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INICÍO MINHA COLUNA comentando a supersérie ‘Onde 
Nascem os Fortes’,  de Geoge Moura e Sérgio Goldenberg, que 
estreia em abril na faixa das 23 horas na Globo. A emissora não  
poupará gastos para realizar uma grande produção e atingir uma 
boa audiência nesse horário.

PARA SE TER UMA IDEIA, O DEPARTAMENTO DE 

ARTE DA ATRAÇÃO encomendou junto ao Museu Histórico 
Nacional e ao Museu de História Nacional de Ingá, na Paraíba 
, réplicas de alguns fósseis de animais presentes em ambas 
unidades. A ideia , segundo Patrícia Kogut, é usar as peças nas 
cenas do paleontólogo Hermano, protagonista masculino da 
saga. A Globo pretende investir muito na produção.

CONFORME A COLUNA HAVIA INFORMADO, JÁ 

COMEÇARAM AS MUDANÇAS na novela ‘Deus Salve o Rei’. 
O elenco recebeu na semana passada 15 novas cenas, que estão 
sendo fi lmadas e deverão começar a ir para o ar nos próximos 
dias. A emissora vai mudar totalmente a origem da história.

ENTRE OS AJUSTES ORDENADOS ESTÁ A ANTECI-

PAÇÃO DO TRIÂNGULO AMOROSO entre Catarina (Bruna 
Marquezine) Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso ( Rômulo 
Estrela), medida que o autor da trama, Daniel Adjafre, já co-
meçou a trabalhar. A história não vinha causando expectativa 
nos telespectadores e a audiência ameaçava cair.

A ÉPOCA DE VACAS MAGRAS NAS EMISSORAS DE 

TELEVISÃO está atingindo até mesmo  as antenas de transmis-
são. Um dos cartões postais da Av. Paulista, principal corredor 
de São Paulo, a torre da Band perdeu a iluminação especial que 
tinha. A ordem da direção da emissora é economizar.

O PROGRAMA HUMORÍSTICO ‘ENCRENCA’, DA REDE 

TV, vem se consolidando em terceiro lugar na faixa horário das 
18h no domingo, batendo inclusive a Record.  A atração bem 
produzida mostra um humor diferente sem cansar os telespec-
tadores e apresenta textos inteligentes. O programa tem uma 
equipe pequena mas de qualidade.

O CANTOR FÁBIO JR PODERÁ COMANDAR NA GLOBO 
um programa musical aos domingos na faixa horária do meio 
dia. A coluna apurou que as conversas já estão bem adiantadas 
com a diretoria da emissora onde o impasse está sendo o acerto 
de salário entre o cantor e a Globo. Estreia prevista para maio.

SEGUNDO PESQUISA, A REDE BANDEIRANTES de 
Televisão foi a emissora que mais caiu de audiência no ano 
passado. Com uma grade de programação muito abaixo do 
esperado pelo seu público a emissora não tem perspectiva de 
mudar sua programação. Datena e o telejornal é só o que há 
de melhor na grade.

FRASE FINAL: Os maiores inimigos declarados não fazem 
tanto mal quanto os pequenos ocultos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de fevereiro de 2018 Página 9

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o chefe de Esta-
do norte-americano, as 
escolas “sem armas” são 

um “ímã” para os assassinos 
em massa, ou seja, “pessoas 
ruins”. Em uma série de tuí-
tes, o presidente considerou 
que munir os funcionários é 
uma medida que poderia ser 
determinante.

“Professores e treinadores 
altamente treinados e adep-
tos às armas solucionariam 
instantaneamente o problema 
antes da chegada da Polícia. 
Grande poder dissuassivo”, 
escreveu Trump. Além disso, 
durante um encontro para de-
bater a segurança nas escolas 
do país, o presidente dos EUA 
disse que pretende estipular 
um bônus para professores 
que se submetam a treina-
mento para portar armas nas 
salas de aula, o que poderá 
variar entre 10, 20 e 40% de 
bonifi cação.

