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LITORAL
Furacão Florence chega à costa leste dos EUA 

com menos força do que o estimado, mas 
autoridades ainda mantêm alerta. P5

APENAS
R$

 3,50
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NA PAUTA

Convocada pelo Papa Francisco, para fevereiro do ano que vem, a Cúpula 
vai discutir escândalos sexuais que envolvem sacerdotes católicos; bispos 
da CNBB dizem que caso de Rio Preto deve estar na mesa. P3

Escândalo de Dom Tomé estará 
na pauta da Cúpula do Vaticano

SEM PROPOSTAS

VISITA

FORA

Candidatos do segmento 
religioso são maioria entre os 
que não incluem comunidade 
negra, LGBT e indígena nas 
propostas.  P2

O governo da China ex-
pressou ontem a sua confiança 
na situação política e econô-
mica daVenezuela, durante 
a visita oficial do presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, 
ao país asiático, que deverá 
resultar em vários acordos de 
cooperação.  P5

Há praticamente um ano, 
no dia 14 de setembro de 
2017, Lady Gaga cancelou o 
show que faria no Rock in 
Rio. Foi complicado para a 
produção substituí-la emci-
ma da hora.  P12

Minorias são 
excluídas de 5 
planos de governo

China reforça 
apoio à Venezuela
comvisita de 
Nicolás Maduro

Decidido: Rockin 
Rio não terá Lady 
Gaga em 2019
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Oministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Dias Toffoli é o
novo presidente da Corte. Ele to-
mou posse ontem e ficará no car-
go pelos próximos dois anos. Ele
sucede aministra Cármen Lúcia,
que voltará a integrar a Segunda
Turma, responsável pelo julga-
mento dos processos daOperação
Lava Jato.

Na cerimônia, após prestar ju-
ramento à Constituição, Toffoli
deu posse ao vice-presidente, mi-
nistro Luiz Fux. Depois, recebeu o
cumprimento da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) e demais autoridades. Cer-
ca de mil pessoas foram convida-
das para a posse.

CNJ
Opresidente doSTFassume tam-
bém a presidência do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). O ór-
gão é que aprova as propostas de
reajuste do Judiciário. Oministro
já se posicionou favorável,mas ne-
gociou comaPresidência que po-
deria abrir mão do auxílio-mora-
dia, outro tema polêmico que
pode ser definido pelo STF.
Será também à frente do CNJ
que Toffoli poderá conduzir o an-
damento de processos disciplina-
tórios que apuram a conduta do
juíz federal SérgioMoro e dos de-
sembargadores do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região (TR-
4) João Pedro Gebran Neto e Ro-
gério Favreto no embate sobre um
habeas corpus pela liberdadeLula
que foi anulado posteriormente.

Ministro tem 50 anos e faz parte da
corte desde 2009, indicado por Lula

Sucedendo
CármenLúcia,
Toffoli assume
presidência
doSTF

Ministro irá
julgar processos
disciplinares sobre
atuação do juiz
federal SérgioMoro

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Minoriassãoexcluídas
de5planosdegoverno

Demarcação de terras foi ignorada pelo PODE, PATRI, PSL, NOVO eMDB

FOTOS PÚBLICAS

zendo pesquisas que os apontam
como as principais vítimas de
violência, desigualdade de renda
e falta de acesso a direitos.
A questão dos indígenas apa-
rece com a promessa de diálogo
sobre as demarcações e especifi-
cidades no acesso a serviços pú-
blicos como saúde e educação.
Para a população LGBT, os
candidatos prometempromover
representatividade no poder e
nas políticas públicas, promo-
vendo igualdade.
Se comprometem com “ações
afirmativas” para os segmentos
os candidatos Ciro Gomes, do
PDT; Geraldo Alckmin, do
PSDB; Guilherme Boulos, do
PSOL; Fernando Haddad, do
PT; João Goulart Filho, do PPL;
Marina Silva, da REDE; e Vera
Lúcia, do PSTU.
Ciro, Boulos, Goulart, Haddad
e Marina defendem a universa-
lização das cotas paranegros nas
universidades federais. Ciro e
Boulos ampliam ainda para os
programas para bolsistas admi-
nistrados pelo Estado.
Boulos eHaddadprometemco-
tas para negros e indígenas tam-
bém nas candidaturas políticas.

Cinco dos 13 candidatos à
Presidência da República

não apresentam propostas ou
diagnóstico para políticas dire-
cionadas às comunidades negra,
LGBT ou indígena na proposta
de governo cadastrada na Justi-
ça Eleitoral. Esse documento
tem como objetivo sintetizar as
prioridades dos políticos.
Os segmentos não estão pre-
sentes nos projetos de Álvaro
Dias (PODE), Cabo Daciolo (PA-
TRI), Jair Bolsonaro (PSL) e
João Amoêdo (NOVO). O candi-
dato Henrique Meirelles (MDB)
é mais conciso, afirmando “res-
peito àdiversidade”.Nenhumde-
les cita expressamente a popu-
lação negra ou indígena. Já a
questão da ideologia de gênero
aparece em alguns casos, como
algo a ser combatido.

CAROLINA CRUZ

Candidatosdosegmento
religiososãomaioria
entreosquenão incluem
comunidadenegra, LGBT
e indígenanaspropostas

Bolsonaro, líder nas intenções
de voto, posiciona-se contrário a
essas políticas, principalmente,
na educação sobre as questões
de gênero. O candidato CaboDa-
ciolo traz no projeto o posiciona-
mento de uma forma mais am-
pla, misturando a outros assun-
tos, como o aborto.
“Não é possível conceberque a
família em seusmoldes naturais

sejadestruída, que a ideologiade
gênero e a tese de legalização do
aborto sejam disseminadas em
nossa sociedade”, diz o plano do
candidato do Patriotas.

Propostas
Já todos políticos que citamapo-
pulação negra em seus planos
entendemque tratade umapar-
celadasociedade vulnerável, tra-

Futuro da campanha de Bolsonaro preocupa
Inicialmente, o desejo do vice
da chapa de Jair Bolsonaro
(PSL), generalHamiltonMourão
(PRTB), de substituí-lo nos de-
bates políticos pareceu ter con-
trariado as lideranças do parti-
do. Mas, ontem, a ideia parecia
mais positiva para alguns corre-
ligionários.
O coordenador da campanha
em São Paulo, deputado federal
MajorOlímpio, disse ser favorá-

vel à participação de Mourão.
“Seria muito bom para o Jair
Bolsonaro ter alguém falando
das suas propostas”, disse.
A boa vontade parece estar li-
gada a complicações no estado
de saúde do candidato. Esfa-
queado no último dia 7, Bolsona-
ro voltou à mesa de cirurgia na
quarta-feira (12). Osmédicos dia-
gnosticaram uma obstrução in-
testinal e vazamento de secreção

no abdômen, o que exigiu uma
operação de emergência. Seu es-
tado de saúde é estável.
Segundo o deputado Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), a maior
preocupação é como risco de in-
fecções. Ele ainda falou das difi-
culdades da família em seguir
com a campanha. “
Estádifícil paraporque a cada
momento há um fato novo”, dis-
se o deputado.

Campanha arrecada livros para oMuseu Nacional
OProgramade Pós-Graduação
emAntropologia Social daUFRJ
abriu campanha para refazer o
acervo da Biblioteca Francisca
Keller. Fundadahá50 anos, a uni-
dade ficava no Museu Nacional,
consumido por um incêndio, no
último dia 2 de setembro.
“Umabiblioteca sómorre quan-

do não temmais leitores. Nós te-
mos leitores. Agora precisamos
de livros”, diz o texto assinado
pela comissão para reconstrução
e renovação da biblioteca.
Interessados em doar livros e
publicações podemacessar o site
https://franciscakeller.wee-
bly.com, onde consta a relação de

livros queimados e dos títulos que
já foram doados.

