
A habilidade da 

comunicação 

é necessária 

para garantir a 

transparência da 

companhia.

Após os escândalos de 
vazamentos de dados 
na Europa, foi criada 

a GDPR (sigla em inglês 
para Regulamento Geral de 
Proteção de Dados). Logo, 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD, Lei 13.709) 
foi sancionada por Michel 
Temer, em 2018, e deve en-
trar em vigor no Brasil em 
agosto de 2020. 

Neste momento, a lei está 
em ‘vacacio legis’, período 
dado para a sociedade se 
adequar. Por conta disso, 
ela está em constante debate 
nas empresas, na imprensa 
e principalmente entre os 
profissionais da área. O mo-
mento nos remete à época 
da chegada do Compliance 
no Brasil. Há inclusive se-
melhanças na estruturação 
das companhias, mercado 
de trabalho e perfil dos 
profissionais buscados. É 
um processo de estudo e 
maturação. 

Pela contemporaneidade, o 
primeiro passo que as gran-
des empresas estão dando é 
a contratação de consultorias 
e escritórios de advocacia 
especializados, que possam 
ajudá-las a entender em que 
fase elas estão, se possuem 
áreas de riscos, e a desenhar 
processos de conformidade 
com a lei.

Após estes primeiros ajus-
tes, cabe às organizações 
identificar qual profissional 
- seja este jurídico, finan-
ceiro/auditor, compliance 
ou TI - ficará responsável 
pela área de Data Privacy e 
por implantar as mudanças. 
É importante destacar que, 
por ser uma fase embrioná-
ria, este é um momento de 
grandes oportunidades para 
aqueles que mostrarem inte-
resse em assumir a cadeira 
dentro da própria companhia 
em que trabalha. 

No futuro, será mais co-
mum surgirem as contra-
tações e procura por pro-
fissionais especializados, 
principalmente para as gran-
des empresas, os chamados 
DPOs (Data Professional 
Officer). Independente do 
recurso ser interno ou exter-
no, o responsável pela Data 
Privacy ou o DPO precisa 
não somente ter um conhe-

cimento técnico jurídico, 
tecnológico (segurança da 
informação) e de Complian-
ce (governança da base de 
dados), bem como um perfil 
diplomático, comunicativo e 
com bom senso de liderança.

Este perfil será necessário 
devido à mudança de cultura 
e mindset que o profissional 
precisará fazer na organiza-
ção. Contudo, isso precisa 
ser feito de forma amigável, 
para que todos os colabo-
radores estejam na mesma 
direção, considerando os 
interesses da companhia. O 
DPO, portanto, não pode ser 
temido, mas sim cativante, 
para que os funcionários se 
sintam à vontade de conver-
sar e mostrar os potenciais 
riscos existentes ao negócio.

A habilidade da comu-
nicação é necessária para 
garantir a transparência da 
companhia, já que o DPO será 
o porta-voz da empresa em 
relação ao tema, junto com os 
outros stakeholders. Ele tam-
bém precisará se relacionar 
com a área de comunicação, 
principalmente em caso de 
crise, como algum vazamento 
de dados. Esse profissional 
será responsável ainda pela 
realização de treinamentos, 
a fim de que todos tenham s 
a informações necessárias e 
conhecimentos alinhados à 
estratégia da empresa e à lei.

É imprescindível que em-
presa e colaboradores se 
mantenham receptivos a este 
assunto. Um comitê, formado 
pelos líderes de jurídico, TI, 
compliance e comunicação 
é essencial para tomada de 
decisões emergenciais e 
consequentes comunicados. 
Esses líderes precisarão de 
atualização constante, bus-
cando sempre pesquisar e 
estudar a Lei Geral de Pro-
teção de Dados.

Esse é um mercado que 
está apenas começando. 
Quem deseja planejar uma 
carreira nessa área desde 
já, inevitavelmente terá a 
vantagem do pioneirismo.

(*) - É advogado e pós-graduado em 
gestão de negócios pela Fundação 

Dom Cabral. Headhunter e sócio 
da VITTORE Partners, consultoria 

de recrutamento nos mercados 
Jurídico, Tributário, Compliance e 
Relações Governamentais (www.

vittorepartners.com.br).

Como se preparar para a 
carreira de proteção de dados?

