria 
especial e qual o código que informa na ocorrência da GFIP? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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SABRINA GIMENES HERRERA MAEDA. torna público que requereu junto ao SEMASA
a Licença Previa, de Instalação e Operação ( LPIO), para Fabricação de Artefatos de
Material Plástico para usos Industriais, sito à Av. das Nações, nº 1.832/1.736. Jardim
Rina. Cep: 09270-400. Santo André/SP.
DELMAC DO BRASIL LTDA. torna publico que requereu à SEMA a Licença de Operação
(Fábrica de Produtos Diversos), sito à Rua Joaquina Teófilo do Espirito Santo, nº 343.
Cumbica. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo nº 66357/2016, em 14/12/
2016.

Magrani explica que in-
ternet das coisas é um 
tema “guarda-chuva” 

que trata de objetos inteligen-
tes interconectados, que vão 
desde carros automatizados 
até relógios inteligentes ou 
eletrodomésticos controlados 
via celular. Lembra que tudo 
isso gera muitos dados sobre 
os hábitos dos usuários.

“Inclusive dados sensíveis, 
eles podem saber o que a gente 
come, quanto a gente gasta de 
calorias durante o dia e qual é o 
nosso percurso para o trabalho 
ou para qualquer lugar. Todos 
esses dados são informações 
pessoais que, se comercializa-
das ou transferidas a terceiros 
sem o nosso consentimento, po-
dem vir a gerar algum dano nas 
nossas vidas. Então, a internet 
das coisas acaba impactando a 
todos nós por remeter a ques-
tões de privacidade”.

Magrani questiona a falta 
de transparência no uso das 
informações, segundo ele, um 
dos principais pontos a serem 
resolvidos no Plano Nacional. 
“Você sabe para onde vão esses 
dados? Sabe para quem o Google 
transfere? Você sabe se ele trans-
fere para o seu seguro de saúde 
cobrar mais caro? A gente não 
sabe, então, tem que haver mais 
transparência nessas coisas”.

Além de questões de priva-
cidade, o pesquisador destaca 
também problemas de segu-
rança que objetos conectados 
podem gerar. “A gente já tem 
exemplo de rackeamento de 
carros automatizados, de câ-
meras de vigilância, o que fez 
cair o Netfl ix e o Pay Pal em 
dezembro do ano passado. To-
dos esses exemplos remetem a 
falhas de segurança em internet 
das coisas”, observa.

Padrão tecnológico
Outra questão a ser tratada 

na regulamentação, de acordo 

Internet das coisas trata de objetos inteligentes interconectados, 

que vão desde carros automatizados até relógios inteligentes ou 

eletrodomésticos controlados via celular.

Pesquisador defende 
urgência na regulamentação 

da internet das coisas
Além de promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas, a regulamentação da internet das coisas 
precisa garantir a privacidade e a segurança dos usuários da rede. A opinião é do professor e pesquisador 
Eduardo Magrani, do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas - FGV - Direito Rio

com Magrani, é o padrão tec-
nológico. “Para o seu celular 
se comunicar com a sua gela-
deira, deve haver um padrão 
compatível de conexão entre 
eles. Então, esse é um problema 
na internet das coisas, como a 
gente criar padrões que per-
mitam essa intercomunicação 
entre os objetos. Essa é uma 
questão altamente técnica que 
está presente na consulta”.

Há a preocupação, ainda, 
com mudanças no mercado 
de trabalho que a internet das 
coisas envolve.“A gente preci-
sa, nas escolas, universidades 
e cursos técnicos, preparar, 
capacitando esses alunos para 
um novo mercado do século 21, 
da chamada quarta revolução 
industrial. Hoje, já há a expec-
tativa de que várias profi ssões 
vão desaparecer do mercado 
em função da automação. 
Escritórios de advocacia hoje 
estão demitindo advogados 
recém-formados e substituindo 
por softwares, por robôs, que 
fazem um trabalho parecido. 
Então, como a gente capacita 
essas pessoas para esse novo 
mercado que é altamente 

impactado pela tecnologia?”, 
pergunta o professor.

Consulta Pública
Segundo o Ministério da Ci-

ência, Tecnologia e Inovação 
(MCTIC), que desenvolve o 
plano em parceria com o BN-
DES, a consulta pública sobre o 
Plano Nacional de Internet das 
Coisas (IoT) recebeu mais de 22 
mil acessos, que geraram quase 
2 mil contribuições por meio da 
plataforma Participa.br.

A consulta começou em me-
ados de dezembro e o prazo 
inicial para o envio de contri-
buições era 16 de janeiro, mas, 
segundo o ministério, houve 
pedido de diversos setores 
interessados em participar e 
que não conseguiram mandar 
as contribuições a tempo, por 
causa das festas de fi m de ano, 
assim, o prazo foi prorrogado.