O acervo
Com 37 mil volumes, a BFK era
consideradaumadasmais impor-
tantes naáreadeCiências Sociais
da América Latina. Seu acervo
era principalmente de obras con-

temporâneas e contava com títu-
los importantes paraos pesquisa-
dores de várias instituições.
A pós-graduação em antropo-
logia social foi uma dos mais afe-
tadas pelo incêndio. Grande par-
te de seu acervo sobre etnias indí-
genas foi consumido pelo fogo,
alémde salas de aula e pesquisas.

Candidato do PSL passou por nova
cirurgia na noite de terça-feira

FOTOS PÚBLICAS
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OUTRA
CIRURGIA

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) será submetido a uma terceira ci-
rurgia para colocar o intestino de volta ao lugar, Ele está com uma bolsa de 
colostomia desde que sofreu o atendo a faca, em Juiz de Fora (MG), no dia 6.

dia a dia

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

3

EM PAUSA
Os vereadores Pedro Roberto Gomes (PRP) e Renato 
Pupo (PSD), além de Anderson Branco (PR) cor-
rem pela região em busca de votos. Com chances de 
eleição, Pedro e Pupo gastam muita sola de sapato 
no contato com eleitores. Pedro pediu licença do 
mandato para fazer campanha. Marco Rilo (PT), em-
bora não dispute eleição, ajuda seu filho, deputado 
estadual João Paulo (Psol), que tenta a reeleição.

BRIGA INTERNA
Em Votuporanga, a briga interna por votos para 
deputado estdual é travada entre Carlão Pignatari 
(PSDB) e Leonardo Chandely (PTC). Pignatari defen-
de a matança de javalis, enquanto Chamdely é pro-
tetor animal. Os discursos envolvem o eleitor, mas 
não deve ser preponderante para a decisão entre um 
e outro. Chandely é vereador na cidade.

SUPLENTE SUSPEITO
O suplente do senador e candidato à Presidência 
Alvaro Dias, o empresário Joel Malucelli, se entre-
gou nesta sexta (14) ao Grupo de Combate ao crime 
Organizado (Gaeco),braço do Ministério Público 
Estadual. Malucelli foi alvo da mesma operação 
que prendeu o ex-governador do Paraná Beto Richa 
(PSDB) e teve a prisão temporária decretada nesta 
terça (11), mas era considerado foragido por estar em 
viagem de férias à Itália.

ESQUEMA DE FRAUDES
O empresário paranaense é suspeito de participar 
de um esquema que fraudou licitações e desviou 
recursos públicos de um programa de manutenção e 
abertura de estradas rurais no Paraná, entre os anos 
de 2012 e 2014. Em um áudio obtido pela investiga-
ção, o suplente cita acertos para a divisão de lotes 
com outros empresários, feitos “antes da concorrên-
cia”. São mencionados na mesma conversa, percen-
tuais a serem repassados como “quotas de campa-
nha” e “contrapartidas”. Para o Gaeco, o material 
aponta “a participação inequívoca do empresário no 
esquema criminoso”.

VENDA COM DESCONTO
Com 20% de desconto, a mansão do ex-governa-
dor Sérgio Cabral (MDB) em Mangaratiba, na Costa 
Verde do Rio de Janeiro, foi leiloada na tarde desta 
quinta-feira, 13. O imóvel recebeu uma única pro-
posta, no valor de R$ 6,4 milhões, lance inicial esta-
belecido pela casa nesta sessão.

SEM OFERTA
No primeiro certame, realizado no dia 4 de setem-
bro, ninguém ofereceu pela casa de verão do ex-
-governador o lance mínimo de R$ 8 milhões, valor 
pelo qual o imóvel foi avaliado. O terreno onde fica 
o imóvel tem mil metros quadrados, sendo que a 
mansão tem 462 metros quadrados. A casa tem sau-
na, duas piscinas, cinco suítes e dois quartos.

Jair Viana

Escândalo de Dom 
Tomé estará na pauta 
da Cúpula do Vaticano
Convocada pelo Papa Francisco, para fevereiro do ano que vem, a 
Cúpula vai discutir escândalos sexuais que envolvem sacerdotes cató-
licos; bispos da CNBB dizem que caso de Rio Preto deve estar na mesa

NA PAUTA

Dom Tomé resiste às acusações e não se afasta

O Papa Francisco convo-
cou bispos de todo o mundo, 
de todas as conferências 
episcopais para uma cúpula 
em fevereiro do ano que vem 
para discutir a prevenção do 
abuso sexual de clérigos e 
a proteção de menores. Na 
oportunidade, vários casos 
de abusos sexuais envolven-
do sacerdotes católicos serão 
debatidos. Entre esses casos, 
segundo um bispo brasileiro, 
que pediu sigilo, o caso que 
envolve Dom Tomé Ferreira 
da Silva, de Rio Preto, estará 
na pauta.

“O Santo Padre Francisco, 
depois de ouvir o Conselho 
dos Cardeais, decidiu con-
vocar uma reunião com os 
Presidentes das Conferências 
Episcopais da Igreja Católica 
sobre o tema da ‘proteção de 
menores’”, diz o comunicado 
oficial do Vaticano.

A reunião, que acontecerá 
entre os dias 21 e 24 de feve-
reiro, é a primeira desse tipo 
e indica uma percepção nos 

níveis mais altos da Igreja de 
que o abuso sexual clerical 
é um problema global e não 
restrito ao mundo anglo-sa-
xão, como muitos líderes da 
igreja insistem em dizer.

Os conselheiros car-
deais-chave de Francisco 
anunciaram a decisão na 
quarta-feira (12), quando 
o mais recente capítulo de 
escândalo de encobrimento 
da Igreja Católica ao abuso 
sexual colocou o seu papado 
em crise.

O papado de Francisco 
foi sacudido por acusações 
de ter reabilitado um cardeal 
americano das sanções im-
postas pelo papa Bento XVI 
por ter molestado e assediado 
seminaristas adultos.

O escândalo sexual que 
atinge Dom Tomé, no Bra-
sil, segundo dois bispos da 
CNBB, é visto com preo-
cupação pela Igreja. Dom 
Tomé Ferreira da Silva, em 
conversas por aplicativo de 
telefone entre com um jovem 
da cidade, falou em exibição 
e partes do corpo do rapaz. 
Os dois falam sobre mostrar 

“bumbum” e outras partes.
A cópia da suposta con-

versa entre dom Tomé o 
rapaz tem cunho estritamen-
te sexual. Nas mensagens, 
o bispo pede que o rapaz 
mostre suas pernas, “bum-
bum”. O trecho da conversa 
a que o BOM DIA teve acesso 
indica que os dois já haviam 
trocado fotos, pois do telefo-
ne do jovem é enviada uma 
mensagem que diz: “Quero 
mais”. A resposta do bispo foi 
“Mostre e retribuo”. O rapaz 
responde: “Já mandei”.

As mensagens trocadas 
entre o bispo e rapaz, se-
gundo uma fonte da Cúria, 
deixou o bispo José Negri 
“estarrecido”. Ele não acre-
ditava no que via entre os 
documentos que coletou na 
cidade. Pelo menos mais de 
oitenta padres foram ouvidos 
pelo bispo durante sua in-
vestigação. Dom Negri veio a 
Rio Preto por ordem do Papa 
Francisco, que tem adota-
do medidas severas contra 
padres, bispos, cardeais e ou-
tros sacerdotes, envolvidos 
em escândalos sexuais.

Alexandre MAMEDE
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Procuradora compara locais ao
Museu Nacional, no Rio de Janeiro

Candidatosdãofocoao
metrôemcampanhas

Obras da Linha 15-Prata doMonotrilho estão atrasadas hámais de 6 anos

Pleito ocorre após prefeito e
vice serem acusados de corrupção

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

metropolitano nos próximos 20
anos.Metrô é como aeroporto: é
sempre uma visão de longo pra-
zo”, ressaltou Doria.
Caso seja eleito, Marcio Fran-
ça (PSB) quer levar o metrô até
Taboão daSerra, na grande São
Paulo. O atual governador cul-
pouacrise econômicapelos atra-
sos nas obras dos trilhos.
“A gente tem lutado contra as
crises brasileiras para poder so-
breviver (...) Todomundo gosta-
ria de fazer as coisas a tempo,
mas a rigor é o seguinte, o país
parou 2 ou 3 anos. As empresas
tiveram muita dificuldade. O
Brasil passou por uma crise tão
grande que é compreensível que
as coisas tivessem tido dificulda-
des”, afirmou.

Uma pesquisa publicada pela
Rede Nossa São Paulo em 2017
revelou que os serviços de loco-
moção obtiveramnota inferior a
5,5, em uma escala de zero a dez
na capital. O tempo de locomo-
ção recebeu nota 3,4.
Uma pesquisa da ANTT
(AgênciaNacional de Transpor-
tes Terrestres) revela que 75%
de todas as pessoas que utilizam
trens e metrôs em todo o Brasil
são transportadas pelo sistema
metroferroviário paulista.

Diante de obras paralisadas
em pelo menos três linhas

demetrô – e de atrasos emtodas
as construções – os principais
candidatos ao governo de São
Paulo fazem promessas megalo-
maníacas relacionadas ao trans-
porte sobre trilhos no Estado.
Na tarde de ontem (13), Paulo
Skaf (MDB) disse que, se eleito,
irá ampliar em50 quilômetros a
malhametroviáriada regiãome-
tropolitana em seu mandato.
A rede tem cerca de 90 quilô-
metros atualmente.
O candidato do partido do pre-
sidente Michel Temer, porém,
afirmou que existe verba para a
finalização de todas as obras.
“Nós vamos fazermais do que
algumas em décadas foi feito.
São obras que estão paralisadas
ou muito lentas ou projetos que
existem, que estão iniciando.Nós
vamos pegar tudo isso e melho-
rar dando conforto e melhoran-
do essa rede de mobilidade em
São Paulo”, disse.
Já o tucano João Doria disse
durante acampanhaque preten-
de iniciar um plano de amplia-
ção do metrô em 350 quilôme-
tros nos próximos 20 anos atra-

DA REDAÇÃO

Concorrentes fazem
promessasdealavancar
obrasparalisadase ligar
regiõesmetropolitanas
comtransportede trilhos

vés de PPPs (parcerias público-
privadas). O programade gover-
no do ex-prefeito de São Paulo
propõe tambéma implantação e
aampliação do sistemade trans-
portes de passageiros de média
capacidade (tecnologiaVLT) em
outras Regiões Metropolitanas
do Estado e o início da implan-

tação do Trem Intercidades li-
gando São Paulo, Campinas e
Americana, sob um Plano Esta-
dual de Trens Regionais a ser
consolidado na gestão.
“Esse é um planejamento
como um todo, não um planeja-
mento apenas paraquatro anos.
Nós temos que pensar o sistema

Skafdisse que, se
eleito, irá entregar
50 kmde trilhos;
capital temcerca de
90 kmatualmente

Mongaguá terá eleição
paraprefeito emoutubro

do turno das eleições parapresi-
dente e governador do Estado.
A eleição municipal acontece
após a cassação do então prefei-
to, Arthur Parada Prócida
(PSDB), e do vice, Márcio Melo
Gomes, o Márcio Cabeça (sem
partido). Eles foramacusados de
lavagem de dinheiro em maio
deste ano após uma operação
realizadapelaPolíciaFederal en-
contrar R$ 5,3 milhões conside-
rados de origem ilícita dentro da
casa do prefeito.
Desde então, o comando da ci-

Os eleitores de Mongaguá, no
litoral sul de SãoPaulo, terão que
voltar às urnas em outubro des-
te ano não apenas para escolher
representantes para cargos em
nível estadual e federal,mas para
eleger o novo prefeito da cidade.
Aeleição foi aprovadapelo ple-
nário do Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP),
que marcou para 28 de outubro
a realização da eleição para os
cargos do Executivo Municipal.
Adata é amesmaemque está
prevista a realização do segun-

dade está nas mãos de Rodrigo
Biagioni (PSDB), presidente da
CâmaradosVereadores. O tuca-
no não poderáparticipardanova
disputa.
Poderão concorrer candidatos
que morem em Mongaguá há
pelomenos seismeses e tenham
acandidaturadeferidapelo TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
A propaganda eleitoral deve
começar no dia 29 de setembro.
Jáemrelação aos eleitores, po-
derá votar quem estiver com si-
tuação regular e com domicílio
eleitoral nomunicípio até o dia 9
de maio de 2018.
O calendário eleitoral prevê
que aposse seja realizadano dia
30 de novembro.

REPRODUÇÃO

MPFabre
investigação
de segurança
emmuseus
O Ministério Público Federal
determinou a investigação das
condições de estruturae seguran-
çacontra incêndio doConjunto do
Ipiranga, do MASP, do Teatro
Municipal e do edifício-sede daBi-
blioteca Municipal Mário de An-
drade – cujas edificações e acer-
vos são tombados ou estão em
processo de tombamento pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan).
Segundo procuradora respon-
sável pelo caso, os bens “precisam
de imediata atenção, pois podem
encontrar-se em situação análo-
ga à do Museu Nacional, no Rio
de Janeiro, e à do Museu da Lín-
gua Portuguesa”, na Luz.

Doria volta a
ser réupor
improbidade
administrativa
O ex-prefeito João Doria
(PSDB) voltou a se tornar réu por
improbidade administrativadevi-
do ao uso do slogan “Acelera SP”
durante o seu mandato de 15 me-
ses na cidade de São Paulo.
O tucano havia conseguido um
efeito suspensivo na Justiça.
No entanto, umatraso no paga-
mento daguiado recurso fez com
que o documento perdesse a vali-
dade. O custo do documento era
de R$ 25,21. A Justiça afirma que
o documento perde a legitimidade
se não for quitado o valor no pra-
zo estabelecido.
A defesa de Doria chegou a di-
zer que a exigência de pagamen-
to é ilegal. “Na segunda-feira (17)
vamos protocolar o recurso cabí-
vel para que seja reconhecida a
nulidade da decisão.”
A ação de improbidade admi-
nistrativa foi redigidapelo promo-
tor Nelson Sampaio.
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O governo da China expressou
ontem a sua confiança na situa-
ção política e econômicadaVene-
zuela, durante a visita oficial do
presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, ao país asiático, que de-
verá resultar em vários acordos
de cooperação.
“Após eleições presidenciais
sem percalços, a situação na Ve-
nezuela melhorou e o governo
estápromovendo ativamente uma
reforma financeira e econômica”,
disse o porta-voz do Ministério
chinês das Relações Exteriores,
Geng Shuang.
Maduro iniciou ontemumavisi-
ta de Estado à China, onde deve
permanecer até domingo. Antes
de deixar Caracas, o presidente

Líderbirmanesadefende
prisãodejornalistas

Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi disse que condenados podem recorrer

tas Wa Lone, de 32 anos, e Kyaw
Soe Oo, 28, por violação da lei so-
bre segredos de Estado.
Aung San Suu Kyi admitiu que
o Exército birmanês poderia ter
“administradomelhor” acrise dos
rohingyas, que provocou o êxodo
de 700 mil membros desta mino-
ria muçulmana para o vizinho
Bangladesh.

Bloqueio do governo
Depois demeses de bloqueio pelo
governo birmanês, funcionários
da ONU iniciaram uma missão
emMianmarparaestudar as con-
dições de umpossível retorno das
centenas de milhares de ro-
hingyas que fugiram do país.

Investigadores da ONU pedi-
ram em agosto que o chefe do
exército birmanês e cinco oficiais
militares de alta patente fossem
julgados, e o Tribunal Penal Inter-
nacional declarou-se competente
para investigar alguns crimes.