Tauan Mendonça (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042780-57.2014.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr.Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maurício Azevedo Santana e sua mulher Márcia Aparecida Azevedo 
Santana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cleber Dahir, 
alegando em síntese que firmou contrato através de instrumento particular de compra e venda com 
os requeridos aos 14/02/2009, que consistia na aquisição da unidade: Apartamento de nº 31 no 
Bloco de nº 05 do Edifício Golden V, parte integrante no Condomínio Residencial Golden Ville, com 
a área total de 98.8629 m2, incluso a vaga de garagem, localizada no 1º ou 2º subsolo do condomí 
nio, com endereço a Avenida da Paz, 225, nesta Comarca (matricula 14.560 a margem da R-628 no 
2º C.R.I. Guarulhos/SP, contribuinte na Prefeitura do Município com o nº 083.52.27.0176.00.000-4) 
pelo valor de R$ 94.500,00 (05/2009) parcelado e quitado, com o recebimento da posse do imóvel 
dos requeridos, conforme clausula anexa autos. Em Janeiro do ano 2014,os requeridos em manobra 
fraudulenta através de escritura pública de venda e compra, venderam este mesmo imóvel a 
terceiros. Devido ao Instrumento Particular de Venda e Compra e a quitação, já comprovada nos 
autos e a evidência Fraude, o requerido objetiva a procedência da ação, para declarar nulo a 
rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes datado de 14/02/2009, 
a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos materiais, honorários advocatícios, 
despesas processuais e sucumbência, ao qual em (12/2014 perfazia o total de R$ 133.320,31) 
devidamente corrigida. 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.  

Sociedade Assistencial dos Servidores 
Públicos no Estado de São Paulo-SASP

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinaria
Senhores Associados, no uso das atribuições que lhe conferem o ar tigo 60 do Código Civil e os artigos 40 e 66 do Estatuto 
Social, vem pelo presente edital convocar os Senhores Associados para participarem da AGO da Sociedade Assistencial 
dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo - SASP, a realizar-se na Capital do Estado de São Paulo, na Rua 
Senador Feijó n° 161, 4o andar, no dia 19 de novembro de 2019, em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença 
da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou, em segunda convocação às 14:30 horas, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos do dia: 1. prestação antecipada das 
contas da Di retoria; 2. antecipação da previsão orçamentária; 3. eleição da chapa composta dos membros da Diretoria 
e do Conselho de Administração; Poderão usar o direito deliberarem os associa dos com direito a voto e que estejam 
em dia com suas obrigações estatutárias. São Paulo, 31 de outubro de 2019. Sra. Eliete Junqueira Bertolo-Presidente.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003643-67.2018.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Boituva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andmar Industria e Comércio de Metais Eirelli, CNPJ 24.494. 
167/0001-14, com endereço à Av. Dr. José Marques Penteado, 1868, Jardim das Alamandras, CEP 
18560-000, Ipero - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de J.n. Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese: ser credora do valor R$ 191.710,43, referente 
as duplicatas descritas na petição inicial, mais juros e correções legais. 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, querendo, ofereça embargos à execução (CPC, art. 738), 
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.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1058710-31.2016.8.26.0100 A Drª Ana Lúcia Xavier Goldman, 
Juíza de Direito da 28ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Daniel Renato Baldassarini, RG Nº 
25.054.057, CPF Nº 289.527.118-66 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou–lhe ação de 
Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 343.576,14, referente á confissão de divida não qui 
tada. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos 
termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a 
verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o execu 
tado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002641-14.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, 
na forma da Lei, etc. Faz Sabr a Eliane Ferreira Lima, RG Nº 28.748.921-9, CPF Nº 293.298.588-48 
que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 7.009,84. Referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando 
a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Fica advertida da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial em caso de inércia 
dos réus. Nos termos do art. 257, III, CPC, Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 42ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Laudelino Leão Fragoso, RG Nº 7.597.340, CPF/MF Nº 
739.025.198-00, falecido em 16/06/1995, sem deixar descendentes, representado por sua genitora 
Maria Aparecida Leão Fragoso, CPF/MF Nº 151.341.618-95 que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.022,41. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra CY, do Loteamento Terras de Santa Cristina – 
Gleba VI. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006598-80.2019.8.26. 0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, 
Juíza de Direito da 39ªVC do Foro da Capital/Sp, Faz Saber ao executado Espolio de Jorge Elias, 
CPF 115.640.568-80 na pessoa de sua inventariante Sraª Silmara Fahd Elias, CPF 851.679.089-49 
que Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado Invista Fornecedores MB 
ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 116.106,80, referente as notas 
promissórias devolvidos e não pagos.. Fica a Executada citada por meio deste edital para pagar o 
débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No 
caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do 
CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007638-58.2018 8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Fernandópolis, Estado de SP, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Renato Lopes, Brasileiro, CPF 425.497.601-15, com endereço à Rua: 
Cel Linhares, 1750, LJ5, Dionisio Torres, CEP 60170-241, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: não liquidou as faturas demonstradas nos autos . 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 Fernandopolis, aos 24 de outubro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028829-24. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0028829-24.2019.8.26.0002. O Dr. 
Fabricio Stendard , Juiz de Direito da 3ªVara Cível do Foro Regional de Santo Amaro S/P, na forma 
da lei, etc. Faz Saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº 074.483.288-83 que lhe foi proposta 
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 18.812,32, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários 
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011472-69. 2015.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Graziela da Silva Nery Rocha, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Oracidio Gonçalves de Oliveira, CPF 263.574.451-34, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
alegando em síntese: Que o requerido é devedor da quantia de R$ 31.182,73, referente a fatura nº 
93164749, com vencimento em 01/10/2012, no valor de R$ 8.540,51 e fatura nº 90697497, com 
vencimento em 30/08/2012, no valor de R$ 18.406,84. 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, proceda ao 
pagamento da quantia de R$ 31.182,73, no mesmo prazo poderá apresentar embargos, ficando 
ainda advertido a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, casa 
permanece inerte. 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 11 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003564-93.2019.8.26.0010. Processo Principal 
Nº0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ªVC, do Foro Regional X – Ipiranga 
Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Patricia Roberta 
Ribeiro Matias, RG 32.710.979-8, CPF 304.194.528-26, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana, CNPJ/MF 58.250.689/0001-92. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 16.120,19, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de outubro de 2019.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0000997-73.2011.8.26.0009. A Drª. Márcia de Souza Donini 
dias Leite, Juíza de Direito da 2ªVC do Foro Regional de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Pauline 
Fonseca Maximino, CPF: 812.040.001-15, RG Nº 25634492-9, que União Social Camiliana lhe 
ajuizou ação de Cobrança para recebimento da quantia de R$ 5.095,63, devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, referente as 
despesas hospitalares. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferido sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, Ficando adverti 
do de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de Junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002183-37. 2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Ribeirão Pires, Estado de SP, Dr(a). Sidnei Vieira Da Silva, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tatiane Cristina Ghezzi Frezarin CPF/MF Nº 324.292.618-80, que Paulista 
Invest Fomento Mercantil Ltda ajuizou-lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 
11.049,27, referente aos cheques devolvidos e não pagos. Fica a Executada citada por meio deste 
edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser 
penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código 
de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. 
Do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0021280-81.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Matheus Amstalden 
Valarini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 35. 
421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Avenida 
das Comunicacoes, 04, Industrial Anhanguera, CEP 06276-190, Osasco - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação  por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 8.433,12, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação prazo de 20 dias. Proc Nº 0082336-28.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º VC do Foro da Capital-SP. Faz saber a Tieme Nihomatsu. 
CNPJ/MF Nº 078.253.449-01, que Sociedade Beneficente São Camilo,alegando em síntese: Foi 
deferida a sua Intimação por edital, referente a penhora de fls (45) no valor de R$ 4.705,82 (art. 
841,2&, do CPC). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua Intimação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embarque a ação. Ficando advertido de 
que será nomeado curador epecial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000394-33.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valesca Maria Garcia Felicio, RG Nº 3469 
73843, CPF/MF Nº 340.111.958-39, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no 
valor de R$ 6.882,40. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Fica advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

SALCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que requereu à Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação e Renovação para fabricação de apa-
relhos e equipamentos de medida, teste e controle, localizada a Rua Marilândia nº 265 -
Vila Primavera - São Paulo - SP - CEP 02802-070.
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A declaração foi dada por 
Luca Castellini, que já 
havia escrito no Twitter 

que o jogador do Brescia é 
“mais estúpido do que negro”. 
Em entrevista à emissora Radio 
Cafè, ele também negou que a 
torcida do Hellas seja racista.

“Balotelli é italiano porque 
tem a cidadania italiana, mas 
nunca poderá ser totalmente 
italiano”, disse. Segundo Cas-
tellini, seu clube “também tem 
um negro na equipe”, Eddie 
Salcedo, italiano fi lho de pais 
colombianos. “Ele marcou on-
tem, e Verona inteira o aplau-
diu”, acrescentou. O torcedor 
não afi rmou se também acha 
que Salcedo não é “totalmente 
italiano”.

O mais recente episódio de 
racismo na Série A ocorreu du-
rante uma partida entre Hellas e 
Brescia, no último domingo (3). 
No segundo tempo, quando o 
time da casa vencia por 1 a 0, 
Balotelli pegou a bola com as 
mãos perto da bandeirinha de 
escanteio e a chutou na direção 
da arquibancada. Em seguida, 
o atacante ameaçou sair de 
campo e se dirigiu para os ves-

A mobilização para minimizar 
o racismo contra Balotelli

Enquanto autoridades, cartolas e até o técnico do Hellas Verona se mobilizam para negar as ofensas racistas contra Mario 
Balotelli, o líder de uma torcida organizada do time gialloblù disse ontem (4) que o atacante “nunca será totalmente italiano”

Jogadores tentam contem Balotelli após caso de racismo. 

tiários, mas foi dissuadido por 
companheiros e adversários. 

Vídeos feitos na arquibancada 
e divulgados nas redes sociais 
mostram de forma inequívoca 
diversos torcedores imitando 
macacos quando Balotelli pega 
na bola. Após o fi m da partida, 
diversas personalidades ligadas 
ao Hellas tentaram minimizar 
o caso. O técnico Ivan Juric 
disse que não houve nenhum 
coro racista contra Balotelli, 
apenas “gozações e vaias con-

tra um grande jogador”. Já o 
presidente do clube, Maurizio 
Setti, também afi rmou não ter 
escutado nada. 

“Estou em Verona há oito 
anos e pude ver como os 
torcedores são irônicos, mas 
não racistas. Aquelas duas ou 
três pessoas, se elas existem, 
estamos prontos a puni-las”, 
acrescentou. Apesar disso, o 
cartola garantiu ter se “des-
culpado” com o atacante, “na 
eventualidade de que alguém 

tenha lhe dito alguma coisa”. 
O prefeito de Verona, Federico 
Sboarina, disse que estava no 
estádio e que não ouviu nenhum 
insulto racista.

“O que Balotelli fez é inex-
plicável, porque, sem qualquer 
motivo, ele iniciou uma histeria 
midiática contra toda uma tor-
cida e uma cidade”, reforçou. 
Verona é um dos principais 
bastiões da extrema direita na 
Itália, e políticos ultranaciona-
listas são intimamente ligados 
às organizadas do Hellas, notó-
rias por sua adesão à simbologia 
fascista.

Luca Castellini, por exem-
plo, pertence ao partido de 
extrema direita Força Nova, 
que em junho passado lan-
çou até um manifesto com 
a foto de Benito Mussolini e 
a frase “As raízes profundas 
são eternas”. Em uma men-
sagem no Instagram, Balotelli 
agradeceu a todos os que se 
solidarizaram e criticou aque-
les que tentaram minimizar o 
caso. “Vocês demonstraram 
ser verdadeiros homens, não 
como quem nega a evidência”, 
escreveu (ANSA).

3ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1000628-87.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNO AKIMOTO, CPF. 353.430.028-97, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 (Jan/2014), 
oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo as mensalidades 
não pagas no ano de 2010. Estando o réu 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, que o 
tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, 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 01 de novembro de 2019. 8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053182- 

28.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARNALDO 
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF. 029.528.618-03, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 100.674,05 
(valor em 31/07/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente 
de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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SAO número de brasileiros que 
fazem turismo rural na Itália 
cresceu 37,7% em 2017, de 
acordo com um relatório di-
vulgado neste fim de semana 
pela organização do principal 
evento do setor no país. O 
estudo se baseia em dados do 
Instituto de Serviços para o 
Mercado Agrícola Alimentar 
(Ismea) e foi publicado por 
ocasião do Salão Nacional do 
Agriturismo e da Agricultura 
Multifuncional (Agri&Tour), 
em Arezzo.

Segundo o relatório, o nú-
mero de brasileiros que fazem 
turismo rural na Itália cres-
ceu 37,7% em 2017, último 
ano com dados disponíveis, 
enquanto a quantidade de 
diárias em hospedagens agrí-

Cresce o turismo rural de brasileiros na Itália
colas subiu 41,3% no mesmo 
período.  Esses números 
colocam o Brasil à frente de 
países como Rússia (37,5% 
e 33,1%) e China (26,8% e 
30,1%) em termos de cres-
cimento relativo. 

O turismo rural na Itália 
acumula 20 anos de expansão 
ininterrupta e registrou 3,2 
milhões de chegadas (+6,7%) 
e 12,7 milhões de diárias 
(+5,3%) em 2017. O fatura-
mento do setor no período 
foi de 1,36 bilhão de euros, 
alta de 6,7% na comparação 
com 2016. A Toscana, com 
889 mil turistas, a Província 
Autônoma de Bolzano, com 
448 mil, e o Vêneto, com 306 
mil, encabeçam o ranking de 
turismo rural no país (ANSA).

Turista em um hotel rural de Siena: a Toscana 

é líder em agriturismo na Itália. 
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