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Rainha da Suécia elogia papel
do Brasil na proteção da infância

A

Rainha da Suécia,
Silvia Renate Sommerlath.

de direitos das crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência.
A juíza do TJ-SP, Camila de Jesus Mello,
explicou que o sistema, que chegou a São

Paulo em 2009, e que já é praticado em 24
dos 27 estados, consiste em levar o menor
a uma sala mais acolhedora do que a de
audiências para ser atendido por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. São
esses profissionais que fazem a entrevista
com a criança ou adolescente enquanto o
juiz e as partes do processo assistem em
tempo real ao relato e se comunicam com
a equipe entrevistadora, que tem sempre
a última palavra para filtrar as perguntas,
levando em conta como ela pode afetar
os envolvidos.
A juíza, que também trabalha como tutora nos cursos de formação, explicou que
o magistrado mantém o mesmo papel, mas
seu trabalho dentro do programa consiste
em assimilar este método de entrevistas.
Segundo sua opinião, foi a “especial vulnerabilidade dos menores” o que levou
à implantação do sistema, mas Camila
considera interessante que o mesmo possa
ser implantado em outros casos, como os
de mulheres vítimas de violência sexual
(Agência EFE).
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Adriana Lima se despediu da passarela da Victoria’s Secret.

Uma das mais conhecidas
“angels”, a brasileira Adriana
Lima, de 37 anos, se despediu
da passarela da Victoria’s Secret na noite de quinta-feira
(8), durante desfile anual da
marca de lingerie, ocorrido no
Pier 94, em Nova York, depois
de 19 anos.
A baiana, que iniciou sua
carreira na marca em 1999,
se emocionou e deixou cair
algumas lágrimas em sua despedida. Considerada a “angel”
que mais desfilou no Victoria’s
Secrets Fashion Show, Adriana
publicou uma mensagem de
agradecimento em sua conta
no Instagram.
“Querida Victoria, obrigada

por me mostrar o mundo,
dividir seus segredos e, o
mais importante, não apenas
me dar asas, mas me ensinar
a voar. E todo o amor aos
melhores fãs do mundo. Com
amor, Adriana”, escreveu. Em
seu último desfile, a brasileira
apareceu ao som da versão da
música “Praise You”, de Fat
Boy Slim.
O evento será exibido na TV
no próximo dia 2 de dezembro.
Mesmo depois de “pendurar as
asas”, Adriana não pretende
parar de trabalhar. Segundo a
revista “People”, a top model
quer se dedicar a projetos para
mulheres em todo o mundo
(ANSA).

A ex-primeira-ministra das
Filipinas, Imelda Marcos, mulher do ex-ditador local, Ferdinand Marcos (1965-1986),
foi condenada na sexta-feira
(9) a entre seis e onze anos
de prisão por corrupção. Marcos, de 89 anos, é deputada
federal e poderá recorrer em
liberdade. O Tribunal Especial
Anticorrupção do arquipélago
asiático também condenou a
ex-primeira-dama a pagar US$
200 milhões aos cofres públicos.
O processo, que já dura duas
décadas, investigou fundações
criadas por Marcos na Suíça entre 1968 e 1986. Se os recursos
forem negados, ela será presa e
não poderá mais assumir cargo
público.
Durante os 21 anos em que
Ferdinand Marcos esteve no poder, o casal teria desviado mais
de US$ 10 bilhões em recursos
públicos para contas na Suíça.
Imelda foi ministra de Estado e
governadora de Manila durante
o governo do marido.
Quando uma revolta popular
tirou o ditador do poder, em
1986, a família teve de ir para o
exílio no Havaí, onde Ferdinand
Marcos morreu, em 1989. A
coleção de sapatos milionária
da ex-primeira dama, com cerca
de 1.100 pares, foi colocada em
exposição no palácio presidencial após a fuga para mostrar o