Chefe de Estado de
Mianmardisse que
Exército poderia ter
‘administradomelhor’
a crise rohingya

Segundo Pequim, Caracas promove
reforma financeira e econômica

China reforçaapoio àVenezuela
comvisita deNicolásMaduro

afirmou que que se tratava de
“uma visita de Estado muito ne-
cessária, muito oportuna e cheia
de grandes expectativas (...) para
avançar emnovos acordos de par-
ceria estratégica no campo eco-
nômico, comercial, energético, fi-
nanceiro, tecnológico”.
OMinistério dasRelaçõesExte-
riores chinês indicou ainda que o
presidente Xi Jinping se reunirá
durante sua visita com seu cole-
ga venezuelano.
Há três semanas, Maduro ado-
tou um plano de reformas econô-
micas para enfrentar a crise na
Venezuela, comumagrave escas-
sez de alimentos emedicamentos
e hiperinflação que poderia exce-
der 1.000.000%, segundo o FMI.

Adirigente birmanesaAung
San Suu Kyi defendeu on-

temaprisão de dois jornalistas da
agência Reuters condenados a
sete anos por investigar omassa-
cre dos muçulmanos rohingyas
pelo Exército de Mianmar, rom-
pendo seu silêncio sobre o caso.
“Não foram julgados por serem
jornalistas, mas por terem infrin-
gido a lei”, declarouKyi durante o
Foro Econômico Mundial da As-
sociação das Nações do Sudeste
Asiático, realizado emHanói, afir-
mando que eles podem “recorrer
da sentença”.
A prêmio Nobel da Paz foi alvo
demuitas críticas no exterior por
se calar sobre este caso. Um fun-
cionário de alto escalão daONUa
chamou, inclusive, de “porta-voz
dos militares”.
A justiçadeMianmar condenou
a sete anos de prisão os jornalis-

DA FRANCE PRESSE

Profissionais faziam
investigaçãodeviolência
contraos rohingyaspelo
ExércitodeMianmar;
ONUcriticaapostura

AFP

AFP

Furacãoperde
força,mas
podecausar
inundações

Washington está se preparando
para a passagem do Florence

O furacão Florence se enfra-
queceu ontem, a poucas horas de
tocar a costa leste dos EUA, mas
continuasendo extremamente pe-
rigoso e “potencialmente fatal”,
devido às tempestades e ao risco
de inundações catastróficas.
A imensa tormenta caiu para
categoria 2 (do total de 5 na esca-
la de Saffir-Simpson) ànoite,mas
as autoridades advertiram para
os riscos dos potentes ventos de
175 km/h e de chuvas torrenciais.
Conforme a tempestade se
aproxima, o presidente Donald
Trump e as autoridades estaduais
e municipais reforçaram os pedi-
dos aosmoradores de localidades
na trajetória do furacão para que
deixem suas casas.

AFP

Russos negamrelação
comenvenenamento

remvisitado, no dia do envenena-
mento de Serguei Skripal e sua fi-
lha, Salisbury, a cidade inglesa
onde vivia o ex-agente duplo.
“Somos aqueles que aparecem
nas fotos: Ruslan Bochirov e Ale-
xander Petrov”, disseram. Mas,
para os dois homens, que pare-
ciam desconfortáveis na TV, sua
presença em Salisbury se tratou
demero passeio turístico. “Somos
pequenos empreendedores”, ga-
rantiu Petrov. A dupla ainda afir-
mouque não conheciao ex-espião
até o caso ser divulgado.
Desde o início, o Reino Unido
acusa Moscou de estar por trás
do ataque, que gerou uma grave
crise diplomática entre oKremlin
e os ocidentais. Os Skripal sobre-
viveram ao envenenamento.

Os dois homens acusados por
Londres de serem agentes da In-
teligênciamilitar russa e envene-
narem o ex-espião Serguei Skri-
pal e sua filha, na Inglaterra, asse-
guraram ontem que são inocen-
tes e que visitaramacidade deSa-
lisbury como turistas.
Na quarta-feira, o presidente
russo, Vladimir Putin, pediu que
os suspeitos se apresentassem,
assegurando que eles haviamsido
identificados e que eram civis.
Ruslan Bochirov e Alexander
Petrov concederam ontem uma
entrevista para o canal de televi-
são pública russo RT. Asseme-
lhando-se às fotos dos dois suspei-
tos transmitidas pelo Reino Uni-
do, os dois homens confirmaram
seus sobrenomes e o fato de te-

SÍRIA
ESCALADA DE VIOLÊNCIA

SegundodadosdivulgadosontempelaONU,aviolênciaemIdlib,naSíria,deslocoumaisde38.500pessoasaolongode
setembrodesteano,emmeioaumaescaladadehostilidadesnaprovíncia,alvodeatentadosdoregimeedeMoscou.
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Com aumento da tensão em
relação à corrida eleitoral no

Brasil, o dólar fechou ontem, 13 de
setembro, nomaior valor desde a
criação do PlanoReal, em 1994. A
moedados EUAterminou nosR$
4,196, uma alta de 1,21%.
O recorde anteriorhaviasido al-
cançado em 21 de janeiro de 2016.
Nestemês até agora, o dólar já su-
biu 3,03% ante o real.
O mercado refletiu as preocu-
pações com o desempenho nas
eleições de Jair Bolsonaro, líder
nas pesquisas e o novo “querido”
domercado financeiro, depois que
ele foi submetido nestaquarta-fei-
ra à noite (12) a uma cirurgia de
emergência após ser esfaqueado
no último dia 6. O anúncio do PSL
de que a alta hospitalar do candi-
dato deve atrasar trouxe dúvidas
sobre como ele defenderá a lide-
rança. Na última pesquisa do Da-
tafolha, Bolsonaro perde para os

principais oponentes nas simula-
ções de segundo turno.
Nesse contexto, as próximas
pesquisas – umnovo levantamen-
to Datafolha tem divulgação pre-
vistaparahoje– tendemaaumen-
tar o nervosismo do mercado.
O temor de fortalecimento do
PT, de Fernando Haddad, é sus-
tentado por especulações sobre
as estratégias dos partidos rivais
para as próximas semanas.
A incerteza tambémse concen-
tra no fato de Geraldo Alckmin
(PSDB)– nome mais alinhado à
agenda do mercado – não conse-
guir melhorar nas intenções de
voto a despeito do grande tempo
de exposição em rádio e TV.

Nestemês, divisa americana já
acumula valorização de 3,03%

AFP

DA REDAÇÃO

Tensãoaumentoucom
estadodesaúdede
Bolsonaroeexpectativa
comnovapesquisado
Datafolha,quesairáhoje

Comeleições,
dólar atinge
maior valor
dahistória

Brasil ganhou
25novos
bilionários
O ranking 2018 dosmaiores bi-
lionários brasileiros, elaborado
pela revista “Forbes”, traz 25 no-
vos afortunados, a maioria vinda
do mercado de ações.
Ao todo a lista tem 180 bilioná-
rios neste ano. Vários dos brasilei-
ros com mais de R$ 1 bilhão em
ativos são herdeiros. É o caso da
Dasa e da M. Dias Branco. As fa-
mílias fundadoras do Magazine
Luiza também tiveram novos no-
mes incluídos na listadosmais ri-
cos devido à escalada das cota-
ções da empresa na Bolsa.

10 anosdacrise
quemudou
omundo

lente a apagar a economia ale-
mã do mapa.
A falência é sobretudo um
símbolo porque tudo começou
antes, na “farra” dos financia-
mentos imobiliários nos EUA.
Aquilo que era uma crise fi-
nanceira se transformou numa
crise econômica e, a partir de
2010, levou a socorros financei-
ros aGrécia, Portugal, Irlanda e
Chipre e Espanha.

Novo ‘tsunami’ em 2020
O economista Nouriel Roubini ,
conhecido como “Dr. Apocalip-
se”, por ter previsto a crise de
2008/09, escreveu um artigo
nesta semana, prevendo uma
“crise financeira” e uma “reces-
são global” em 2020.

