
INICÍO MINHA COLUNA comentando a ruidosa repercus-
são da notícia do fim do ‘Pânico’ na Band. Em crise há tempos, 
o programa chega ao fim em dezembro, após cinco anos e meio 
na emissora do Morumbi. Por ordem da direção não haverá 
renovação.

O HUMORÍSTICO, LIDERADO POR EMÍLIO SURITA, 
enfrenta decadência no IBOPE que faz frequentemente atrair 
menos público que o concorrente direto ‘O Encrenca’, da Rede 
TV. Neste ano a atração da Band registrou apenas 4,7 pontos 
de audiência em média, e vem caindo gradativamente por falta 
de interesse dos telespectadores. 

PARA O PROGRAMA QUE JÁ MARCOU A MÉDIA DE 

10 PONTOS de audiência, o diagnóstico da queda é óbvio. A 
dificuldade de se reinventar fez a atração patinar no gênero que 
ajudou a renovar quando surgiu na TV, um humor baseado na 
esculhambação. Porém, se mostrou repetitivo e datado.

O FESTIVAL DE BRINCADEIRAS, ORA ESCATOLÓGI-

CAS ORA VIOLENTAS, não surte mais efeito. Já o talento dos 
humoristas são inegáveis, até porque o problema do ‘Pânico’ é 
o formato que não se renovou. Enquanto isso na Globo o ‘Zorra 
Total’ surpreende pela ótima audiência, desde a sua reformulação 
em 2015, marcando 22 pontos no IBOPE. 

O ‘ZORRA TOTAL’ TEM SURFADO NA CRISE ÉTICA 

DO PAÍS. O brasileiro gosta de rir do deboche que o programa 
faz dos políticos. Quanto ao ‘Pânico’, seu final é decadente. 
Termina por não ter evoluído e, acima de tudo, por ter cansado 
os telespectadores, que optaram por outras programações nos 
canais concorrentes.

A VIÚVA DE LOMBARDI PERDE A AÇÃO TRABALHIS-

TA contra Sílvio Santos. A parceria entre o locutor e o dono do 
SBT, que durou mais de 30 anos e terminou na TV em 2009, 
com a morte de Lombardi, foi parar nos Tribunais.  A ação  tra-
balhista que a família movia contra Sílvio Santos deu a vitória 
ao homem do Baú por unanimidade.

A ALEGAÇÃO DA VIÚVA DE LUIZ LOMBARDI NETO 
foi que, a partir de fevereiro de 2008, o SBT tirou o vínculo 
trabalhista do locutor, obrigando-o a emitir notas fiscais para 
receber seus salários. Com isso a defesa do locutor entendia que 
o SBT queria fraudar a legislação trabalhista para classificar o 
locutor como trabalhador autônomo.

EM DECISÃO UNÂNIME, A 1ª VARA DO TRABALHO 

DE SÃO PAULO julgou o pedido improcedente e considerou 
ser “perfeitamente possível”  trabalhar como locutor de forma 
autônoma. A coluna procurou os envolvidos mas nem SBT e 
nem a família do Lombardi quiseram comentar o caso. 

FRASE FINAL: É o caráter dos homens e não o seu saber 
que lhes determina o êxito.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Noventa e quatro por cento dos brasilei-
ros já tomaram alguma atitude para reduzir 
os gastos mensais. O dado foi apurado 
pela ANBIMA (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) em pesquisa realizada com a po-
pulação economicamente ativa das classes 
A, B e C, em todo o país. Entre as princi-
pais práticas para contenção de despesas 
estão a compra de produtos mais baratos 
ou sem marca (72%); a decisão de não 
adquirir itens de vestuário ou supérfluos 
(71%); e a troca de viagens de férias por 
destinos mais baratos ou alternativas de 
lazer gratuitas (71%).

