
INICÍO A MINHA COLUNA comentando as modifi cações 
que a autora Glória Perez resolveu montar num esquema especial 
para ‘A Força do Querer’, próxima novela das nove na Globo, 
que tem estreia marcada para 3 de abril. Para não concentrar 
toda trama em um único personagem, ela vai promover um 
revezamento entre os protagonistas.

SERÃO OITO NO TOTAL. Sendo assim, em alguns mo-
mentos, Paolla Oliveira terá mais destaque que Isis Valverde, 
Juliana Paes e Bruna Linzmeyer, até que a situação se inverta. 
O mesmo se implicará aos homens, Fiuk, Rodrigo Lombardi, 
Emílio Dantas e Marcos Pigossi. O método evitará sobrecarga 
de trabalho para alguns atores .

FÁTIMA BERNARDES TEM AJUDADO fi nanceiramente 
no tratamento de Giuliano Castro de 19 anos, rapaz que estava 
no carro dirigido pelo fi lho da apresentadora Vinicius, em um 
acidente no mês passado. O rapaz tem sido cuidado por médicos 
nos Estados Unidos. Fátima não quis comentar o acidente.

O ATOR CAIO BLAT FOI CONTRATADO pela emissora 
inglesa BBC para atuar na série ‘Mc Mafi a’, sobre o crime orga-
nizado. O ator vai interpretar um gângster que esconde sua real 
identidade. A produção deve começar dentro de seis meses. Para 
Caio, essa é a grande oportunidade de mostrar seu talento.

DEPOIS DE 23 ANOS DE TRABALHO COMO ÂNCORA 

NO SBT, o jornalista Hermano Henning deve deixar a emissora. 
O apresentador foi comunicado  pela diretoria que seu contrato 
não deverá ser renovado quando vencer, em abril. Esses cortes 
são determinados por Sílvio Santos que quer enxugar ao máximo 
as despesas da emissora.

A ADAPTAÇÃO DE ‘O ALIENISTA’, ESTRELADO POR 

SHELTON MELLO e Arlete Salles, segundo a direção da Globo 
será só para o ano que vem, até porque em setembro deste a 
emissora estreará duas outras séries: ‘13 dias Longe do Sol’ e 
‘Brasil a Bordo’, ambas com os atores no elenco..

NÃO É VERDADE QUE SASHA MENEGHEL, fi lha da Xuxa 
esteja namorando o ator Caio Castro. O fato de ambos  serem 
vistos passeando em Nova York recentemente não signifi ca que 
já são namorados, muito embora também tenham passado o fi nal 
de ano juntos em Trancoso. Sasha jura que é só amizade.  

O PROGRAMA DO RATINHO, NO SBT, continua dando 
um banho de audiência durante a semana. Descontraído, cheio 
de atrações e cada dia um quadro diferente, com um elenco de 
participantes totalmente diversifi cado, a vice liderança no horário 
já foi conquistada, sem contar o grande apoio publicitário dos 
principais anunciantes do país.

FRASE FINAL: Só Quem Respeita Pode Ser Respeitado.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: RODRIGO DOS SANTOS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Santos (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 02 de junho de 
1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues 
Ramos e de Marly Francisca dos Santos Ramos. A pretendente: PRISCILA FERREIRA 
ORTIZ, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo (Registrada em 
Indianópolis) SP, no dia 13 de junho de 1982, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Fava Ortiz e de Altair Ferreira Ortiz.

O pretendente: TOSHIHARU UEHARA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 25 de abril de 1951, residente e domiciliado na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lho de Sairo Uehara e de Fumi Uehara. A pretendente: MARIA LUCIA 
ITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Maria) SP, no dia 19 de maio de 1954, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São 
Paulo - SP, fi lha de Sami Hirai e de Torakiti Ito.

O pretendente: BRUNO PEREIRA SANTOS CORSO, estado civil solteiro, profi ssão 
cirurgião dentista, nascido em Suzano - SP, no dia 15 de junho de 1987, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Cassio Corso e de Roseane Pereira 
Santos Corso. A pretendente: NATHALIA ANNUNZIATO ZUPO, estado civil divorciada, 
profi ssão especialista de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 08 de outubro de 
1988, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Victor Affô Zupo e 
de Solange Annunziato Zupo.

O pretendente: MICHAEL MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
telecomunicação, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 26 de outubro de 1992, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Joel Alves de Souza e de 
Loide Martins de Souza. A pretendente: ALESSANDRA NAVARRO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Belenzinho) SP, no dia 13 
de outubro de 1993, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Alex 
Navarro e de Mariangela José Navarro.