Donald Trump volta a defender 
professores armados em escolas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender na última quinta-feira (22) a ideia 
de que professores sejam treinados para atirar como solução para os ataques em escolas

Após o tiroteio ocorrido na 
instituição de Parkland, na Fló-
rida, na última quinta (15), que 
deixou 17 pessoas mortas, en-
tre professores e alunos, vários 
adolescentes norte-americanos 
têm protestado nas ruas e nas 
redes sociais para que o presi-
dente e os parlamentares to-
mem medidas que coíbam atos 
violentos desse tipo. Trump 
também voltou a defender a 
Associação Nacional do Rifl e 
(NRA), principal organização a 
favor do porte e venda de arma 
no país e grande fi nanciadora 
de campanhas políticas.

A polêmica declaração acon-
tece um dia após o republicano 
se mostrar favorável a um maior 
controle de antecedentes na 
venda de armas e propor a 
proibição dos chamados “bump 
stock”, usado para converter ri-
fl es semiautomáticos em armas 
automáticas com aceleração 
dos disparos (ANSA).

D
iv

ul
ga

çã
o

No entanto, o magnata virou 
alvo de protestos por parte de 
professores que rejeitaram 
sua proposta e apostaram em 
outras alternativas, lançando 
uma campanha na internet 
para promover suas ideias. 
Identifi cado pela hashtag #Ar-
mMeWith (“MeArmeCom”, em 
tradução livre), o esforço dos 
educadores é uma resposta 
direta à Trump e já foi com-

partilhada milhares de vezes.
Alguns pedem para serem 

armados “com recursos e o 
dinheiro necessário para ajudar 
os estudantes com problemas 
mentais, e não com armas”, 
enquanto outros sugerem que 
gostariam de receber “livros, 
materiais escolares, tempo para 
resolver problemas emocionais 
dos estudantes e ampliar os 
relacionamentos”.

Julia Buonafi nna/Agência Brasil

País predominantemente tropical, o Brasil vem evoluindo 
nos esportes de inverno, mas ainda está longe de se tornar um 
destaque nesta área. Tanto assim que até agora o país não con-
quistou nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno em 
PyeongChang, na Coreia do Sul, que terminaram na sexta-feira 
(23).  A competição envolveu 15 esportes de inverno disputados 
por atletas de 93 países.

Na quinta-feira (22), o atleta brasileiro do esqui alpino, Michel 
Macedo, se despediu dos Jogos após não conseguir completar 
a primeira descida do Slalom Especial. O atleta não chegou a 
cair, mas perdeu uma passagem obrigatória no fi nal da primeira 
descida. Ele não conseguiu superar a falta de ritmo devido a uma 
contusão durante um treinamento, além das condições adversas 
da pista de Yongpyong, que atrapalhou vários atletas na hora de 
completar a prova. Dos 106 participantes, apenas 43 conseguiram 
completar as duas descidas.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil, nem mesmo os 

atletas favoritos ao ouro, como o austríaco Marcel Hischer e o 
norueguês Henrik Kristoffersen, conseguiram completar a prova. 

Atletas brasileiros evoluem em PyeongChang, 
mas ainda sem ganhar medalhas

Edson Bindilatti carrega a bandeira do Brasil à frente da 

delegação na abertura dos jogos.

O primeiro lugar foi do sueco André Myherer, seguido do suíço 
Ramon Zenhaeusern e do austríaco Michael Matt. Outro destaque 
nacional em PyeongChang é Isadora Williams, de 22 anos, a pri-
meira patinadora do Brasil  a passar à fi nal de uma categoria dos 
Jogos Olímpicos de Inverno. Ela se classifi cou para o Programa 
Livre da Patinação Artística dos Jogos na Coreia do Sul, mas na 
fi nal não conseguiu melhorar seu resultado. 