“Os resultados mostram que, em tempos 
de crise, as pessoas estão tomando decisões 
inteligentes para otimizar o orçamento 
familiar. Essas atitudes, porém, ainda são 
emergenciais e não indicam mudança de 
comportamento no longo prazo”, afirma 
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Brasileiros adotam medidas 
para contenção dos gastos mensais

18ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039926-23.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEILA MARCIA DE 
CAMPOS, CPF 048.344.738-21, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 16.853,06 (atualizado até 
31/08/2016). 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% da fase de execução, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a flu ir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021257-
77.2011.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
VINICIUS DE FAVARI QUERO, CPF 359.932.228-75 que nos autos da ação de Monitória, em fase 
de Execução de Sentença proposta por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, para o 
recebimento de R$ 37.135,61 (Abril/2017), foi efetuada a penhora online via BACENJUD, no valor de 
R$ 516,10 em 10/04/2017, em nome do executado. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação 
à penhora (art. 525 do NCPC), independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Outubro de 2017. 

O presidente John F. Kennedy desembarcando em Dallas pouco 

tempo antes de sua morte.

Entre os pontos mais in-
teressantes destacados 
pela mídia norte-ame-

ricana, estão uma possível 
conexão do atirador Lee Harvey 
Oswald, morto dois dias após 
assassinar o mandatário, com a 
polícia secreta da então União 
Soviética, a KGB, e suspeitas 
sobre a relação com Cuba.

Segundo um dos memo-
randos do FBI, os soviéticos 
chegaram a pensar em uma 
“conspiração bem organizada” 
da ultradireita nos Estados 
Unidos porque temiam que 
algum “general irresponsável” 
lançasse um míssil contra seu 
território por conta do assassi-
nato. Já um memorando da CIA 
sugere que Oswald conversou 
com um oficial da KGB na Em-
baixada da Rússia na Cidade do 
México, dois meses antes de 
assassinar o presidente. Esse 
representante seria o responsá-
vel pela seção de “sabotagem e 
assassinatos” da polícia secreta 
soviética.

No entanto, em outro docu-
mento do FBI, há a informação 
de que os dirigentes daquele 
país consideravam o atirador 
um “maníaco neurótico”. Outro 
texto mostra o registro de uma 
conversa entre dois cubanos, 
um dos quais identificado como 
um espião do governo, em que 
um deles afirma que conhecia 
Oswald e o considerava um 
“bom atirador”. Por conta da 
suspeita de que Cuba tivesse 
alguma ligação com a morte, 
o procurador-geral Robert 
Kennedy, em 1975, afirmava a 
um dirigente que a CIA tinha 
conseguido um intermediário 
para se aproximar de um “ma-

Documentos sobre morte de JFK 
mostram suspeitas sobre URSS

Com a divulgação de mais de 2,8 mil documentos sobre a morte do ex-presidente dos Estados Unidos 
John F. Kennedy, novos detalhes sobre a dinâmica do assassinato de 1963 estão surgindo

documentação, que foi divul-
gada pelo Arquivo Nacional, 
não foi tornada pública por 
Donald Trump, após a solicita-
ção tanto do FBI como da CIA, 
por conterem informações que 
podem trazer “perigo” para a 
segurança da nação. O republi-
cano colocou sigilo por mais seis 
meses nessa documentação, 
que representa cerca de 5% 
dos dados.

O assassinato do presidente 
Kennedy, um dos mais emble-
máticos da história recente 
dos EUA, ocorreu no dia 22 
de novembro de 1963, en-
quanto ele desfilava em carro 
aberto na cidade de Dallas. A 
investigação final do crime, 
divulgada em setembro de 
1964, mostrava que Oswald 
atirou do teto de um prédio e 
que “não há evidência de que 
tanto Lee Harvey Oswald ou 
Jack Ruby sejam parte de qual-
quer conspiração, doméstica 
ou internacional”.

