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MÔNICA BERGAMO

monica.bergamo@grupofolha.com.br

COM NOME NA LISTA
Seu Jorge realizou um pocket show, anteontem, no bar Karavelle, no Itaim, do qual é
sócio. A unidade, que ainda não foi oficialmente aberta ao público, recebeu para a
apresentação do cantor convidados como o promoter Beto Pacheco e o fundador da
Urban Arts, André Diniz, além da banqueteira Maria Alice Solimene. As modelos
Solange Wilvert e Danielle Pontes também estiveram no local.

MÃE DUPLA
Um casal de lésbicas obteve em Goiânia sentença que obriga o hospital no qual uma
delas dará à luz nos próximos dias a emitir a Declaração de Nascido Vivo da criança em
nome das duas: Thaise Prudente, a mãe gestacional, e Michelle Almeida, que doou o
óvulo. A juíza Vânia Jorge da Silva determinou ainda que o cartório emita a certidão de
nascimento com o nome de ambas, e também dos respectivos avós maternos.

DUPLA 2
A decisão é considerada um avanço, já que desta vez a declaração com o nome das
duas mães será dada no hospital. Até então, o documento trazia só o nome da que
gerava o bebê. E o casal era obrigado a travar desgastante disputa judicial para,
posteriormente, incluir o nome da outra mãe na certidão de nascimento emitida num
cartório.

DUPLA 3
Chyntia Barcellos, vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual da
Ordem dos Advogados do Brasil, diz que a decisão será encaminhada ao Conselho
Nacional de Justiça. "Vamos provocar o CNJ para que o registro com duas mães ou
dois pais seja objeto de uma resolução, como ocorreu com o casamento homossexual",
diz. "Assim, garante-se administrativamente um direito que hoje os casais buscam na
Justiça."

LUZ, CÂMERA
Já vivendo em São Paulo, o pernambucano Eduardo Campos (PSB-PE), pré-candidato
à Presidência, deve estrear em um dos principais "palanques" paulistas: o santuário
nacional de Aparecida, onde participará da missa de Páscoa no domingo.

AÇÃO
Na campanha de 2010, os então presidenciáveis José Serra (PSDB-SP) e Dilma
Rousseff (PT) se alternaram, participando das celebrações e orando diante das câmeras
de televisão.

ME CHAMA
O Ministério Público de SP pediu a anulação de acórdão do Tribunal de Justiça que
manteve o rebaixamento da Portuguesa no Campeonato Brasileiro. Diz que não foi
intimado para a sessão de julgamento do recurso que havia apresentado contra a decisão
da primeira instância. O Código de Processo Civil determina a intimação.

ME CHAMA 2
O procurador Edgard Moreira da Silva, da área de Interesses Difusos e Coletivos,
afirma que houve "ofensa ao devido processo legal" e "à legislação federal".
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