A delegação brasileira em PyeongChang foi  formada por dez 
atletas que disputaram cinco modalidades: Isabel Clark (snowbo-
ard), Isadora Williams (patinação artística), Michel Macedo (esqui 
alpino), Jaqueline Mourão e Victor Santos (esqui cross-country) 
e Edson Bindilatti, Odirlei Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins 
e Erick Vianna (reserva) formaram a equipe de bobsled (espécie 
de trenó de quatro trilhos dotado de direção e utilizado para 
descer pistas de neve em grande velocidade).

Filip Singer/EFE

O presidente da Turquia, o 
islamita Recep Tayyip Erdogan, 
criticou sexta (23) os Estados 
Unidos por apoiar as milícias 
curdas na Síria, ao denunciar 
que Washington planeja dar 
centenas de milhões de dólares 
a grupos “terroristas”.

“Se você der apoio de 500 ou 
550 milhões de dólares do or-
çamento aos terroristas, temos 
que dizer que está correto, que 
está em um bom caminho?”, 
acusou Erdogan, em referência 
ao que a Turquia considera pla-
nos dos EUA para fi nanciar as 
YPG, uma milícia curda aliada de 
Washington contra o jihadista 
Estado Islâmico (EI). A Turquia 
considera as YPG uma organi-
zação terrorista e lançou em 
janeiro passado uma ofensiva 
contra o grupo no cantão sírio 
de Afrin, que Erdogan afi rmou 
hoje fi cará em breve “limpo de 
terroristas”.

“Este verão vai ser quente 
tanto para os terroristas como 

para quem os apoia”, advertiu 
o presidente turco, reiteran-
do que, uma vez concluída a 
operação em Afrin, as tropas 
turcas irão para Manbij, outra 
região síria em mãos das YPG e 
onde, ao contrário de Afrin, há 
presença de forças da coalizão 
internacional contra o Estado 
Islâmico liderada pelos Estados 
Unidos.

“Primeiro limparemos Manbij 
de terroristas e depois trans-
formaremos o leste do (rio) 
Eufrates em uma região segura 
para nós e nossos irmãos e 
irmãs sírias”, afirmou Erdo-
gan. O presidente turco disse 
que, após 35 dias de operação 
militar, a Turquia já controla 
415 quilômetros quadrados em 
Afrin, aproximadamente 20% do 
território. “Espero que em pouco 
tempo possamos limpar Afrin de 
terroristas e deixar que centenas 
de milhares de sírios que vivem 
no nosso país retornem aos seus 
lares”, afi rmou (ABr/EFE).

Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Turquia acusa EUA de 
darem milhões de dólares 

a “terroristas” na Síria
BBC Brasil

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CLAYTON LOPES BEZERRA, profi ssão: supervisor de vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Lopes Bezerra e de Francisca 
Serafi m Bezerra. A pretendente: CINTIA PEREIRA BASTOS, profi ssão: técnica em raio X, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1988, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Valdemir Pereira Bastos e de Maria Cristina Nogueira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Anna Lisa Antonucci/ANSA

A participação da rainha 
Elizabeth na Semana de Moda 
em Londres consagrou a pri-
meira edição do prêmio “Queen 
Elizabeth II”, que tem como 
objetivo reconhecer um estilista 
de moda britânico. Vestindo um 
terno de “tweed” azul enfeita-
do com cristais “Swarovski”, 
feito pela sua estilista pessoal 
Angela Kelly, a rainha assistiu 
ao desfi le na primeira fi leira, ao 
lado de Anna Wintour, diretora 
da revista Vogue. 

Após a sua aparição no des-
fi le, o jornal britânico “Daily 
Express” decidiu escrever um longo artigo 
sobre os segredos do guarda-roupa da 
rainha. Com roupas inconfundíveis, ternos 
de cores sólidas, chapéus, bolsas e sapa-
tos, Elizabeth é reconhecida de longe por 
onde passa. Angela Kelly, sua estilista de 
confi ança desde 1993, durante a entrevista 
disse ao jornal como a rainha sugeria os 
tecidos para suas roupas. Para isso, Kelly 
desenha quatro esboços para cada tipo de 
tecido, após a escolha, a estilista começa 
a desenvolver a peça.