Outro fato interessante reve-
lado até o momento é de que 
o jornal britânico “Cambridge 
News” recebeu um telefonema 
anônimo, cerca de 25 minutos 
antes do assassinato, informan-
do que “uma grande notícia” 
estava para acontecer nos Es-
tados Unidos. Esse documento 
havia já sido divulgado em julho, 
mas passou despercebido pela 
mídia do país naquela época. 
O memorando, datado em 26 
de novembro de 1963, foi en-
viado pelo vice-diretor do FBI, 
James Angleton, ao diretor do 
‘bureau’, Hoover. A informa-
ção havia sido repassada pelo 
serviço secreto britânico aos 
norte-americanos (ANSA).
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fioso”. Esse homem receberia 
US$ 150 mil para matar o líder 
cubano, Fidel Castro, por en-
venenamento.

Um dos documentos já 
analisados mostra que o pre-
sidente Lyndon B. Johnson, 
que era vice de Kennedy e que 
assumiu o posto após a morte 
do democrata, acreditava que 
o crime fora cometido como 
uma resposta ao assassinato 
do presidente do Vietnã, Ngo 
Dinh Diem, durante a guerra. 
Um memorando do FBI fala 
sobre a proteção de Oswald 
após assassinar Kennedy. No 
texto, o diretor do FBI, J. Edgar 
Hover, afirma que “notificou 
o chefe de polícia” e que ele 

“garantiu que Oswald teria 
proteção suficiente”.

A notificação ocorreu porque 
a polícia recebeu uma ameaça 
de morte contra Oswald, uma 
noite antes do crime. Porém, 
essa proteção não foi suficien-
te e o assassino acabou sendo 
morto por Jack Ruby, dono de 
um clube na cidade de Dallas, 
durante uma de suas saídas 
escoltadas da delegacia para a 
prisão. De acordo com o jornal 
“The New York Times”, a maior 
parte dos dados analisados até 
o momento mostram “o drama 
e o caos” que foram os dias e 
meses que se sucederam após 
o crime. 

No entanto, uma parte da 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0322834-03.2009.8.26.0100 (USUC 804) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Genilson Junior de Albuquerque, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Visconde de 
Jerumin, nº 108 - Jardim Vila Formosa - 46º Subdistrito Vila Formosa - São Paulo - SP, com área de 
125,00m², contribuinte nº 116.192.0091-1, 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. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0054514-74.2012.8.26.0100 - 1343/12./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mathilde da Silva Camargo e filhos - Valter da Silva 
Camargo, Isabel Aparecida da Silva Camargo Gomes, Claudia da Silva, +Paulo Sergio Thomaz e 
Claudia Brito Thomaz, Abramas Arnoldo Felmanas ou Arnoldo Delmanas, Fanny Tabacow Felmanas 
ou Faine Tabacow Felmanas, +Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, Moyses Kantor 
e Elsa Kantor, Icek Wajnberg e Mina Wajnberg, Antonio Camargo, +Maria Izilda Campos di Nizo e 
Alexandre di Nizo, +Adriano di Nizo e Andrea Campos di Nizo, Marcos Vinicius Gomes de Moraes, 
Espolio de Mina Wajnberg p/ inventariante Daisy Wajnberg, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Nascimento Lima 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 28, 
nº 56, atualmente é chamada de Rua Jorge Alves Ferreira, 182, Butantã, 13º subdistrito, São Paulo - 
SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias. 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. 

HP LIGHTING COM. IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA. torna
público que requereu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação, para Fabricação de
Luminárias e outros Equipamentos de Iluminação, sito à Viela Urga, nº 270. V. Nova
Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo PA nº 57430/2017.

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Jaques Grinberg – Marcelo Ortega – Mauri-

cio Sita (Coords) – Literare – Dezoito mestres das 
áreas de vendas e gestão de carreira, dissertam sobre 
os assuntos atinentes, com muita leveza, permitindo 
imediato entendimento, sem perder profundidade 
e foco. Todos trouxeram suas experiências, aliás, 
muito ricas. Trata-se de uma ótima ferramenta de 

trabalho e aprendizado. Factível!

