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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 

Cuidados no mercado de 
informação de dados

Nivemos em mundo 

onde a troca de 

informação pela 

internet, data 

centers ou redes de 

telecomunicações 

acontecem em 

milésimos de segundos 

ou em nanosegundos.

Com essa grande facilida-
de e troca de informa-
ções surgiu um mercado 

expressivamente rentável: 
o mercado de informações 
de dados. Os dados pessoais 
passaram a ser um novo pro-
duto das empresas, ocorrendo 
casos em que os dados são o 
principal ativo de certas em-
presas, tomando relevância em 
fusões e aquisições, tendo em 
alguns cenários de venda na 
qual este ativo imaterial possui 
mais relevância que o serviço 
prestado, pessoal, proprieda-
de intelectual, espaço físico, 
dentre outros. 

O escândalo do vazamento 
de dados pessoais de usuá-
rios do Facebook despertou o 
mundo para a importância de 
regulamentação mais precisa 
sobre o armazenamento e 
tratamento de dados pessoais. 
Seguindo o modelo europeu 
– GDPR, logo o governo brasi-
leiro sancionou a Lei Geral de 
Proteção de Dados, impondo 
deveres e obrigações àqueles 
que tem acesso às informações 
pessoais de usuários, clientes 
ou consumidores; busca-se 
proteger dados pessoais, com o 
intuito de resguardar os direi-
tos fundamentais de liberdade 
e de privacidade das pessoas 
naturais. 

Em que pese a vigência da 
lei estar prevista para agosto 
de 2020, já há a tramitação 
no Congresso de projeto para 
postergar a data de início da 
sua vigência. Há dúvida do 
quão preparadas as empresas 
estão para a chegada da nova 
lei, e como serão feitas as adap-
tações e transições das empre-
sas para enquadramento aos 
termos da lei, inclusive para 
os controladores e operadores 
de dados pessoais. 

Segundo estudo realizado 
pela Serasa Experian, as em-
presas estão apenas em torno 
de 15% dentro dos parâmetros 
da nova lei, o que ocasionaria 
diversas responsabilidades 
daqueles que tem acesso aos 
dados pessoais pelo descum-
primento da lei, acarretando 
uma possível futura avalanche 
de litígios judiciais. 

Dessa forma, o mercado bra-
sileiro não está mesmo pronto 
para as regulamentações im-
postas, assim como o mercado 
europeu não estava quando 
da entrada em vigor do GDPR 
(e continua não preparado), 
mas ainda assim as empresas 
devem buscar, desde já, se 

manter em conformidade com 
a nova lei, que é necessária, 
sendo apenas o prazo de início 
incerto.

E também estão errados 
aqueles que estão crendo que 
podem antes da entrada em 
vigor da lei colher dados e mais 
dados pessoais, sem estarem 
limitados pelas disposições 
legais. Não se deve esperar a 
vigência da lei para se adaptar 
e nem agir desmedidamente 
antes de sua vigência. O tem-
po chegará e estarão à frente 
aquelas empresas que se an-
teciparam. 

Nota-se que há diversas 
providências imprescindíveis 
a serem adotadas pelas em-
presas, por exemplo: entender 
as obrigações e os deveres 
impostos pela lei, reestrutu-
ração e cuidados com a base 
digital de dados, formação de 
setor especializado na área 
(conforme o caso), tudo para 
certifi car o enquadramento e 
cumprimento dos requisitos 
legais.

A legislação prevê penalida-
des e multas pelo descumpri-
mento, que podem atingir até 
2% do faturamento da empre-
sa, dependendo do caso, até o 
teto máximo de penalidade no 
valor de R$ 50 milhões de reais, 
sendo possível se chegar ao 
limite de impor a inatividade da 
empresa. Denota-se, portanto, 
a importância do cumprimento 
da lei.

Mas as penalidades pecuni-
árias não são necessariamente 
a grande preocupação das 
empresas, e isso já foi posto à 
prova na prática por empresas 
sujeitas ao GDPR europeu, que 
vem sofrendo reiteradas mul-
tas e mantém as suas práticas. 
As empresas devem estar aten-
tas ao diferencial comercial e 
importância efetiva de prote-
ção dos dados pessoais de seus 
clientes, fornecedores etc.

Portanto, mesmo com o 
possível adiamento na entrada 
em vigor da lei, as empresas 
devem se apressar ao máximo 
à adequação aos parâmetros 
da nova lei, buscando asses-
soria especializada, a fi m de 
evitarem eventuais litígios 
futuros após a vigência da lei, 
algo que, naturalmente, se 
ocorrer, afetará os resultados 
e, principalmente, a imagem 
das companhias.   

