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Mitos e verdades 
sobre CASTRAÇÃO

Procedimento traz benefícios à saúde equalida 
dede vida dos pets, mas muitos tutores ainda 
têm dúvidas e preconceitos. P14

APENAS
R$

 3,50
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PETELEIÇÕES

Em pesquisa Datafolha, candidato do PSL aparece com 
27% das intenções de voto e tucano registra 16%. P4

ELEIÇÕES

Para eleitor paulista,  2º turno 
será entre Bolsonaro e Alckmin

Líderes do PT já apostam 
em um segundo turno
Partido avalia que foi positiva a estratégia de insistirem Lula até 
o prazo final; Haddad tem crescido nas pesquisas. P2

CIETE SILVÉRIO/FOTOS PÚBLICAS WILSON DIAS/ AGÊNCIA BRASIL

Mesmo tendo governado o Estado por seis 
anos, Alckmin não vence

Bolsonaro tem ganhado força em SP mesmo 
sendo do Rio de Janeiro
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PF quer prorrogar investigação de ataque a Bolsonaro

Ataque ao candidato foi no dia 6
de setembro; ele segue internado

A PF (Polícia Federal) pediu
que o inquérito que apura o ata-
que ao candidato à Presidência
da República Jair Bolsonaro
(PSL) fosse prorrogado. O prazo
é de mais 15 dias.
Os investigadores querem
mais tempo para ir atrás de ele-
mentos probatórios que confir-
memaautoria por parte deAdé-

lio Bispo de Oliveira, acusado de
dar a facada no presidenciável.
Ele assumiu o crime e atualmen-
te está preso em um presídio fe-
deral em Campo Grande.
A solicitação foi feita à 3ª Vara
Federal de Juiz de Fora, em Mi-
nas Gerais, onde ocorreu o cri-
me. A Justiça Federal não res-
pondeu ainda se aceita ou não.

Procedimentos
Até agora, já foram ouvidas 15
testemunhas e 38 entrevistas fo-
ram realizadas. O acusado foi in-
terrogado três vezes. Imagens
que contabilizam 2 terabytes
também já foram analisadas, de
computadores e celulares
apreendidos pelas investigações.
As diligências ocorreramemou-

AFP

tras cidadesmineiras, na capital
BeloHorizonte e emFlorianópo-
lis, em Santa Catarina.
“APF concluiu cinco laudos pe-
riciais. Alémdisso, forampleitea-
das e obtidas junto ao Poder Ju-
diciário várias medidas cautela-
res, como quebra de sigilo ban-
cário, telefônico e telemático”, in-
formou a Polícia Federal.

O TRE-RJ (TribunalRegional
Eleitoral do Rio) negou,
por unanimidade, o registro da
candidatura a deputado federal
de Celso Jacob (MDB), a partir
de uma impugnação proposta
pela PRE-RJ (Procuradoria Re-
gional Eleitoral no Rio). O políti-
co está inelegível pela Lei da Fi-
chaLimpa, que estabelece inele-
gibilidade por oito anos a conde-
nados em órgãos colegiados,
como o STF (Supremo Tribunal
Federal) e TCE-RJ (Tribunal de
Contas do Estado).
O STF já condenou Jacob a
três anos de reclusão, quatro de
detenção emultapor falsificação
de documentos públicos e frau-
de a licitações. Já o TCE repro-
vou as contas do candidato,
quando ele era prefeito de Três
Rios, município do sul fluminen-
se, e o condenou por ato doloso
de improbidade ao não prestar
devidamente contas das subven-
ções para a liga de escolas de
sambadacidade e paraaFunda-
ção Educacional Três Rios.
Jacob está afastado da Câma-
radosDeputados e cumpre pena
na Penitenciária da Papuda, em
Brasília.

Deputado
presidiário
tem registro
negadopelo
TRE-RJ

LíderesdoPTjáapostam
emumsegundoturno

Ontem, o candidato do PT Fernando Haddad cumpriu agenda de campanha no interior do Estado de São Paulo

ROGÉRIO MARQUES/ESTADÃO CONTEÚDO

de vitória, de luta para ganhar a
eleição”, contou.