De acordo com o pesquisador 
da FGV, especialistas na área 
contribuíram bastante para 
essa consulta pública, mas 
faltou engajamento maior da 
sociedade, com a participação 
de cidadãos “entendendo do 
que trata a internet das coisas 

e contribuindo com seu ponto 
de vista”.

“Essa é a principal função de 
uma consulta pública pela inter-
net, que o cidadão possa colocar 
a sua opinião. A gente viu muita 
participação de grupos espe-
cífi cos da sociedade civil e de 
empresas e pouco de cidadão 
individual. Isso signifi ca que o 
Estado não fez um bom trabalho 
para capacitar as pessoas nesse 
tema, as pessoas continuam não 
conhecendo sobre os impactos 
da internet das coisas, achando 
que não têm nada a contribuir. 
E, na verdade, a internet das 
coisas trata de coisas que eles 
usam diariamente”.

Debate é prejudicado
Magrani também critica o fato 

de a consulta ter sido aberta no 
período das festas de fi m de 
ano, o que, para ele, prejudica o 
debate. “O Estado tem o dever 
de capacitar as pessoas para 
o debate. Foram dois meses, 
mas começou em meados de 
dezembro, quase natal, e iam 
fechar no início de janeiro, em 
meio a datas festivas e ainda 
voltando de férias. Com que 
intuito o Estado quis colocar 
essa consulta pública na calada 
da noite? Afastar as pessoas 
do debate? A ideia é incluir as 
pessoas. É um equívoco colocar 
uma consulta pública entre na-
tal e réveillon”, disse ele.

O MCTIC informou que o 
próximo passo é “consolidar 
as informações coletadas na 
Consulta Pública e juntá-las às 
demais informações produzidas 
pelo Estudo de IoT, realizado 
pelo consórcio contratado pelo 
BNDES que trabalha para a 
Cooperação Técnica entre o 
BNDES e o MCTIC para gerar 
o diagnóstico e propor ações 
para o desenvolvimento da 
utilização e da geração de valor 
que a Internet das Coisas pode 
gerar para o país” (ABr).

Empresa Jornalistica São Paulo Shimbun S.A.
CNPJ nº 60.922.911/0001 -06 - NIRE 35.300.012.739