À 1h45 da manhã de 15 de
setembro de 2008, em

Nova York, quando o banco
Lehman Brothers, o quarto
maior banco de investimentos
dos EUA, declarou falência, dei-
xando pendurada um conta de
US$ 691 bilhões e 25mil funcio-
nários na rua, o mundo mergu-
lhou em um turbilhão financei-
ro sem precedentes desde o
crash de 1929.
Centenas demilhares de pes-
soas perderam seus empregos,
suas casas e suas fontes de ren-
damundo afora.Aperdade pro-
dução nas economias avançadas
nos anos seguintes foi o equiva-

DA REDAÇÃO

Completaamanhãumadécadadaquebrado
bancoLehmanBrothers, consideradao início
domaiorcrise financeiraglobaldesde1929

Quebra expôs ‘farra’ do crédito de
imóveis nos EUA e derrubou Bolsas

FOTOS: AFP E REPRODUÇÃO

Banco Lehman Brothers abre
falência e demite 25mil pessoas

Da ‘marolinha’ à recessão:
os efeitos ainda são sentidos
No Brasil, o tsunami foi apeli-
dado de “marolinha” pelo gover-
nodaépoca, apósmedidasde es-
tímulo teremamenizado os efei-
tos darecessão.No entanto, uma
décadamais tarde, o Brasil ain-
da lutaparase livrarde umadas
maiores crises de suahistória. E
a gênese dessa troca de papéis
pode estar precisamente no re-

médio aplicado pelo país em
2008, como liberação de dinhei-
ro de bancos públicos, cortes de
impostos e incentivo ao consu-
mo. “Foi um erro não ter tirado
o pé do expansionismo quando
aeconomia já tinhase recupera-
do. Isso levou a um aumento
muito grande dos gastos”, diz
Silvio Neto, da Tendências.

OS MAIS AFORTUNADOS

1. Jorge Paulo Lemann
R$ 105,96 bilhões

2. Joseph Safra
R$ 75,73 bilhões

3.Marcel Herrmann
Telles
R$ 54,12 bilhões

4. Eduardo Saverin
R$ 45,97 bilhões

5. Carlos Alberto da
Veiga Sicupira
R$ 44 bilhões

6. Pedro Moreira Salles
R$ 15,80 bilhões

7. Fernando Roberto
Moreira Salles
R$ 15,60 bilhões

7.Walter Moreira Salles
Júnior
R$ 15,60 bilhões

7. João Moreira Salles
R$ 15,60 bilhões
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Qualopássarocertopravocê?
Nahorade escolher umpet,
muita gente acaba achando

que as aves sãomais práticas, não
dão muito trabalho e encantam a
casae a família.Mas hámuitas di-
ferenças entre os pássaros e é im-
portante saber qual combinará
melhor com a sua expectativa e
disponibilidade.
É importante considerar que
qualquer pet precisa de atenção
e cuidados. Os pássaros precisam
de constante estímulo e brinca-
deiras para que sua vidinha na
gaiola não seja tediosa.
Outro aspecto fundamental é
respeitar a legislação e adquirir
apenas espécies legalizadas (algu-
mas precisam de permissão do
Ibama, como é o caso dos papa-
gaios e araras) e compradas de
criadouros confiáveis – evitando
contribuir para o criminoso tráfi-
co ilegal de animais silvestres.

DA REDAÇÃO

Vejaasprincipaiscaracterísticasdasavesmaispopulares, suaspersonalidadesecuidadosessenciais

CANÁRIO
Ocanarinho é
pequeno, comcerca
de 12 cm, e famoso
pelo seu canto, que é
belo, afinado e pode
durarhoras.
Se adapta bemadife-
rentes ambientes, de
aviários a gaiolas e
tambémàs tempera-
turas. Embora não
precise demuitas
brincadeiras, gosta de
ficarperto dos huma-
nos e cantarpara
eles. Vive entre 5
(fêmeas) e 10 anos
(machos).

AGAPORNIS
Ativas e barulhentas,
são conhecidas como
“pássaros do amor”
pois são comuns as
demonstrações de
afeto. São adaptáveis
e fáceis de cuidar,
mas nunca deve estar
sozinha emcativeiro:
umcompanheiro é
vital para sua sobrevi-
vência. Costuma viver
12 anos,mas pode
chegara 17.

CACATUA
Inteligente, pode ser
adestrada, apren-
dendo a falar – e alto,
tornando-se um
poucobarulhenta
quandoqueratenção.
Costuma serdócil
mas pode se irritar.
Uma cacatua pode
viveraté 80 anos, por
isso é importante que
a família esteja certa
e comprometida ao
adquirir uma.

CALOPSITA
Comcerca de 30 cm
ese destaca pela inte-
ligência e docilidade.
Émais feliz quando
pode circular livre-
mente pela casa,
interagindo coma
família. Convém levar
numveterinário para
cortar a parte interna
de umadas asas. É
fiel a quemcuida,
calma. Pode cantar,
assobiar e até falar,

porque é
muito boa em
imitar sons.
Costuma viver
entre 12 e 14
anos.

PERIQUITO
Pássaro pequeno
que tolera bem a
gaiola. É muito
sociável: gosta de
companhia e brinca-
deiras, dando peque-
nas bicadinhas
na mão para
demonstrar afeto,
sendo boa opção
para as crianças.
Pode ser encontrado
emvárias cores e
gosta de imitar os
sons da
casa,
inclusive
a fala
humana.

PAPAGAIO
Consideradaaave
mais inteligenteque
existe, capazde imitar
a falahumana, cantar
edançar. Brincalhona,
nãoparamuitoquieta,
por issonecessitade
atençãováriashoras
pordia. Podeviverem
gaiolasespaçosas,
viveirosou livres,
desdequehajaocorte
dasasas feitoproum
veterinário. Podendo
viveraté80anos.
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Aos15anos,
TeatroMágico
preparanovo
álbumeturnê

Duasmúsicas inéditas do TeatroMágico já vão ganhar videoclipe; o primeiro será lançado nesta sexta
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de cem apresentações. Deu até
para tocarnaEuropa", conta.
É essaessênciadoTeatroMá-
gicoqueAnitelliafirmaprevale-
cernesses 15 anosdehistória.
OTeatroMágicofoiumdospio-
neirosnopaísnadisponibilização
demúsicasparadownloadgratui-
to.Ocantorexplicaqueéumafor-
madedemocratizaraarte.
"A democratização da arte
pedeessadisposiçãoemtornara
culturaacessível. Seagentenão
liberasse, estaríamos brigando
comocaramaisapaixonadopela
trupe,queéaquelequequercom-
partilharasmúsicascomosami-
gos", ressaltaocantorpaulista.
Relembrando as origens do
TM, Anitelli diz que estava fre-
quentandomuitos saraus quan-
dopensouemlevaressaplurali-
dadeparacimadopalco.
"Foi aí que eu pensei no circo,

nopalhaço.Opersonagemdopa-
lhaço pode ser qualquer coisa.
Todomundopode serumpalha-
ço. A ideia é quebrar essa coisa
depalcoeplateia.Nosprimeiros
shows, os seguranças falavam
'mano,falaquemédatrupe,por-
que está todo mundomaquiado
nessaporra'.Aquié todomundo
umpersonagemcomum.”
Sobreafidelidadedosfãs,que
muitasvezes tambémsevestem
de palhaço, ele fala que é uma
imensaalegria.
"O sentimento do showéuma
coisaquente.Ficaocorpoformi-
gando, eu fico com o coração la-

Em 2018, O Teatro Mágico
completa15anos.Nestasex-

ta(14), atrupe lançaumclipede
umamúsicainédita,comaparti-
cipaçãodetodogrupo.Ovocalis-
taFernandoAnitelli,44,adianta,
em entrevista ao Destak, que o
Teatrojátrabalhaemumsegun-
do clipe, de outra inédita.
"Aideia,paraoanoquevem,é
lançar um álbum e sair em tur-
nê", avisa. Além disso, Anitelli
também vai continuar com sua
turnê Voz e Violão, e pretende
gravarumDVD.

Com sete álbuns e três DVDs,
O TeatroMágico tem uma esté-
ticadiferenteaojuntarváriosti-
pos de arte em um só lugar. Se-
gundoAnitelli, a pausa feita em
2016serviuparaunirogrupo.
"Todomundodatrupeéumar-
tistaindependente.Então,agen-
tesedeuessaoportunidadepara
que todos pudessem buscar um
pouco de sua própria caminha-
da.Issofortalecequandoatrupe
sereúnenovamente", comenta.
Ao anunciarem a pausa por
tempoindeterminado,ovocalis-
ta disse, em vídeo, que era uma
formadevoltaràs origens.
"A essência do grupo perma-
nece, mais viva do que nunca,
nesse sentido de trazer a plura-
lidade para cima do palco. Essa
pausaqueagentefezserviumui-
to. Eu comecei a fazer a turnê
VozeViolão, queeraparaserde
uns dez shows, mas acabou vi-
rando umano emeio, e fiz mais

MARIANA MAURO

‘A essência do grupo
permanece,mais viva
que nunca, no sentido
de levar pluralidade
ao palco’, diz vocalista

No próximo sábado
(15), a trupe faz show
noRio, na Fundição
Progresso; depois,
toca emSão Paulo

tente, com um calor danado, dá
umfrionabarriga.Antesdeen-
trar, é sempre assim. O público
canta,dança,abreroda...Além
deserumaalegriagigantepara
nós, é umabaita responsabili-
dade", comenta.
No próximo sábado (15), o
showemcomemoraçãoaos15
anos da trupe tomaaFundi-
ção Progresso, no Rio. Ani-
telli avisaque já foramven-
didos antecipadamente 1,5
mil ingressos,equeopúbli-
copodeesperarsurpresas.
"Ésóchegarcomfôlego.
Venham alimentados, to-
membastante água, será
uma noite de um reen-
contro incrível".
O segundo show da
trupeacontecenodia22
de setembro, em São
Paulo, noTomBrasil.

RIVERDALE
2ª FASE CHEGA EM 11/10

ANetflixanunciouemsuasredessociaisqueasegundatemporadade‘Riverdale’chegaàplataformadestreamingno
dia11deoutubro.NosEUA,asériecriadaporRobertoAguirre-Sacasavaiestrearsuaterceirafasenodia10deoutubro.
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Aproduçãobrasileiraemfoco
sileiro. Todas as discussões e olha-
res são voltados ao que produzi-
mos aqui”, comenta Eduardo Va-
lente, que faz questão de destacar
o desejo de implantar estratégias
para a ampla inclusão e diversi-
dade de públicos.

Mulheres são maioria
Pela primeira vez, as diretoras

mulheres e/ou identificadas por
gêneros não binários figuram em
número mais expressivo do que
os diretores de gêneromasculino
no festival. Ao todo, 52,4% sãomu-
lheres, 9,5% se inscreveram sob a
categoria não binária (outros) e

38,1% são homens.
No intuito de celebrar figuras
femininas que marcaram o cine-
mabrasileiro, o Festival de Brasí-
lia cria, em 2018, o Prêmio Leila
Diniz. Embora tenha vivido ape-
nas 27 anos, a presença de Leila
no imaginário brasileiro é enor-
me, tendo sido um exemplo, em
gestos, ações, palavras e vida, da
luta pela libertação feminina.

Exposição
Além das atividades paralelas,
que ocorrerão pelas Regiões Ad-
ministrativas do DF, a artistaMi-
la Petrillo lança junto ao evento,
a exposição Momento em Movi-
mento, sobre o Festival de Brasí-
lia do Cinema Brasileiro.

FESTIVAL DE BRASÍLIA
De 14 a 23/09.
Grátis.
festivaldebrasilia.com.br

Começahoje, a 51ª edição do
Festival de Brasília do Cine-

maBrasileiro. O evento vai até 23
de setembro. Sob a direção artís-
tica de Eduardo Valente, a mos-
tra traz, em 10 dias de programa-
ção, 140 títulos do cinemanacional
emmostras competitivas, parale-
las, especiais, hours concours,
MostraBrasília e exibições emou-
tras atividades.
“Acredito que o festival é de
grande importânciaparaoBrasil,
pois, diferentemente dos outros,
está focado apenas no cinemabra-

ANDRESSA REIS

Em10dias, Festivalde
BrasíliadoCinema
Brasileiroexibirá140
títulos;PrêmioLeilaDiniz
éanovidadedaedição

Curador damostra
diz que ‘realizar um
festival 15 dias antes
de umaeleição será
algo histórico’

DIVULGAÇÃO

Longa-metragem ‘Domingo’ é exibido hoje, na abertura do festival

CARMENMIRANDA
É TEMA DE MUSICAL

Estreiaamanhã,noCentroCulturalBancodoBrasil(tel.3113-3651), ‘Carmen,aGrandePequenaNotável’.Dirigidopor
KleberMontanheiro,omusicalrevêahistóriadeCarmenMiranda.AmandaAcostaviveacantora.Até26dejaneiro.R$20.
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TomMorello fazshowem
SPcomentradagratuita

fluentes dageração pós-anos 1990.
Há dois anos, o músico formou o
Prophets ofRage, ao lado de Tim
Commerford, Brad Wilk, B-Real,
Chuck D e DJ Lord. O primeiro
disco do supergrupo, homônimo,
saiu em 2017.
Em outubro deste ano, Morello
irá lançar seu primeiro trabalho
solo, “The Atlas Underground”.
John Lowery, que assina como
John 5, ficou famoso ao integrar
a banda de Marilyn Manson, em
1998, na qual tocou até 2004,
quando se lançou solo.
Aguitarrista IsaNielsen come-
çou a tocar aos 14 anos, e partici-
pou de programas daMTV.

SAMSUNG BEST OF BLUES
Auditório Ibirapuera
Tel.: 3629-1075.
Domingo (16), 18h. Grátis.

Músico de 54 anos integra o
supergrupo Prophets of Rage

DIVULGAÇÃO /ALE FRATA

Umfestival comTomMorel-
lo, John 5, Isa Nielsen e Ca-

marones OrquestraGuitarrística
toma o Ibirapuera no domingo
(16). O Samsung Best of Blues
acontece na área externa do au-
ditório que leva o nome do par-
que, a partir das 18h. É grátis.
Conhecido principalmente por
ser integrante do Rage Against
theMachine e por ter tocado tam-
bémnoAudioslave, TomMorello,
54, é umdos guitarristasmais in-

DA REDAÇÃO

GuitarristadoRage
Against theMachineé
principalatraçãodo
SamsungBestofBlues,
domingo,no Ibirapuera

DIVULGAÇÃO

CircaSurvive
tocaamanhã,
no Fabrique

Banda americanamostra temas do
disco ‘The Amulet’, lançado em 2017

Pela segunda vez na América
Latina, o Circa Survive faz neste
sábado (15), às 18h, no Fabrique
Club (tel. 4306-4220, R$ 120 a R$
240), show da turnê que promo-
ve “The Amulet”, seu disco mais
recente, que saiu em 2017.
A banda foi formada por
Anthony Green, um dos maiores
letristas de sua geração, quando
ele saiu do Saosin, grupo de post-
hardcore que deixou em 2004.

DIVULGAÇÃO

SublimeWith
Romemostra
músicanova

Banda americana, do hit ‘Santeria’,
faz show hoje à noite, no Audio Club

Nos anos 1990, as músicas
“Santeria” e “What I Got” trans-
formaram o Sublime numa ban-
da conhecida. Bradley Nowell, o
vocalista,morreu em 1996. Nadé-
cada seguinte, o grupo se reuniu
com o cantor Rome Ramirez, vi-
rou Sublime With Rome e foi em
frente. Nesta sexta (14), às 22h, o
SWRtocaemSãoPaulo, noAudio
Club (R$ 150 aR$ 320, àvendaem
ticket360.com.br).

DEATHMETAL
TEM DOSE DUPLA

Duasdasmaiscultuadasbandasdedeathmetalsejuntaramparaumaturnê.AinglesaNapalmDeatheaamericana
CannibalCorpseseapresentamnestesábado(15),às18h,noCariocaClub(tel.3813-8598).R$180aR$500.
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Intitulada “Apocalypse”, a oita-
va temporadade “AmericanHor-
ror Story” começa a ser exibida
nestaquinta (13) no Brasil, naFox
PremiumenoFX, umdiaapós es-
trear nos EUA. Criada por Ryan
Murphye Brad Falchuk, a produ-
ção temumtemadiferente a cada
temporada. Neste ano, a história
é umcrossoverdas duas tempora-
das mais cultuadas pelos fãs: a
primeira, “Murder House”; e a
terceira, “Coven”.

“MurderHouse” foi exibida em
2011 e contava a história de uma
família que vivia em uma casa
mal-assombrada. Já “Coven”mos-
travaarotinaemumaescolaame-
ricana de bruxas.

Estrelas
O oitavo ano do seriado tem elen-
co de estrelas conhecidas, como
Jessica Lange (Oscar de melhor
atriz coadjuvante por “Tootsie”,
de 1982; e Oscar de melhor atriz
por “Céu Azul”, de 1994), Kathy
Bates (Oscar de melhor atriz por
“Louca Obsessão”, de 1990), Sa-
rah Paulson (Globo de Ouro 2017
de melhor atriz de série, por
“American Crime Story”), Evan
Peters (o Mercúrio, de “X-Men:
Apocalipse”) e DylanMcDermott
(Globo de Ouro 1999 de melhor
ator de série, por “The Practice”).

FX
Hoje, 16h

Produção foi criada em 2011 por
Ryan Murphy e Brad Falchuk

Nova fasede
‘American
Horror Story’
chegaumdia
após EUA

Oitava temporadada
série temo título
‘Apocalypse’; Jessica
Lange eKathy Bates
estão no elenco

DIVULGAÇÃO

Decidido:RockinRionão
teráLadyGagaem2019

Aos 32 anos, a artista se prepara para apresentar espetáculo em Las Vegas

DIVULGAÇÃO
po”, justificou LadyGaga, na épo-
ca, alegando fortes dores devido
a uma fibromialgia.

Temporada
Enquanto deixa os fãs brasileiros
mais ainda à sua espera, Lady
Gaga já acertou temporada de
shows no Park Theater, em Las
Vegas, nosEUA, previstaparadu-
rar de 28 de dezembro de 2018 a
8 de novembro de 2019.

Nesse período, ininterrupta-
mente ou não, ela apresenta o es-
petáculo Lady Gaga Enigma.
O Rock in Rio do ano que vem
acontece nos dias 27, 28 e 29 de
setembro; e 3, 4, 5 e 6 de outubro.

Line up
Como sempre, muito segredo en-
volve o line up do Rock in Rio.
Sabe-se, no entanto, que a banda
alemãScorpions acertou suapre-
sençano festival, como antecipou
o Destak na edição do dia 30 de
agosto passado.
O Scorpions foi uma das atra-
ções dahistóricanoite de 19 de ja-
neiro de 1985, no 1º Rock in Rio.
Dividiu o palco comAC/DC, Ozzy
Osbourne e Whitesnake.

‘Estou devastada’,
escreveu apopstar
americana ao
cancelar a vinda ao
Brasil, há umano

Hápraticamente umano, no
dia 14 de setembro de 2017,

Lady Gaga cancelou o show que
farianoRock inRio. Foi complica-
do para a produção substituí-la
emcimadahora. OMaroon5, que
já estava no line up daquela edi-
ção do festival, ficou com tal res-
ponsabilidade. De lá para cá, os
fãs brasileiros ficaram na expec-
tativa de ver a cantora no evento
em 2019 (o RiR acontece a cada
dois anos). Mas a espera já pode
acabar. O Destak apurou que a
popstar não estará na programa-
ção do ano que vem.
A produção da cantora não
acertou sua participação no pró-
ximo Rock in Rio, e quem gosta
de ver divas do pop ao vivo pode
torcer pelapossibilidade de ter al-
gumaoutra – aindanão definida –
no line up de 2019.
“Estou devastada”, escreveu a
cantora, no dia 14 de setembro de
2017. A postagem, no original
(“Brazil, I’m devastated”), virou
meme e é lembrada até hoje nas
redes sociais.
“Tenho que cuidar domeu cor-

JOSÉ NORBERTO FLESCH 

Cantora,quecancelou
emcimadahoraseu
shownofestival, em2017,
vai ficar fora tambémda
próximaediçãodoevento

Shane Black, de ‘Homemde Ferro 3’, assina a direção do novo filme da franquia

‘Predador’ revêoriginal,masmudacenário
ex-soldados e um professor de
ciências amargurado.
O elenco tem Jacob Tremblay,
SterlingK. Brown e OliviaMunn.

Legado
Afranquia começou em 1987, com
o longa “Predador”, de John
McTiernan, estrelado porArnold
Schwarzenegger. Mais tarde, em
2010, Nimród Antal dirigiu o se-
gundo filme, comAdrien Brody e
Alice Braga no elenco.
Alémdos dois filmes, crossover
com a franquia Alien gerou mais
dois: “Alien vs Predador” 1 e 2.

DIVULGAÇÃO
Fazer umremake de filme acla-
mado é algo complicado, mas
Shane Black (“Homem de Ferro
3”) assumiu o papel e lança “O
Predador”, que chegaaos cinemas
brasileiros nesta quinta (13).
A história, desta vez, não se
passa na América Central, mas
em Los Angeles. No longa, os ca-
çadores estão mais fortes, inteli-
gentes emortais, depois de terem
aperfeiçoado seu DNA com os de
outras espécies. Quando um jo-
vem acidentalmente causa o re-
torno da criatura à Terra, entra
emação umaequipe formadapor

CARNÍVORAS
ENTRA EM CARTAZ

Outraestreiadestaquintanoscinemaséolonga‘Carnívoras’,primeirofilmedirigidopelosirmãosbelgasJérémiee
YannickRenier.Atramamostraarelaçãoconflituosadeduasirmãsatrizes, interpretadasporLeïlaBekhtieZitaHanrot.
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ARAXÁ

FOTOS: DIVULGAÇÃO

LUXOETOMHISTÓRICO
nointeriordeMinasGerais

Manchete. Apersonagemdo títu-
lo é ummito da cidade, e foi inter-
pretada, no folhetim, por Maitê
Proença. Conta-se queAnaJacin-
ta de São José, a Dona Beja, cau-
sou alvoroço, com sua beleza, na
Araxá do século 19.
Outra lenda, esta emtorno dela,
conta que Ana Jacinta se banha-
va todos os dias emumafonte cu-
jas águas lhe garantiam saúde e
lhemantinhamabeleza. E está lá
em Araxá, aberta à visitação, a
Fonte DonaBeja. Ela tambémga-
nhou um museu com seu nome,
igualmente aberto ao público
(veja mais nesta página).

Uma cidade que fica a 367
km de Belo Horizonte e a

567 kmde São Paulo reúne várias
coisas quemuitos turistas procu-
ram quando escolhem um lugar
para ir. Araxá, em Minas Gerais,
retratanão só umpouco dahistó-
riado Brasil como proporcionaao
visitante sossego e, se for o caso,
luxo na hospitalidade. Nesse sen-
tido, o hotel Tauá (leiamais sobre
ele nesta página), com inúmeras
atividades, é uma das atrações.
Sobre o passado deAraxá, aÁr-
vore dos Enforcados, por exem-
plo, tem inúmeras histórias em
torno de sua existência. Apesar
de estarmortaháalguns anos, se-
gundo especialistas em botânica,
seus galhos secos ficam como a
triste lembrançados enforcamen-
tos que aconteciam ali.
Uma lendacontaque, certavez,
osmoradores viramaárvore cho-
rar quando dois escravos foram
enforcados nela.
Araxá se tornou independente
em 1830.Mais de 150 anos depois,
serviu como cenário para a nove-
la “Dona Beja”, da extinta TV

JOSÉ NORBERTO FLESCH Municípiocompoucomaisde100milhabitantes,quese tornou
independenteem1830,proporcionaao turistasossegoe/oupasseios
banhadosadetalhesdahistóriadopaís;hotelTauáégrandeatração

#MUSEU
DONA BEJA
Construção atingida
porum incêndio, em
2014, oMuseuDona
Beja, tombado como
patrimônio histórico,
passa por reformas.

# ÁRVORE DOS
ENFORCADOS
Outra lenda conta que,
certa vez, virama
árvore chorarquando
dois escravos foram
enforcados emseus
galhos, hoje secos.

# IGREJA DE SÃO
DOMINGOS

Hoje tombada, a paró-
quia de SãoDomin-

gos foi erguida
em 1791.

# FONTE DONA BEJA
Turistas emoradores da cidade fazem fila até
hoje para bebera água dessa fonte, amesma

que, diz a lenda,mantinha a beleza deDonaBeja.

# TERMAS
Parte que integra o
empreendimento, as
Termas doGrande
Hotel Tauá têmvários
tipos de banho emas-
sagemcomoopções
para os clientes.

TAUÁ

Hotelmantém
estilo dos anos 1940

Em 1944, o então presidenteGetúlio Vargas (1882 - 1954), ao lado
dogovernadordeMinas Gerais, Benedito Valadares (1892 - 1973), inaugu-

rou oque hoje é oGrandeHotel Tauá. Aempresa
proprietária, que adquiriu o lugarem2010,man-

teve, dentro dopossível, a estrutura da época. O
projeto paisagístico é deRobertoBurleMarx. O

hotel tempiscina, quadra de tênis, academia e
playground; oferece inúmeras atividades, como
stand uppaddle, passeios de caiaque e de bici-

cleta; pescaria, caminhadas e tri-
lhas ecológicas.
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FASES DA LUA
MÊS DE ANO

Nova
dia 17, 10h11

FASES DA LUA
SETEMBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 23h52

Nova
dia 09, 15h01

Crescente
dia 16, 20h52

Cheia
dia 27, 17h20

ARIES - 21/03 a 20/04

Assunto de família vai exigir atenção no início do 
dia. No trabalho, terá facilidade para negociar e 
fazer acordos. Evite gastos desnecessários. O 
amor vai receber bons estímulos.

TOURO - 21/04 a 20/05

Você pode enfrentar algum desentendimento 
no trabalho pela manhã, mas pode resolver tudo 
numa boa se apostar no diálogo e no bom hu-
mor. A dois, vai preferir programas caseiros.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

A manhã pode trazer gastos inesperados. Se 
precisar de ajuda, converse com alguém da 
família. No trabalho, vai ser fácil convencer as 
pessoas. Não comente sua vida amorosa com 
qualquer um.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Você pode ter algum aborrecimento em casa 
pela manhã, mas tudo será resolvido com uma 
boa conversa. Bom dia para ganhar dinheiro. Na 
união, diga o que pensa, mas sem exagerar nas 
cobranças.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinhei-
ro. No trabalho, evite bater de frente com auto-
ridades. No amor, você vai dizer abertamente o 
que espera do par, mas faça isso com carinho.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

A falta de grana pode impedir você de realizar 
algum desejo. Em vez de se chatear, use a cabe-
ça para encontrar soluções para os problemas. 
Quem está livre pode se envolver num romance 
secreto.

LIBRA - 23/09 a 22/10

 Você vai investir toda energia em seus projetos. 
Mas observe bem o que acontece à sua volta e 
siga sua intuição para não cair em armadilhas. 
Atração por alguém da turma pode surpreender.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

Mercúrio deixa você mais sociável e anuncia 
uma fase de boas parcerias. Não poupará empe-
nho para atingir seus objetivos. Aceite convites 
da turma para sair e paquerar. A dois, respeite as 
diferenças.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Você vai mostrar mais criatividade e rapidez de 
raciocínio no trabalho. Também pode iniciar um 
curso muito vantajoso para o seu progresso. 
Atração por amigo(a) deve balançar seu coração.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Você pode sentir um interesse maior pelos 
estudos e terá muita facilidade para aprender 
coisas novas. Bom dia para correr atrás do que 
quer. Muita sedução e sensualidade no ar. Sexo 
quente.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Sua intuição está acentuada e você terá uma 
capacidade incrível de pegar as coisas “no ar”. 
Sociedade com parentes vai exigir mais jogo de 
cintura. Sinal verde para iniciar um romance.

PEIXES - 20/02 a 20/03

O céu incentivará você a cuidar melhor dos seus 
relacionamentos. No trabalho, fará questão de 
agir em equipe e terá prazer em colaborar com 
os outros. Clima sedutor a dois.

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES
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assear é essencial para
manter a saúde do ca-
chorro. É um pacto entre
você e seu animal por-
que ele precisa se exer-
citar para ficar com os
músculos fortes, para
gastar energia e para in-

vestigar o mundo com o olfato além
do portão ou do apartamento. É fora
do conforto do lar que o canino intera-
ge com outros da mesma espécie e
evita omal da obesidade.Mas para que
a voltinha no bairro comogrande ami-
go seja tranquila, outro pacto precisa
ser feito.

Trata-se apenas de algumas atitu-
tes que você, como supervisor do seu
bichinho, tem que se ater ao levá-lo
para cima e para baixo. Omotivo é sim-
ples, pormais que o cachorro seja pra-

ticamente um ente querido ou um
amor de quatro patas, ele ou ela con-
vivemcomseres humanos e, sim, exis-
tem regras de etiqueta até mesmo
para passeios na rua.

Primeiro de tudo, certifique-se de
que a coleira está firme, sem chance
de arrebentar para o Rex não sair de-
sembestado no meio do trânsito cau-
sando acidentes ou até mesmo para
que não faça festa em cima de quem
tem fobia de cães. Existem raças,
como pitbull e rottweiler, que por lei
têm que andar obrigatoriamente com

focinheira para coibir qualquerpossível
mordida ou ataque.

Diplomacia canina
O passeio canino geralmente é algo
muito democrático. Diversas raças se
encontram na pracinha, os cães brin-
cam de pega-pega e é comum que os
donos façam amizade. Mas, por mais
estranho que pareça, há donos que não
querem semisturarmuito e estendem
essa postura ao totó que possuem. Ou
seja, antes de por a mão no camarada
peludo, não custa nada perguntar ao
dono se há algumproblema em afagar
o animal.

Há o caso contrário também. Há do-
nos que soltam a coleira e o cachorro
passa a se comportar feito um demô-
nio da Tazmânia, destruindo tudo por
onde passa, lambendo a cara das crian-
ças e agarrando pernas desavisadas.
Se seu pet é figurativamente o cão sai-
ba contê-lo. Não permita que ele atra-
palhe os pedestres, os skatistas, os na-
morados e outros donos que querem
ummomento tranquilo.

Para terminar, talvez o ponto mais
importante. Saia com duas ou três sa-
colas para recolher o cocô do Fido. As
cidades já estão lotadas de sujeira e é
terrível ser premiado com uma pisada
no excremento ao caminhar para o tra-
balho ou ao sair para se divertir.

Reuna as fezes e despense-as no lixo
semnegligenciar o xixi. O cachorro uri-
nar em alguma árvore é uma coisa.
Agora deixar ele fazer xixi no portão
da Dona Judite é muita sacanagem.
Carregue uma garrafa d’água de 500
ml e despeje-a no local. Lembre-se, o
pacto, além de ser entre você e o seu
cachorro, é também entre humanos.

P

Etiqueta
nahorado
PASSEIO

{ }DA REDAÇÃO

Atenção:coleirareforçada,
sacolaplástica,águaparao

petebomsensofazem
partedokitpasseio

Regrasdeboaconvivência paraqueospetsnão
incomodemenãosejam incomodados
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