Outro lado
Parte da categoria de trabalha-
dores, tradicionalmente ligadaao
PT, manifesta apoio a Ciro Go-
mes. Nesta semana, o pedetista
recebeu o apoio conjunto daFor-
ça Sindical, a União Geral dos
Trabalhadores (UGT), a Confe-
deração dos Sindicatos Brasilei-
ros (CSB) e a Nova Central Sin-
dical. Naocasião, Ciro comentou
que não é a primeira vez que
Haddaddisputaumaeleição com
apoio de Lula, e que isso não é ga-
rantia de vitória, referindo-se à
recente derrota para a reeleição
na prefeitura de São Paulo.
"Seráque o camaradaque aca-
boude perder a reeleição emSão
Paulo vai conseguir salvar o Bra-
sil contra o avanço do nazismo,
do fascismo, do extremismo mi-
litarista? Esse é o problema".

e omaior partido de esquerdaor-
ganizado em todo o Brasil, então
ele aparece diante do eleitorado
commuito mais consistência do
que o Ciro”, avaliou.

Assim como o parlamentar, o
líder do PTnaCâmara, Paulo Pi-
menta (PT), avalia que as deci-
sões judiciais contra o ex-presi-
dente não afetaram o eleitorado
do petista. “Há um sentimento
generalizado. O fato de Lula não
ser candidato agora ampliou
enormemente a influência e o
respaldo dele no processo eleito-
ral”, disse. Ainda de acordo com
Pimenta, Lula está otimista. “A
mensagem [que ele transmite] é

O avanço de Fernando
Haddad (PT) nas pesquisas

de intenção de voto vem sendo
interpretado por integrantes do
partido como uma resposta de
alívio aos questionamentos acer-
ca da melhor estratégia para a
efetiva transição de votos de Lula
para o até então vice.
Apesar de o adversário Ciro
Gomes (PDT) receber parcela
dos eleitores da esquerda, líde-
res petistas já contam com um
segundo turno com o petista.
Para o deputado federal Wadih
Damous (RJ), que vemadvogan-
do por Lula, o crescimento de
Haddad já era esperado e não
restaram dúvidas sobre o cami-
nho tomado pela legenda. Nos
bastidores, os líderes petistas já
contabilizam que Haddad pode
chegar ao final do primeiro turno
com cerca de 25% das intenções
de votos do eleitorado, o que o
aproximaria ainda mais de Jair
Bolsonaro, que temcrescido den-
tro damargem de erro.
“Já era esperado, o quemostra
inclusive o acerto do partido em
ter só agora substituído o ex-pre-
sidente Lula pelo ex-ministro
Haddad.Nós acertamosnestaes-
tratégiaporque ela está facilitan-
do a transferênciade votos”, dis-
se. Para Wadih, a desvantagem
de Ciro está no capital político.
“OHaddad tempartido, o Ciro
não tem. Essa é a grande vanta-
gem. OHaddad tem atrás de si a
maior liderança popular do país

CAROLINA CRUZ 

Partidoavaliaque foi
positivaaestratégiade
insistir emLulaatéo
prazo final;Haddadtem
crescidonaspesquisas

Aposta dos petistas
é que candidato da
legenda chegue ao
fimdoprimeiro turno
com25%dos votos

Celso Jacob foi condenado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (STF)

LUCIO BERNARDO JR./CÂMARA DOS DEPUTADOS

Petistateve
alta,aponta
Datafolha
Amais recente pesquisaData-
folha, divulgadaontem (20),mos-
trou que, desde a substituição de
Lula na chapa petista, Haddad
cresceu de 9% para 16% das in-
tenções de voto. Já Ciro Gomes
(PDT), se manteve estável em
13%.O levantamento analisou em
umasimulação de segundo turno
que Ciro venceria o petista por
42% contra 31%.
A taxa de rejeição do petista é
o que pesa, considerando o forte
movimento pelo chamado “voto
útil”. A parcela de eleitores que
afirmam não votar em Haddad
de jeito nenhum é de 29% – em
agosto o percentual era de 21%.
Já Ciro, tem rejeição de 22%.
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CORRIDA
PRESIDENCIAL

O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), no debate dessa quinta-feira 
(20), na TV Aparecida, partiu para o ataque direto ao candidato petista Fer-
nando Haddad. Alckmin diz que vai ao segundo turno.

dia a dia

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

3

SOCORRO, ELEITOR!
O vice de João Doria (PSDB), deputado federal Ro-
drigo Garcia (DEM) percorreu a região nessa sex-
ta-feira (21-09). Ele foi a Tanabi, sua terra natal, 
Bálsamo e Rio Preto. A corrida de Garcia pelo inte-
rior do Estado passou a ser tarefa diária, consideran-
do a queda livre de Dortia nas pesquisas. Paulo Skaf 
(MDB), concorrente direto, segundo as pesquisas é a 
maior ameaça aos planos do tucano.