(*) - Sócia do FF Advogados, atua nas 
áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível e 

com.br).
(**) -  Advogado do FF Advogados, 
atua na área do Contencioso Cível 
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Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1013123-15.2018.8.26.0100. A Drª. Adriana Barrea,  Juíza 
de Direito da 6ª VC do Foro   aos Correqueridos Antonio Marcos Pereira De 
Oliveira, CNPJ/MF Nº: 20.759.431/0001-43, Viviane Maria da Silva, CNPJ/MF Nº 26.437.488/0001-
02, e Anderson d , CNPJ/MF Nº 15.488.829/0001-52, que Adidas Ag e Adidas 
International Marketing B.V. ajuizaram-lhes ação Ordinária 
Perdas de Danos Materiais e Morais, –ME e 
de Mira Cell Com  requeridos estarriam 

. Estando os correqueridos em local 

000,00. 
da lei. São Paulo, 03 de Se  de 2019.   

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002291-47. 2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP
da Lei, etc. Faz S  a(o)Benedito Alcides de Oliveira, RG Nº 16.999.119, CPF Nº131.579.958-80 
que , ajuizou-

Terras de Santa Cr

. ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000983-57. 2017.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC P
Lei, etc. Faz S  a(o) Jose Machado Pereira, Bras., Casado, RG M77214835, CPF 563.664.266-

-000, Eloi Mendes - 
 

 

-
a sua Citação dital

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007210-08. 2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - P

Jandira Fátima da Silva RG Nº 13.681.320, CPF Nº 
049.633.458-11, que , ajuizou-

stina VII (atualmente denominado Riviera de Sta 

ada Mais. Dado e 
. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - P, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 

a da Lei, etc. Faz S  a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileiro, RG 44.113.755-6, CPF 332.899. 
288- -002, São Paulo - SP que 

Camiliana. Encontrando-
ntimação dital, 

voluntário, inicia- ndentemente de 

ada Mais.  Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014500-71.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). 
etc. Faz S  a(o) International Can Ltda, CNPJ 00.629.800/0001-  

termos do  

requerer seja-
o mês (art.916. do CPC). Encontrando-

itação dital

ada Mais  

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia

Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas)
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da
Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, 
no dia 06 de dezembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1,
Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de 
eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das
cláusulas 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução 
do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da 
comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas 
Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo
ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das 
deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato
de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.
A comprovação da condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante 
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido
pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de  mandato. Neste caso, solicitamos o
depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como
o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. 
São Paulo, 22 de novembro de 2019. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 

Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os
titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 06 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação
Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; 
(ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos
praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução
CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a 
serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, 
pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário,
em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009
e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado 
em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado 
em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie
com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A.. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato.  Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e 
dos  documentos societários, na sede social da Emissora, acima  mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da  realização da assembleia. São Paulo, 22 de novembro de 2019.
Pentá gono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente  Fiduciário.

FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF Nº. 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 02/12/19, às 
10:00hs, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária, 
(a) eleição e posse da diretoria; e (b) Outros assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Consolidado Controladora

Ativos 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 7.212 5.090 42 81
Contas a receber, líquidas 24.610 28.079 – –
Impostos a recuperar 2.213 1.866 97 –
Outros ativos 3.566 3.926 – –
Ativos fiscal diferido – 9.749 – 338

    
Total do ativo circulante 37.601 48.710 139 419

Títulos e valores mobiliários – 4.246 – –
Mútuos com partes relacionadas – – – 675
Ativo fiscal diferido 5.206 – – –
Impostos a recuperar 71 166 – 94
Outros ativos 33 93 – –

    
Total do realizável a longo prazo 5.310 4.505 – 769

Investimentos – – 8.520 16.863
Imobilizado 10.306 10.724 – –
Intangível 35.135 37.580 – –