O pretendente: DAVI MARINO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10 de novembro de 1992, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar de Almeida e de Maria Amelia Marino. A 
pretendente: ALINE COPESKY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia 02 de março de 1989, residente e domiciliada em 
Ribeirão Pires - SP, fi lha de Elcio Copesky da Silva e de Maria Zélia da Silva. Obs.: Edital 
procedente na Unidade de Serviço de Ribeirão Pires, SP.

O pretendente: HUMBERTO CELINA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Paramirim - BA, no dia 07 de novembro de 1974, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Helio de Oliveira Cardoso e de Maria de 
Lourdes Celina. A pretendente: CAROLINE LARROYDE OLIVEIRA ESTEVES, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Cuiabá (Registrada no 3º Ofício) MT, no 
dia 14 de outubro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
João Bosco Esteves e de Sheila Larroyed de Oliveira Esteves.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 31 de 
março de 1993, residente e domiciliado no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho 
de Agnaldo Pedroso e de Iraci da Silva Pedroso. A pretendente: LARISSA FERNANDA 
DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Dracena - SP, no 
dia 02 de junho de 1993, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - 
SP, fi lha de Aldair José de Abreu e de Cilene Fleming de Abreu.

O pretendente: CARLOS VINICIUS PERES MORENA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 23 de agosto 
de 1977, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Morelli 
Morena e de Arlete Amoedo Peres Morena. A pretendente: MONALIZA BIÁ NUNES 
VIANA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Belém - PA, no dia 18 de 
janeiro de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Edimilson 
Biá Viana e de Maria de Nazareth Nunes Viana.
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
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Em consequência dos ataques prati-
cados por abelhas ladras, a abelha 
nativa sem ferrão jataí (Tetragonisca 

angustula) sofreu um processo evolutivo 
diferenciado, no qual parte dos indivídu-
os, denominadas de guardas ou soldados, 
desenvolve características físicas distintas, 
sendo mais robustas e de maior porte, 
para defender as colmeias. Esse desenho 
na divisão do trabalho da jataí, a abelha 
mais criada no Brasil, e as diferenças 
morfológicas (físicas) entre os indivíduos 
de uma mesma colônia foram descobertas 
por um grupo de pesquisadores que reúne 
a Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, 
USP e Universidade Johannes Gutenberg 
de Mainz. 

Ao longo de quatro anos, o estudo, em 
cooperação entre os cientistas, conseguiu 
identifi car também outras nove espécies 
que produzem uma classe especial de solda-
dos ou abelhas guardas, para defender seus 
ninhos. Cristiano Menezes, pesquisador da 
Embrapa, considera essa descoberta mais 
um degrau na conquista do conhecimento 
necessário para desenvolver a tecnologia 
de utilização das abelhas nativas sem 
ferrão na polinização comercial agrícola 
no País. Ele comenta que as abelhas são 
as principais polinizadoras do mundo e 
que cerca de 70% das culturas agrícolas 
mundiais são polinizadas ou benefi ciadas 
em algum grau pela polinização. “Algumas 
culturas são 100% dependentes de abelhas, 
como o maracujá, por exemplo, em que, 
sem polinização, a produção de frutos é 
zero”, afi rma.

Além do aspecto evolutivo, a descoberta 
tem  importância  por permitir compre-
ender melhor a biologia geral das abelhas 
sem ferrão e ajudar no aprimoramento das 
técnicas de manejo das colônias, defende 
Menezes. Ele argumenta que esse grupo de 
abelhas é fundamental na produção de mel 
e derivados, como pólen, própolis, entre 
outros e são essenciais para a produção de 
alimentos por causa do serviço de polini-
zação que prestam aos cultivos agrícolas. 
“Para manejá-las de forma efi ciente e pro-
dutiva, precisamos conhecer muito bem a 
biologia do grupo”, afi rma.

Ainda de acordo com o cientista, em mui-
tos países, esses insetos são utilizados na 
polinização agrícola em escala comercial, 
o que no Brasil é praticamente inexisten-
te, restrito apenas aos plantios de maçã 

e melão. Por ser um serviço essencial à 
produção de muitos alimentos, estima-se 
que, no Brasil, o impacto do serviço de 
polinização gira em torno de US$ 12 bilhões 
por ano considerando as mais de 80 culturas 
benefi ciadas no País. A indisponibilidade 
de colônias para compra ou aluguel é um 
dos obstáculos para a adoção dessa prática, 
potencialmente lucrativa, no País.