QUEDA E REJEIÇÃO
Os dois principais institutos de pesquisa, Data Folha 
e Ibope, em duas semanas consecutivas apontaram 
que a intenção de voto de João Doria vem caindo. 
Sua rejeição aumenta na mesma proporção. Assim, 
o beneficiado por sua queda é Paulo Skaf, que em 
duas semanas aparece pouco à frente ou empatado 
tecnicamente. O sufoco dos últimos dias dce cam-
panha coloca o vice de Doria na estrada.

VICES DESFILAM
Não é só a campanha de Doria que passa por sufo-
co. Na corrida presidencial, por exemplo, a semana 
fechou em Rio Preto com dois candidatos a vice pre-
sidente. Primeiro, e contrariando ordem do capitão 
Bolsonaro, seu vice, o general Mourão, esteve na ci-
dade para encontro com aliados e palestra em hotel. 
Orientado, depois do puxão de orelhão dado pelo 
capitão, Mourão economizou no faltório, evitando 
frases polêmicas.

KÁTIA CONTIDA
A candidata a vice na chapa encabeçado por Ciro 
Gomes (PDT), a senadora Kátia Abreu (PDT), tam-
bém lingua solta, passou pela cidade e fez contato 
com eleitores, aliados, políticos e fez até um “co-
mício indoor” em hotal da cidade. Na campanha de 
Ciro, o assunto segundo turno passou a ser tratado 
como uma peça de cristal. Ciro quer o apoio de Ma-
rina Silva (Rede).

ABRIR MÃO
Para que Ciro tenha o apoio de Marina ainda no pri-
meiro turno, a candidata precisa abrir de sua can-
didatura. Em queda, Marina despencou do segundo 
para o quinto lugar em praticamente duas semanas 
de programa eleitoral no rádio e na TV. Com tal 
desempenho, Marina passou a ser assediada por 
aliados de Ciro que tentam convencê-la a desistir do 
pleito.

KÁTIA PERIGO
Para Marina abria mão da candidatura a presidente, 
Katia Abreu teria que desistir de ser vice de Ciro. É ai 
que mora o perigo. Kátia, conhecida por sua língua 
solta nas redes sociais, pode ser o grande probler-
ma para Ciro. Primeiro, tratar do assunto com Kátia 
já é indigesto, pois ela é brava e solta o verbo. Ciro 
Gomes é ó único que não pode nem pensar em tratar 
do assunto com sua vice. O temperamento dos dois 
é idêntico.

Jair Viana

Em queda, Doria manda 
vice para o interior
O índice de rejeição subindo e a intenção de voto caindo fez o candida-
to a governador João Doria mandar o vice Rodrigo Garcia para tentar 
estancar o vazamento de votos. O desespero bateu no ninho tucano

CAINDO

na região, Rodrigo Garcia tenta estancar “vazamento” de votos da urna tucana

Em queda livre e preocu-
pado com sua rejeição pe-
rante o eleitorado, o candida-
to ao governo paulista, João 
Doria (PSDB), sem muitas 
estratégias, de última hora 
escalou seu vice, o deputado 
federal Rodrigo Garcia (DEM) 
para percorrer o interior do 
Estado, tentando estancar 
a sangria de votos. Garcia 
esteve em Rio Preto nessa 
sexta-feira (21) e foi a outras 
cidades da região.

 A corrida de Rodrigo 
Garcia pelo interior foi uma 
aposta dos coordenadores de 
campanha, que preocupados 
com o crescimento de inten-
ção de voto de seu concor-
rente mais direto, o em-
presário Paulo Skaf (MDB), 
entendem que o interior 
pode ser a resposta.

 Doria está preocupa-
do ainda com sua rejeição 
apontada pela mais recente 
pesquisa do Ibope. Ele é o 
mais rejeitado de todos os 
candidatos com 35%. Skaf 
vem logo atrás com 23% de 
rejeição. Luiz Marinho, do 
PT, em terceiro tem 14% de 
rejeição, seguido pelo atual 
governador, Márcio Fran-
ça que tem apenas 11% de 
rejeição.

A mais recente pesqui-
sa Ibope, divulgada nesta 
quinta-feira (20), mostra o 
tucano João Doria à frente 
do emedebista Paulo Skaf. 
Com 20%, contudo, o can-
didato do PSDB está tecnica-
mente empatado com Skaf, 
que aparece com 18% - isso 
porque a margem de erro da 
pesquisa é de 3% para mais 
ou para menos.

Em terceiro lugar, surge 
Márcio França (PSB), com 

5%, seguido por Luiz Mari-
nho (PT), 4%, Major Costa e 
Silva (DC), 3%, e professora 
Lisete (PSOL), 2%. Dentro da 
margem de erro da pesquisa 
Ibope , estão todos empata-
dos.