Na alfaiataria do Palácio de Buckingham, 

Elizabeth II, como sempre estava elegante com

o conjunto de casaco e vestido.

O segredo das roupas da rainha Elizabeth II
saudação icônica. O artigo ainda 
observa o uso constante das 
luvas, de preferência em algo-
dão, da marca Cornelia James 
Ltd., o saco também utilizado 
da “Launer”, contabilizando um 
total de 200 em seu armário, 
possuindo uma alça adequada 
para facilitar o aperto de mão, 
seus favoritos são o royale e o 
couro preto. 

A alteza escolhe por cache-
cóis da Hermes, e adora usa-lo 
para cobrir a cabeça durante os 
eventos esportivos que ela aten-
de, enquanto seus chapéis são 
feitos por Regel Morgan, com 
uma pequena aba para mostrar 

seu rosto. Os sapatos são confeccionados 
sobre medida. Para suaviza-lo, um assis-
tente com o mesmo número usa por algum 
tempo antes de entrar no guarda-roupa 
da rainha. Em dias chuvosos, e também 
por conta do sol, o guarda-chuva é um 
acessório indispensável. Por isso devem 
ser transparentes com o tecido da alça 
lembrando a cor de sua roupa.

Uma grande equipe cuida de seu guar-
da-roupa e todas as suas peças são catalo-
gadas e lembradas em qual ocasião foram 
usada, para que evite a superexposição. 

tudo é preparado para melhor atender 
Elizabeth. Os tecidos, chiffon, seda ou a 
organza, os mais usados pela rainha, são 
segurados ao vento para analisarem o 
caimento, para não correr o risco do efeito 
Marilyn Monroe. As dobras são evitadas em 
suas roupas, assim, pequenos pesos são 
inseridos dentro das bainhas, de modo que 
o vestido sempre caia bem, principalmente 
quando Elizabeth desce de um carro. 

As cores sempre devem ser brilhantes, e o 
corte das mangas são três quartos, sempre 
confortáveis o sufi ciente para permitir a 
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2ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001376-85.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mônica Gonzaga Arnoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELINA HELENA DESTEFANI 
TOLEDO (CPF 569.428.508-53), que AMC – Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma ação 
monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença , condenando-a 
ao pagamento de R$ 49.248,30 (atualizado até 31/12/2017). Estando a executada em lugar ignorado, 
foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 0001103-
53.2011.8.26.0100 (USUC 29) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista dos Santos , MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de SP,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Rubens Dorigon, Mercedes Wohnrath Dorigon, João Antônio
da Silva, Angelita dos Santos Silva, José Etelvino André, João Carlos Tost, Luiz Rosendo Tost Gomez,
Maria Ines Faria Gomez, Maria Rosa Tost Fajardo, Celso Domingos Fajardo, Angel Tost Marine,
Maria Cruz Gomez Sanabria de Tost, Leonor do Carmo Parreira de Mello, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria dos Anjos da Graça e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Gonçalo da Costa, nº 42 31º Subdistrito
Pirituba - São Paulo SP, com área de 306,64 m², contribuinte nº 199.064.0007-1, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem
o feito. 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.                             (24 e 27)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1102772-25.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Janaína Cristina da Silva, RG 20037105, e demais ocupantes
Desconhecidos E Incertos, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por
parte de Porto 25 Administração, Empreendimentos e Participações Ltda-epp, objetivando a
reintegração de posse do imóvel localizado na rua João Bricola, nº 59 e 67, sob a alegação de ter sido
o bem invadido pelos réus. Conforme decisão exarada por este juízo, foi determinada pelo MM. Juízo
da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP “a Citação Pessoal dos ocupantes que
forem encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça no local e a citação por edital dos demais, com
fundamento no art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil”. Após o prazo fixado neste edital, os
requeridos possuem o prazo de 15 dias para contestar, nos termos do artigo 564 do CPC. 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 São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2018.                                                                        (24 e 27)
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