Pressão evolutiva das ladras fez 
surgir as abelhar guardas

As abelhas ladras são tão especializa-
das em saquear as colmeias que muitas 
delas nem possuem mais a estrutura das 
pernas utilizada para transportar o pólen, 
conforme identifi caram os pesquisadores. 
No Brasil, as ladras mais comuns são a 
abelha-limão ou iratim (Lestrimelitta spp.). 
De acordo com Cristiano Menezes, esses 
insetos roubam tudo, do alimento aos 
materiais de construção, além de matarem 
as crias das outras abelhas. A morfologia 
dessas ladras, ou seja, sua forma física, 
foi adaptada para lutar, e, por isso, são 
verdadeiros “tanques de guerra”, explica o 
cientista, enfatizando que são muito fortes 
e possuem cabeças e pernas avantajadas, 
utilizadas para triturar e até decapitar  
vítimas de saque. 

Essa ação predatória das ladras, que se 
especializou ao longo de séculos, também 
provocou pressão evolutiva em algumas 
espécies de abelhas sem ferrão. A pesquisa 
mostrou que a genealogia das guardas evo-
luiu na mesma época em que as ladras para 
se defenderem dos saques, gerando um 
grupo especial entre as abelhas operárias, 
redesenhando a divisão de trabalho. Reve-
lou ainda que as guardas distinguem-se das 
forrageiras, que são aquelas abelhas que 
buscam alimento, em tamanho e até cor. 
Esses soldados são entre 10% e 30% maior 
do que as operárias da mesma colônia, 
explicou o biológo Christoph Grüter, da 
Universidade de Mainz, um dos colabora-
dores da pesquisa. “Conseguimos vincular 
claramente a atividade das abelhas com 
a evolução desses soldados”, esclareceu 
Grüter. 

Essa pressão evolutiva, segundo as aná-
lises, e que provocou essa diferenciação 
entre abelhas de uma mesma colônia, 
ocorreu pelo menos cinco vezes nos últi-
mos 25 milhões de anos, sempre ao lado da 
diversifi cação e especialização das abelhas 

parasitas. Estudos conduzidos na Embrapa 
cunharam entre os destaques duas espécies 
há anos  pesquisadas no Pará, a Frieseo-
melitta longipes, conhecida popularmente 
como marmelada; e a Frieseomelitta 
fl avicornis, chamada popularmente de 
moça-branca. Também nesses casos, as 
guardas são maiores, morfologicamente 
diferentes e mais escuras que as demais 
operárias da colônia.

Melhor manejo dos meliponários e 
uso para polinização

Conhecer melhor os mecanismos natu-
rais de defesa das abelhas sem ferrão diante 
das ladras pode ajudar no aprimoramento 
das técnicas de manejo da criação dos 
meliponários para evitar os saques e até 
a total destruição das colmeias.  Cristiano 
Menezes exemplifi ca que a partir desse 
conhecimento já é possível nos dias de 
hoje fazer recomendações sobre as espé-
cies mais resistentes aos ataques, como 
a moça-branca, por exemplo, para o pla-
nejamento do desenho dos meliponários. 
“As moças-branças devem ser colocadas 
nas extremidades ou áreas periféricas 
do meliponário, protegendo as abelhas 
mais sensíveis e frágeis aos ataques, que 
devem ser dispostas em áreas centrais”, 
orientou.

Outra recomendação importante a par-
tir dessa descoberta para fi ns da criação 
comercial e uso na polinização é que espé-
cies com guardas especializadas, como a 
jataí, precisam ser dispostas em cavaletes 
individuais, distantes umas das outras para 
não ocorrer confl itos entre as vizinhas. “As 
guardas possuem uma grande capacidade 
para reconhecer quem é e quem não é da 
sua colônia. Se alguma abelha tentar entrar 
na colônia errada, ocorrerá uma briga fatal 
entre elas”, alerta. 

Já as espécies que não possuem guardas 
especializadas, como a uruçu-amarela, que 
são apreciadas pela quantidade e qualidade 
do mel que produzem, podem ser criadas 
uma ao lado da outra, pois as guardas são 
mais tolerantes às operárias vizinhas e 
não brigam. “Esse é um ótimo exemplo 
para mostrar como a pesquisa básica pode 
interagir com a pesquisa aplicada para me-
lhorar o sistema de produção e manejo de 
espécies da nossa fauna e fl ora”, enfatiza 
do pesquisador.