Marcelo Candido (PDT), 
Claudio Fernando (PMN), 
Rodrigo Tavares (PRTB) e 
Toninho Ferreira (PSTU) 
pontuaram, cada um, 1%. 
Os demais candidatos – Ed-
son Dorta (PCO) e Rogério 
Chequer (Novo) não foram 
mencionados na pesquisa.

A pesquisa eleitoral foi 
encomendada pela TV Globo 
e o jornal O Estado de S.Pau-
lo. Foram ouvidos 1204 elei-
tores de todas as regiões do 
estado entre os dias 17 e 19 de 
agosto. O registro do levanta-
mento no Tribunal Regional 
Eleitoral é SP-00450/2018, e, 
no Tribunal Superior Eleito-
ra, BR-05723/2018.

Alexandre MAMEDE
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Petista teve 29%das intenções de
voto na última pesquisa Datafolha

Suplicymantém liderançanadisputadoSenado
Em terceiro lugar nas pesqui-
sas estáo candidato doPSL,Ma-
jor Olímpio, com 12%, seguido
pela tucanaMaraGrabrilli, com
10% das intenções de voto.
Como a margem de erro da
pesquisa é de três pontos para
mais ou para menos, é possível
leiturade empate entre o segun-
do, terceiro e quarto colocados
no levantamento do Datafolha.
Maurren Maggi (PSB), que
teve candidatura indeferida na
Justiça Eleitoral, tem 9%. Ela
pode continuar fazendo campa-
nha pois cabe recurso à impug-

nação da sua candidatura.
Nas eleições de outubro serão
eleitos dois paulistas ao Senado.
O número de eleitores que
afirmaram ainda não saber em
quem votar para as vagas é de
43%. Os que disseram votar
branco ou nulo, para as duas va-
gas, foi umamédia de 25%;
A pesquisa eleitoral foi feita
entre os dias 16 e 18 de setembro
Foramouvidos 1.512 eleitores de
todas as regiões do Estado, com
16 anos ou mais.
O nível de confiança utilizado
no estudo é de 95%.

RICARDO STUCKER/FOTOS PÚBLICAS

Apesquisadivulgadanesta se-
mana pelo Datafolha consolida
Eduardo Suplicy (PT) em pri-
meiro lugar nas intenções de
voto ao Senado paulista.
Com 29%, o petista registrou
uma vantagem consistente em
relação ao segundo colocado, o
candidato Mario Covas Neto
(Podemos), que tem 14%.
Nacomparação comapesqui-
sado dia 20 de agosto, ambos re-
gistraram queda.
Eduardo Suplicy começou o
mês com 32% enquanto Covas
Neto registrava 18%.

Paraeleitorpaulista,
2ºturnoseráentre
BolsonaroeAlckmin

Já o candidato do PSL tem
conquistado uma forte influên-
cia em São Paulo, mesmo tendo
oRio de Janeiro comoEstado de
origem. Ele conseguiu inclusive
eleger seu filho Eduardo Bolso-
naro (PSL) como deputado fede-
ral por São Paulo, naúltimaelei-
ção à Câmara Federal.
Nos demais cenários do segun-
do turno, Bolsonaro só empata,
entre os eleitores paulistas, se
disputasse contra Ciro Gomes.
Nesse caso, o candidato do PSL
teria 42% contra 43% de Ciro.

Bolsonaro tem ganhado força em
SPmesmo sendo do Rio de Janeiro

Apesquisa foi realizada entre
os dias 18 e 19 de setembro e tem
margem de erro de dois pontos
percentuais.

Rejeição
Bolsonaro também é o candida-
to com o maior índice de rejei-
ção. Entre os eleitores paulistas,
43% disseram que não votariam
no candidato do PSL. Haddad é
o pleiteante com o segundo
maior índice de rejeição, 38%.
Marinaregistrou 35%, eAlckmin
não receberia votos de 30%.