O plenário do STF decidiu,
por oito votos a um, manter
a pena de quatro anos e seis
meses, em regime semiaberto, do senador Acir Gurgacz
(PDT-RO), condenado em
fevereiro pela Primeira Turma
da Corte por crime contra o
sistema financeiro nacional.
A defesa do senador havia
recorrido ao plenário para que
a condenação fosse suspensa
devido a uma inconsistência
no cálculo da pena.
Atualmente, Gurgacz segue trabalhando no Senado
durante o dia e dorme no
Complexo Penitenciário da
Papuda à noite. Na quarta-feira (7), por exemplo, o
congressista votou a favor do
aumento de salário de ministros do Supremo. O advogado
Cleber Lopes argumentou que
a fraude pela qual Gurgacz foi
condenado foi reparada pela
empresa do senador após ter
sido identificada pelo banco, o
que implicaria numa redução
de pena que, na prática, resultaria na prescrição do crime.
“Não houve vantagem indevida e também não houve
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Supremo mantém pena de
senador Acir Gurgacz

Senador Acir Gurgacz cumpre pena em regime semiaberto no
Complexo Penitenciário da Papuda.

prejuízo para o banco. Foi reparado muito antes de sequer
haver inquérito policial”, disse
o defensor. Para o relator do
pedido da defesa, ministro
Edson Fachin, a pena imposta
permanece válida por ter sido
adequadamente embasada no
julgamento que levou à condenação, não se devendo discutir
com critérios matemáticos a
dosimetria da punição.
“Compreendo que não restou demonstrado o flagrante
e incontestável desacerto na

decisão, nomeadamente, da
fixação da pena privativa de
liberdade”, afirmou Fachin.
Ele foi acompanhado pelos
ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso,
Luiz Fux, Rosa Weber, Marco
Aurélio Mello, Celso de Mello e
Dias Toffoli. Barroso destacou
que, para ele, a defesa buscava
alongar indefinidamente o
processo, “que um dia acaba”.
Somente o ministro Ricardo
Lewandowski votou a favor
do parlamentar (ABr).
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Adriana Lima faz último
Ex-primeira-dama
desfile pela
das Filipinas é condenada
Victoria’s Secret
por corrupção
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INICÍO A COLUNA comentando a demissão em massa de
profissionais da TV Gazeta. No ar desde 1970, a emissora, que
faz parte da Fundação Cásper Líbero, resolveu iniciar uma
restruturação para otimizar os departamentos resultando nas
demissões.
ESSAS DEMISSÕES ATINGIRAM MEDALHÕES da TV
Gazeta. Wanderley Nogueira, comentarista esportivo que participava há mais de 14 anos do ‘Mesa Redonda’, clássica atração
esportiva do canal, acabou surpreendentemente dispensado.
ALÉM DE WANDERLEY, A GERENTE FÁTIMA ROGGIERI, que estava na emissora há mais de 30 anos, e o editor
chefe João Batista, contratado há mais de 20 anos, também
foram surpreendidos com a demissão.
A TV GAZETA NUNCA DEU MAIS DE 2 POTOS DE
AUDIÊNCIA, porque nunca teve uma grade de programação
que fizesse uma diferença opcional aos telespectadores. Certamente, daqui para frente só restará a expectativa da emissora
contratar novos profissionais e ter uma grade competitiva no
mercado. Caso contrário vai continuar no ostracismo.
A APRESENTADORA ANA HICKMANN RENOVOU seu
contrato com a Record Tv por mais três anos, até 2021. Ana é
contratada desde 2004, quando teve sua estréia fazendo uma
coluna no programa ‘Tudo a Ver’. O salário não foi revelado, mas
a apresentadora está muito feliz com a renovação.
A MENSAGEM DE NATAL DO SBT será feita de uma forma
diferente. A empresa de cosméticos de Sílvio Santos produziu
um especial com o título ‘As Mulheres de Sílvio Santos’ que,
todos sabem, são: Iris Abravanel, esposa do apresentador, e suas
filhas, Patrícia, Rebeca, Renata, Cíntia, Sílvia e Daniela Beyruti.
DE OLHO NA PROGRAMAÇÃO DE 2019, A TV GLOBO
resolveu alterar a data da estréia do ‘Big Brother Brasil 19’.
Comandado por Tiago Leifert, teria sua estreia no dia 21 de
janeiro, mas tudo indica que a data será mudado. A nova ainda
não foi confirmada pela emissora.
APRESENTADO POR DANIELA ALBUQUERQUE, nas
noites de quintas feiras na Rede Tv, o programa ‘Sensacional’
começou o mês de novembro em alta registrando bons índices
de audiência. Com a base de 3 pontos e Share de 5, o programa
é atualmente a maior audiência da emissora.