Fonte: Secom/Embrapa

Abelhas sem ferrão usam guardas 
especializadas para defender as 

colmeias de invasores
Publicada da revista Nature, descoberta é passo 
importante para uso de abelhas sem ferrão na 
polinização agrícola comercial no Brasil

Abelha nativa sem ferrão jataí 
(Tetragonisca angustula)

R
ep

ro
du

çã
o

O meio-irmão do líder norte-
coreano, Kim Jong-Nam, foi 
envenenado com VX, um 
poderoso agente neurotóxico 
conhecido por sua utilização 
como arma química, segundo 
análise elaborada pelo Depar-
tamento de Química da Ma-
lásia. Um relatório preliminar 
detectou vestígios do gás nos 
olhos e no rosto da vítima, que 
morreu no dia 13 de fevereiro, 
no aeroporto internacional de 
Kuala Lumpur, após ser atacado 
por duas mulheres.

De acordo com as autoridades 
local, o veneno utilizado foi o 
agente VX - versão mais fatal que 
o gás sarin - indolor, inodoro e 
altamente tóxico. A substância 
ataca o sistema nervoso e mus-
cular, atuando por inalação ou 
simples contato com a pele, e 
já foi banida pela ONU por ser 
considerada uma arma química. 
O Departamento de Química da 
Malásia identifi cou a substância 
como “etil S-2-diisopropilamino-
etilmetilfosfonotiolato”, nome 
científi co do agente nervoso VX. 
O veneno foi utilizado como arma 
química na guerra entre Iraque 
e Irã na década de 1980.

Na última quarta-feira (22), 
a polícia da Malásia prendeu 
um químico norte-coreano e as 
duas mulheres que abordaram 
Jong-Nam, uma vietnamita e 
uma indonésia, além de ter emi-
tido mandados de prisão contra 
outros quatro norte-coreanos 

Kim Jong-nam foi morto 
com arma química

suspeitos de estarem envolvidos 
no crime. No entanto, acredita-
se que os suspeitos fugiram da 
Malásia no mesmo dia da morte 
de Jong-Nam. Por sua vez, o 
governo da Coreia do Sul tem 
acusado o regime de Pyongyang 
pelo assassinato, que chegou a 
classifi car de “ato terrorista”.

Já a imprensa norte-coreana 
quebrou um silêncio de dez 
dias e lançou duros ataques à 
Malásia, que diz gerir o caso de 
forma “imoral” e politicamente 
motivada. A agência oficial 
KCNA acusa o país de conspirar 
com a Coreia do Sul. O meio-
irmão de Kim Jong-um era fruto 
da relação entre seu pai, Kim 
Jong-il (1941-2011), e uma atriz. 
Ele chegou a ser considerado o 
possível sucessor do “querido 
líder”, mas nunca demonstrou 
interesse pela política e caiu 
em desgraça em 2001, ao tentar 
entrar no Japão com um passa-
porte falso (ANSA).

Meio-irmão do líder norte-

coreano, Kim Jong-Nam

D
iv

ul
ga

çã
o

O advogado do ex-goleiro 
do Santos Futebol Clube e 
fi lho de Pelé, Edson Cholbi 
do Nascimento, o Edinho, Eu-
gênio Malavassi, entrou com 
um habeas corpus junto ao 
Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), depois de Edinho ter 
sido condenado a 12 anos e dez 
meses em regime fechado, pelo 
crime de lavagem de dinheiro e 
associação ao tráfi co de drogas, 
durante julgamento de recurso 
de apelação, no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 
Malavasi pede a revogação da 
prisão de Edinho.

Edinho havia sido condenado 
a 33 anos de prisão e estava 
esperando o julgamento da ape-
lação em liberdade. O mandado 
de prisão do ex-goleiro deve ser 
expedido pela 1º Vara Criminal 
de Praia Grande, onde tramitou 
a ação penal. Assim que for 
publicado o mandado, Edinho 

Edson Cholbi do Nascimento,

o Edinho.

Advogado pede 
revogação da prisão

de fi lho de Pelé

deverá ser preso. “Assim que for 
expedido o mandado, Edinho 
se apresentará”, informou o 
advogado. Ele disse ainda que 
entrará com novos recursos. 
Edinho foi preso outras três 
vezes dentro do mesmo pro-
cesso (ABr).
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