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 31/08/16, às 15hs, na sede social à Rua Mituto Mizumoto 255-São Paulo/SP. Convoca-
ção: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Nobuko Kojo, Secretário: João Yssamu Hirai.
Deliberações aprovadas por unanimidade: I) O relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrações
do resultado do exercício, demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados e demonstração do fluxo de
caixa, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012; II) Reeleger para o cargo de Diretor Presidente,
Atusi Kohara, RG nº 2.381.547-4 e no CPF nº 048.809.008-34; III) Reeleger para o cargo de Diretor Ge-
rente, João Yssamu Hirai, RG nº 15.879.710-3 e no CPF nº 041.437.568-89. O mandato da diretoria ora
reeleita expira em 31/08/2018. IV) Fica reeleito para o cargo de Presidente Honorário, Eduardo Ryoiti
Mizumoto, RG. nº 3.532.646 e no CPF nº 577.941.038-00. O mandato da diretoria ora reeleita expira em
31/08/2018. Os srs. Atusi Kohara, João Yssamu Hirai e Eduardo Ryoiti Mizumoto, declaram sob as penas
da lei que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, que os
impeçam de exercer os cargos na diretoria ora reeleita. V) A reforma estatutária tornou se necessária para
adequar os objetivos sociais da sociedade, passando o Artigo 1º ter a seguinte redação: “Artigo 1º - A socie-
dade terá como objetivo: Edição de jornais diários, por tempo indeterminado”. Encerramento: Formalidade
legal registrada na JUCESP nº 64.422/17-3 em 01.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. Sentença proferida nos autos nº 0049605-86.2012: 
Vistos. Maria de Lourdes de Barros Forni, qualificada nos autos, requereu a interdição de 
Carmem de Barros Forni, alegando, em síntese, que é a requerida portadora de graves sequelas, 
originárias de Acidente Vascular Cerebral, o que a torna impossibilitada de reger sua pessoa e 
administrar seus bens. Requereu, ao final, a procedência da ação, com a sua nomeação para o cargo 
de curadora. Juntou documentos (fls. 07/42). Após manifestação ministerial, a requerente foi nomeado 
como curadora provisória (fls. 47). A requerente informou a existência de bens em nome da requerida 
(fls. 56/69). A requerida foi citada (fls. 128), tendo seu interrogatório sido dispensado. Determinada a 
realização de prova pericial, foi juntado o laudo (fls. 168/198). O requerente pediu o julgamento (fls. 
210). O Dr. Promotor de Justiça opinou pela procedência (fls. 213/214). O Sr. Perito apresentou 
resposta aos quesitos complementares (fls. *). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de 
pedido de interdição de Carmem de Barros Forni sob o argumento de que se encontra incapacitado(a) 
para a prática dos atos da vida civil, por apresentar sequelas originárias de Acidente Vascular 
Cerebral. O exame pericial realizado constatou que a interditanda é portadora de Demência vascular 
não especificada (CID-10: F01.9). Ao final, concluiu que está ela incapacitada para praticar os atos da 
vida civil, de forma total e permanente. Por conseguinte, nenhuma dúvida subsiste a respeito da 
necessidade da interdição, conforme bem salientado pelo Promotor de Justiça. É, portanto, a 
interditanda absolutamente incapaz para reger por si os atos da vida civil, o que já se veri ficou por 
ocasião de sua citação, tanto que dispensado seu interrogatório, pelo que se impõe a interdição com a 
nomeação da requerente, sua filha, como curadora. Em razão do exposto, acolho o pedido para 
decretar a INTERDIÇÃO de Carmem de Barros Forni, CPF: 151.598.628-46, RG: 1.381.801, 
nascida em 19/08/1929, filha de Dário de Campos Barros e Carmen Lobato de Barros, reconhecendo-
a absolutamente incapaz de exercer, pessoalmente, todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 
3º, inciso II, do Código Civil, por ser portadora de Demência vascular não especificada (CID- 10: 
F01.9), e nomeando-lhe curadora requerente, Maria de Lourdes de Barros Forni , CPF: 
012.268.018-97, RG: 4.179.236., sob compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 do 
Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada 
por três vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, e uma vez na imprensa local. Serve, 
ainda, esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório de Registro Civil 
competente, acompanhada das cópias necessárias ao seu cumprimento, que deverão ser 
providenciadas pela parte e juntadas a esta sentença, inclusive da certidão de trânsito em julgado, 
para que o Sr. Oficial da Unidade de Registro Civil  das Pessoas Naturais competente proceda ao seu 
cumprimento. Junte a requerente cópia do título de eleitor do(a) requerido(a) para averbação junto à 
Justiça Eleitoral. Esta sentença servirá também como termo de compromisso e certidão de curatela, 
independentemente de assinatura do curador, ex vi do disposto no artigo 1.187, I, do Código de 
Processo Civil. Ante a presumida idoneidade da curadora, dispensa-se a prestação de caução para o 
exercício da curatela , nos termos do parágrafo único do art. 1.745 e do art. 1.774, ambos do Código 
Civil. Fica a curadora, ainda, dispensada da especialização da hipoteca legal. Deverá, no entanto, 
prestar de contas semestralmente da administração dos bens da interditada. Após o trânsito em 
julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 93 da Lei 6.015/73 e 1.184 do Estatuto Adjetivo Civil. 
Expeça-se guia de levantamento dos honorários do Sr. Perito. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. 

11ª Vara Cível - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1043971-90.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos Santoro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Viação Ibirapuera LTDA, CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a cobrança de 
R$ 91.588,89 (Set/2014), referente ao valor depositado como garantia do Juízo e que foi em seguida 
destinado ao pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de obrigação que a ora ré contraiu com 
terceiros por força de vínculos trabalhistas. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação 
por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada 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 São Paulo, aos 15 de dezembro de 2016. 

4ª Vara Cível – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011484-
86.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULYANE 
BANDEIRA DA SILVA, CPF 346.947.718-33, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$18.581,11 (atualizado até 16/12/2016), 
acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias acima, pague o valor acima devidamente corrigido, e 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das 
custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida 
de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 16 de dezembro de 2016. 

4ª Vara Cível - Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0043960-86.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, FAZ SABER a corré CARMEN 
LÚCIA JUVANTENY, CPF 036.584.018-18, que WJ VISION FOMENTO MERCANTIL LTDA lhe 
ajuizou uma ação Monitória, bem como contra a North Centro Auxiliar de Diagnósticos S/C LTDA e 
Outros, objetivando o recebimento de R$ 9.342,42 (Mar/2012) decorrentes do Contrato de Fomento 
Mercantil, para descontos de duplicatas, firmado entre as partes em 26/02/2010. Estando a corré em 
local ignorado, foi expedido o presente edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias 
supra, pague o débito devidamente atualizado, bem como honorários advocatícios de 5% sobre o 
valor atribuído à causa (ficando isenta de custas), ou no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena 
de não o fazendo, constituir-se em pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado os embargos previstos no art. 
702 do CPC, nomeando-se para tanto curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1073189-
97.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
ELIZABETE SOUZA A. DO VALE, CPF. 018.502.057-79, que MD EDUCACIONAL LTDA ajuizou-lhe 
uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 16.006,24 (Jul/2014), acrescidos de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das mensalidades 02/2013 à 13/2013 do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à 
causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir -se 
de pleno direito o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 