Imelda Marcos é deputada
federal e poderá
recorrer em liberdade.

contraste entre a opulência da
família do ditador e a extrema
pobreza do país.
Durante o período mais violento do regime, entre 1972
e 1981, 3.240 pessoas foram
mortas, outras 70 mil presas
e pelo menos 34 mil torturadas, de acordo com a Anistia
Internacional. Imelda Marcos
voltou às Filipinas em 1991 e foi
condenada criminalmente pela
primeira vez em 1993. Cinco nos
depois, ela conseguiu absolvição da Suprema Corte do país.
A prisão de Marcos foi ordenada novamente em 2009, também
por corrupção, mas ela foi libertada após pagar fiança. O filho do
casal, Marcos Jr, quase foi eleito
nas eleições presidenciais de
2016 e é visto como o sucessor
natural do atual presidente,
Rodrigo Duterte (ANSA).

Governo autoriza
aumento do volume de
biodiesel no óleo diesel
O volume de biodiesel dentro do
diesel vai crescer, gradualmente,
até 2023. A medida foi autorizada
pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) e está publicada no Diário
Oficial da União de quinta-feira
(8). Até o fim do cronograma,
essa participação na composição
do combustível vai aumentar de
10% para 15%. De acordo com o
cronograma, a mudança começa a
partir de junho de 2019, quando o
percentual passa de 10% para 11%.
A partir de 2020 até 2023, haverá
o aumento de um ponto percentual, sempre em março, até chegar a
participação de 15%. Em nota, o
ministério afirmou que “a medida
oferece previsibilidade ao setor,
incentiva a geração de empregos e
investimentos na área de combustíveis”. O texto ainda permite que
distribuidores de combustíveis
autorizados coloquem, voluntariamente, biodiesel ao óleo diesel
vendido ao consumidor final. Esse
volume, no entanto, não pode
ultrapassar os 15%.
O ministério prevê, com essa
medida, que a produção do biodiesel no País passe de 5,4 bilhões de
litros por ano para 10 bilhões de
litros até 2023. “Esse crescimento
representa um aumento de 85% da
demanda doméstica, o que deve
consolidar o Brasil como um dos
maiores produtores de biodiesel
no mundo”, avaliou o ministério
em nota (gov.br).