    
Total do ativo não circulante 50.751 52.809 8.520 17.632

    
Total do ativo 88.352 101.519 8.659 18.051

Balanços patrimoniais Consolidado Controladora
Passivos 2018 2017 2018 2017
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 9.831 6.350 – –
Fornecedores 18.765 20.138 11 –
Obrigações tributárias 5.990 10.838 – 255
Obrigações trabalhistas 4.105 2.777 – –
Adiantamentos de clientes 5.575 3.322 – –
Dividendos a pagar 580 – – –
Outros contas a pagar 3.893 2.247 – –
Total do passivo circulante 48.739 45.672 11 255
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 37.470 37.935 – –
Mútuo a pagar para partes relacionadas 37.024 31.608 48.329 43.588
Obrigações tributárias – 2.047 – –
Provisão para demandas judiciais 3.936 5.134 – –
Total do passivo não circulante 78.430 76.724 48.329 43.588
Patrimônio líquido
Capital social 185 186 185 186
Reservas de capital 99 99 99 99
Prejuízos acumulados (60.867) (52.308) (60.867) (52.308)
Transações com acionistas 
 controladores e não controladores 20.902 26.231 20.902 26.231
Patrimônio líquido atribuível 
 aos acionistas controladores (39.681) (25.792) (39.681) (25.792)
Participação de não controladores 864 4.915 – –
Total do patrimônio líquido (38.817) (20.877) (39.681) (25.792)
Total do passivo e patrimônio líquido 88.352 101.519 8.659 18.051

Demonstrações do resultado Consolidado Controladora
2018 2017 2018 2017

Receitas líquidas 121.416 112.687 – –
Custo das vendas (92.205) (81.550) – –
Lucro Bruto 29.211 31.137 – –
Despesas de Vendas (4.606) (2.363) –
Perda por redução ao valor recuperável 
 de contas a receber (1.528) (446) –
Despesas Administrativas (23.086) (34.863) (21) (67)
Outras receitas e despesas, líquidas (2.209) (4.243) – –
Resultado antes das despesas 
 financeiras líquidas e impostos (2.218) (10.778) (21) (67)
Receitas financeiras 11.165 10.902 – –
Despesas financeiras (26.310) (21.729) (5.472) (7.779)
Despesas financeiras líquidas (15.145) (10.827) (5.472) (7.779)
Participação nos lucros das empresas 
 investidas por equivalência 
  patrimonial, líquida de impostos – – (3.022) 3.416
Resultado antes dos impostos (17.363) (21.605) (8.515) (4.431)
IR e CS: IR e CS - Correntes (687) (87) – –
IR e CS - Diferidos 5.013 9.749 (43) 338
Prejuízo líquido do exercício (13.037) (11.943) (8.559) (4.093)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores (8.559) (4.093)
Acionistas não controladores (4.478) (7.849)
Prejuízo líquido do exercício (13.037) (11.942)

Tomas Henrique Fuchs - Diretor Presidente
Joice Brawerman - Contadora CRC 1SP265027/O-8

 Datora Participações S.A. CNPJ/MF 07.704.246/0001-93

Instituto Nova Semente - CNPJ/MF nº 08.950.473/0001-61
Edital de Convocação - 3° AGO a Ser realizada em 05/12/2019.

O Sr. Ruy Mendes Reis Júnior Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Nova Semente, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 4º, § 1° do Estatuto Social, convoca todos os associados para se reunirem em AGO, a ser realizada 
no dia 05/12/2019, ás 20:00 hs, na Praça Roosevelt, 200 - 16° Andar, nesta Capital de SP/SP, em 1ª convocação, às 
20 hs, com a presença da maioria absoluta dos associados; e em 2ª convocação às 20:30 horas, com a presença da 
maioria simples dos associados, a fim de tratarem: 1. Exame, discussão e aprovação do relatório da Administração e 
os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios e respectivos pareceres do Conselho Fiscal, 
relativos aos exercícios encerrados em 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017 e 31/12/2018. 2. Aprovação dos Atos prati-
cados pela Diretoria Executiva até a presente data; 3. Eleição da Diretoria Executiva e dos Membros do Conselho Fiscal. 
4. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores associados, na sede social, os documentos 
exigidos pelo Artigo 4° - Inciso VII da Lei nº 9.790/99. São Paulo, 23/11/2019. Ruy Mendes Reis Júnior – Presidente.

1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1034015-42.2018.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tiago Henriques Papaterra 
Limongi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TNO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.757.977/0001-05, que VR 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA., lhe ajuizou um PEDIDO DE 
FALÊNCIA, por ser credora de R$51.606,54 (Março/2018), acrescido de correção monetária, juros e 
honorários advocatícios, representados pelo Instrumento Particular de Confissão e Consolidação de 
Dívida, firmado entre as partes em 16/04/2017 e não pago. Estando a ré em lugar ignorado foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste 
ou deposite o valor total do crédito, devidamente atualizado (art. 98, § único da Lei 11.101/05), sob 
pena de Decretação de Falência. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo 05 de agosto de 2019. 