Vendas: A chave de tudo

Denise G Ramos – Maria Carmo De Biase – 

Maria H Balthazar – Neusa M Sauaia – Roseli 

R Sayegh – Stella T. Malta – Summus -  Seis 
psicólogas paulistas, lastreadas em suas experiên-
cias clinicas, investiram muitos anos em pesquisas 
comparativas, entre sete animais – asno; camelo; 
gato; golfinho; morcego, raposa e rato - que natu-

ralmente convivem com seres humanos e, que fazem parte de 
nossa história e cotidiano, envolvendo origens e suas influencias,  
no decorrer de toda história da humanidade.  Profissionais de 
saúde irão adorar. Num linguajar simplificado, pode ser lido por 

leigos. Instrutivamente interessante.

Os Animais e a Psique – Vol 2
Giulianno Perri – Scortecci – Titulo com viés 

que impressiona, pela provável violência, guarda em 
suas páginas, interessantes “segredos”, advindos de 
uma personalidade inabalável, que à medida que os 
fatos gerados apresentem obstáculos, ele vai “pra 
cima deles”! Sabe aquela frase: “A vida dele, daria 
um livro”, pois é, a do autor emana bons conselhos. 

O leitor encontrará relatos de um jovem senhor, que desde 
muito cedo, sempre empreendeu, com muita técnica, tato e 
honestidade, conforme testemunhos. Em suma, trata-se de um 
belíssimo exemplo, que todo pai ou responsável, deverá mostrar 
aos seus tutelados. Admirável  personalidade.

Pra Cima Deles

Kel Kamoezze – Juliane Engelhardt (Ilus-

tr) - Autografia – Garotinha indagou a seus pais, 
sobre a verdade da crença popular, que há um pote de 
ouro no final do arco-íris. A explicação dúbia, aguçou 

ainda mais a mente de Nena. Após assistir a um filme rodado 
em Paris, visita-la tornou-se seu sonho de consumo. Exemplos 
de pertinácia, inteligência e gratidão, em texto rimado, numa 
ilustração de fino gosto e trato, farão muito bem à criançada 

alfabetizada. Recomendável.

As Luzes para Ser Feliz – Vol II

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

e serviços de transportes em 
geral; e 17% montaram grupos 
para fazer compras conjuntas. 
Quando perguntadas se fariam 
sacrifícios financeiros para a 
manutenção do padrão de vida 
e de consumo, a maior parte 
dos entrevistados (85%) res-
pondeu afirmativamente.

Para o levantamento, a ANBI-
MA contou com o apoio do Da-
tafolha. Foram realizadas 2.653 
entrevistas em 130 municípios 
brasileiros, com a população 
economicamente ativa, inativos 
que possuem renda e aposenta-
dos, das classes A, B e C, a partir 
dos 16 anos. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais, 
para mais ou para menos, no 
nível de confiança de 95%.

Martin Iglesias, vice-presidente do Comitê de Educa-
ção da ANBIMA. A tendência do compartilhamento 
também foi apontada pela pesquisa como um hábito 
de grande parte da população. 

Quarenta por cento dos entrevistados contaram 
que já trocaram produtos ou venderam itens que 
não usam mais; 31% trocaram serviços com outras 
pessoas e profissionais; 25% compartilharam carros 

3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0010382-
79.2010.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Rafael Xavier dos Santos, CPF 339.771.058-84, RG 42856359, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Abetec - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia , 
objetivando a cobrança da quantia de R$ 5.042,46 (07/2010), corrigida pela Tabela Prática Para 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais, com as mensalidades de abril a julho/2007 vencidas e não pagas. 
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 úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007614-
80.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER à INOVAÇÃO 
RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 20.173.805/0001-44, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de STAR BYTE COMERCIAL LTDA, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 
1.064,57, representada por cinco títulos protestados vencidos entre Março/Junho de 2015. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 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, pague o quantum reclamado devidamente atualizado, acrescido de honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) ao valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, 
ou em igual prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o titulo executivo judicial sem qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

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