DE OUTRO LADO, A REDE TV, é também uma das emissoras de menor audiência atualmente. Com uma programação
muito fraca na sua grade, e sem as participações das Igrejas
Evangélicas, que deixaram a emissora o mês passado, a Emissora capenga com sua programação. Todos os anos ela anuncia
mudanças que nunca acontecem.
FRASE FINAL: Os conceitos e pricípios fundamentais da
ciência são invenções livres do espírito humano (Albert Einstein).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HIDEO MAJIKINA, estado civil viúvo, proﬁssão aposentado, nascido em
Quatá - SP, no dia (07/09/1940), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlho de Sincei Majikina e de Uto Majikina. A pretendente: OLGA SETSUKO MAZAKINA,
estado civil viúva, proﬁssão do lar, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia (09/01/1941),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Saburo Higa e de Uto Higa.
O pretendente: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, estado civil divorciado, proﬁssão aposentado,
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/10/1947), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Viterbo Ribeiro Junior e de Alaíde Piereti Ribeiro.
A pretendente: HAYDEE PEDROSO COELHO, estado civil solteira, proﬁssão aposentada, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (22/01/1960), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Anacleto Coelho e de Maria Suzana Pedroso Coelho.
O pretendente: CLEBER DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão músico,
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/08/1974), residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de Orodisio da Silva Santos e de Celia da Costa Santos. A pretendente: ALESSANDRA LEITE, estado civil divorciada, proﬁssão funcionária
pública municipal, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (25/02/1972), residente
e domiciliada em Guarulhos - SP, ﬁlha de Otilia da Silva Leite.Obs: Bem como cópia
recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste
Estado, onde será realizado o casamento.
O pretendente: RAPHAEL FRANÇA DE SOUZA, estado civil divorciado, proﬁssão técnico segurança de trabalho, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/11/1985), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Alberto de Souza e de
Rosilene Placido Babo de Souza. A pretendente: ANDREA PASTRANA LIBANORE,
estado civil solteira, proﬁssão chefe de cozinha, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP,
no dia (17/12/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Ageo Libanore e de Isilda Pastrana Libanore.
O pretendente: WEVERTON QUEIROZ BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, proﬁssão gerente de restaurante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/02/1989),
residente e domiciliado nesta Capital - SP, ﬁlho de Cicero Bezerra da Silva e de Andrea
Landa Queiroz. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira,
proﬁssão operadora de supermercado, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP,
no dia (04/05/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de
Feliciano Damião da Silva e de Luciene Caetano dos Santos Silva. Obs: Bem como cópia
enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
O pretendente: EDSON RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão manobrista,
nascido em São Paulo - SP, no dia (19/10/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Eliecim Batista da Silva e de Carmosa Ribeiro dos Santos Silva. A
pretendente: QUITÉRIA SOARES DOS SANTOS FILHA, estado civil solteira, proﬁssão caixa
responsável, nascida em São José da Laje -AL, no dia (10/04/1977), residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Valdeci Batista dos Santos e de Quitéria Soares dos Santos.
O pretendente: ANTONIO CARLOS FELCHI, estado civil divorciado, proﬁssão vendedor,
nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Felchi e de Seraﬁna Fazzolari Felchi. A pretendente:
DÉBORA TEIXEIRA SIMENES, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida em
Guarulhos - SP, no dia (07/01/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Arsenio Simenes e de Maria Dilma Mendes Teixeira Simenes.
O pretendente: AGUINALDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, proﬁssão porteiro,
nascido em São Paulo - SP, no dia (25/12/1959), residente e domiciliado neste Subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlho de Nelson dos Santos e de Zilda Fernandes dos Santos. A pretendente: IARA ELISABETE SOARES, estado civil divorciada, proﬁssão do lar, nascida em
Novo Hamburgo - RS, no dia (13/09/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Washington Luiz Soares e de Geny Almira Soares.
O pretendente: GERALDO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, proﬁssão administrador
de empresas, nascido em São Gotardo - MG, no dia (25/10/1958), residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlho de José Pereira da Silva e de Sonia Lopes da Silva.
A pretendente: CLEIDE ALEXANDRE ALVES, estado civil divorciada, proﬁssão técnica de
enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1972), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco Alexandre Alves e de Maria Iranete Alves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
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monarca visitou São Paulo, cidade
na qual viveu durante dez anos, por
ocasião da renovação de um acordo
entre a organização que ela fundou e o
Tribunal de Justiça de São Paulo, para
proteger os menores vítimas de violência
sexual durante os processos judiciais.
Ao término do ato, que também contou
com a presença do presidente do STF,
José Antonio Dias Toffoli, e a do TJ-SP,
Manoel de Queiroz Pereira Calças, a rainha
expressou seu agradecimento ao Brasil, ao
qualificar como “um gesto de coragem”
que o Brasil tenha acolhido o 3º Congresso
Mundial contra a Exploração Sexual de
Crianças em 2008 e comemorou a importância que o evento teve “não só para o
Brasil, mas para a América Latina e para
o mundo”.
Por sua vez, Toffoli também destacou a
necessidade de proteger as “vítimas que
mais sofrem e estão mais desprotegidas:
as crianças”, Ele lembrou que este projeto
levou o Congresso a aprovar em 2017 uma
lei que estabelece um sistema de garantia

Julia Kellner

A rainha Silvia da Suécia, que preside a organização mundial Childhood Foundation, ressaltou na
sexta-feira (9) o “grande papel” do Brasil em matéria de “proteção da infância” e também a “força
internacional do país”, e disse que isso a deixa orgulhosa de ser descendente de brasileiros

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV