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 1010416-
61.2015.8.26.0009. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUANA 
APARECIDA DE SANTE SILVA, CPF 363.104.658-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, alegando em síntese: ser credora da 
requerida do valor de R$ 8.949,84 (Out/2015), oriundos dos cheques nºs. 000051, 000052, 000053, 
000054 e 000058, no valor de R$ 1.475,00 cada, sacados contra o Banco Bradesco S.A., e 
devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertida de 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 30 de setembro de 2019. 

3ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1004513-30.2018.8.26.0271 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional 
VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a JENIFER LEAL PEREIRA DUARTE, CPF. 426.879.238-42, que AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de 
R$ 7.678,00 (Ago/2018), oriundos das mensalidades não pagas no ano de 2013, referente ao 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a requerida 
em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague 
o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de 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 15 de outubro de 2019. 

Em 2018, o Lazio, onde 
fi ca Roma, somou 620 
mil presenças de bra-

sileiros, o que representa um 
aumento de 12,4% na compa-
ração com 2017.

Na segunda posição, apare-
ce a Toscana, conhecida por 
suas vinícolas e pelas cidades 
de Florença, Pisa e Siena, com 
466 mil presenças brasileiras 
e um crescimento de 5,8% 
com o ano anterior. O Vêne-
to, cuja capital é Veneza, e a 
Lombardia, de Milão, fi caram 
com a terceira e quarta colo-
cação, com 434 mil e 351 mil 
presenças – um aumento de 
7,2% e 6,8%.

Quinta colocada no ranking, 
a região da Campânia regis-
trou um desempenho ex-
pressivo, acima da média das 
quatro outras regiões, com um 
aumento de 29,8% no número 
de presença de brasileiros 
em 2018, saltando de 129 mil 
a 168 mil. Sardenha, Puglia, 
Basilicata e Molise, apesar de 
terem participação pequena 
no número total de turistas 
brasileiros na Itália, também 
viveram um “boom” entre 2017 
e 2018, segundo os dados da 
ENIT.

A presença de brasileiros 
cresceu 35,3% em Molise 
(passando de 343 para 464); 
33,7% na Basilicata (de 3,2 
mil a 4,3 mil); 29,3% na ilha 
da Sardenha (de 29 mil a 38 
mil); e 19,1% na Puglia (de 33 
mil a 40 mil). Os brasileiros 
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Lazio e Toscana lideram 
destinos de brasileiros na Itália

O Lazio, a Toscana e o Vêneto continuam sendo os destinos preferidos dos brasileiros na Itália, de 
acordo com dados da Agência Nacional do Turismo (ENIT) e do Instituto de Estatísticas (Istat)

preferiram visitar a Itália em 
2018 nos meses de julho (294 
mil presenças nas estruturas 
hoteleiras), maio (289 mil) 
e setembro (279 mil). Feve-
reiro e março são os meses 
com menor taxa de turistas 
do Brasil (132 mil e 143 mil), 
enquanto dezembro, com 150 
mil, teve um aumento de 20% 
em relação a 2017.

No total, a presença de 
brasileiros em estruturas de 
hospedagem na Itália aumen-
tou 9,6% em 2018, na compa-
ração anual. Cerca de 77% dos 
viajantes fi zeram reservas em 

hotéis, enquanto 22,8% busca-
ram locais alternativos, como 
imóveis próprios ou alugados.

O gasto dos viajantes bra-
sileiros na Itália em 2018 
foi de 745 milhões de euros, 
sendo que 562 milhões de 
euros (75%) foram apenas 
para hospedagem em hotéis 
ou resorts. Ainda assim, o 
número é menor que os 565 
milhões de euros gastos em 
2017 nos hotéis e resorts – e 
o qual sofreu uma queda de 
0,5% em 2018.

Na contramão, os viajantes 
têm alugado mais casas na 

Itália para se hospedarem, 
prática que cresceu 95,3% 
entre 2017 e 2018, saltando de 
26 milhões de euros para 51 
milhões de euros o valor total 
desembolsado pelos turistas 
brasileiros. Para 65% dos via-
jantes brasileiros, a ida à Itália 
ocorreu por motivos culturais, 
com visitas às chamadas “ci-
dades de artes”. Para 1,3%, 
as praias e balneários foram 
as razões da viagem. Outros 
0,7% elegeram as montanhas, 
a enogastronomia e as práticas 
esportivas (ANSA).

Em 2018, o Lazio, onde fi ca Roma, somou 620 mil presenças de brasileiros.

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Fabiano Oliveira Rodrigues (**)
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