Os candidatos à Presidên-
cia da República Jair Bol-

sonaro (PSL) eGeraldoAlckmin
(PSDB) são os que aparecem
com mais intenções de voto en-
tre os eleitores de São Paulo, se-
gundo a pesquisa Datafolha, di-
vulgada ontem.
Bolsonaro tem 27% da prefe-
rênciados eleitores paulistas, se-
guido pelo tucano (16%). Na se-
quência estão FernandoHaddad
(PT), com 13%, e Ciro Gomes
(PDT), com 11%.
Marina Silva (Rede) e João
Amoedo (Novo) aparecem com
6%, cada. Henrique Meirelles
(MDB) registrou 2%;AlvaroDias
(Podemos), Guilherme Boulos
(PSOL), e Cabo Daciolo tiveram
1% cada. Já Vera Lúcia (PSTU)
não pontuou.
Os eleitores que não souberam
responder, declaram voto em
branco ou nulo somam 15%.
Mesmo tendo governado o Es-
tado por seis anos, o tucano não
conseguiu garantir a liderança
na disputa e não venceria no se-
gundo turno, quando receberia
39% dos votos, contra 45% de
Jair Bolsonaro.

DA REDAÇÃO

EmpesquisaDatafolha,
candidatodoPSL
aparececom27%das
intençõesdevotoe
tucanoregistra16%

WILSON DIAS/ AGÊNCIA BRASIL

TRE libera
propaganda
eleitoral de
PMatirando

Ministério Público e PSOL tentaram
barrar a transmissão das imagens

OTRE-SP (TribunalRegional
Eleitoral de São Paulo) liberou a
PolicialMilitar e candidata ade-
putada federal porSãoPauloKá-
tia da Silva Sastre (PR) de utili-
zar emsuapropaganda eleitoral
na televisão a cena dela atiran-
do emumassaltante naportade
um escola na capital.
O órgão já tinha barrado a
transmissão, mas na nova deci-
são os juízes avaliaram que elas
“retratam fato conhecido pela
população” e, portanto, não con-
trariam a norma da legislação
eleitoral.
As representações que tenta-
vam barrar a veiculação foram
promovidas pelo Ministério Pú-
blico Eleitoral e pela Coligação
“SemMedo de Mudar São Pau-
lo”, composta pelo PSOL e PCB.
O caso aconteceu em maio
deste ano, quando a policial que
estava de folga, foi participar de
uma comemoração na escola da
filha, emSuzano, naGrande São
Paulo, baleou o suspeito emfren-
te à unidade. O homem não re-
sistiu aos ferimentos e morreu.

REPRODUÇÃO

Artistas já
podemse
inscreverpara
ViradaCultural

LEANDRO MARTINS/ MILENAR IMAGEM

Secretariamunicipal recebe
propostas até dia 20 de novembro

Propostas artísticas de todas as
linguagens já podemser enviadas
para integrar a Virada Cultural
2019, com data marcada para os
dias 18 e 19 de maio.
Serão analisadas propostas de
quaisquer áreas da cultura: dan-
ça, circo, cinema, teatro, artes vi-
suais, gastronomia, espetáculo in-
fantil, culturapopular, artistas de
rua, etc., direcionadas parapúbli-
cos de todas as idades.
Em nota, a Secretaria Munici-
pal de Cultura relatou que “so-
mente os proponentes dos proje-
tos selecionados serão contatados
pela organização do evento. Não
serão aceitos projetos enviados
por e-mail e nem entrega de ma-
teriais pessoalmente.”
Na edição 2018, cerca de 80%
das atrações que integraram o
evento foram selecionadas a par-
tir do chamamento público.

Piscinas
municipais
sãoabertas à
população
As piscinasmunicipais já estão
abertas a partir desta semana
para a população.
Os interessados em utilizar os
equipamentos municipais devem
procurar umdos centros esporti-
vos da capital paulista.
De acordo com a Secretaria de
Esporte e Lazer, a entrada é gra-
tuita, mas é preciso se associar
aos centros e fazer uma carteiri-
nha. Para de cadastrar, basta le-
var umdocumento de identidade,
comprovante de endereço e duas
fotos 3x4. O horário de funciona-
mento das piscinas é das 8h às
17h, exceto às segundas, quando
fecham paramanutenção.
É proibido usar as piscinasmu-
nicipais emcaso de doenças infec-
tocontagiosas.

Mesmo tendo governado o Estado
por seis anos, Alckmin não vence

CIETE SILVÉRIO/FOTOS PÚBLICAS
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-0,07% IBOVESPA
78.116pontos -1,27% DÓLAR COMERCIAL

R$4,0720 -0,46% EURO
R$4,8030

INDICADORES
FECHAMENTO 21.09.2018

ComDatafolha, dólar
cai abaixodeR$ 4,10

que Bolsonaro, que é o novo “que-
rido” do mercado por ser conside-
rado mais alinhado com políticas
de controle de gastos públicos, vai
se consolidandocomoumcandida-
to forte para o segundo turno. Na
pesquisadoDatafolha, o candidato
doPSLsubiude 26%para28%das
preferências. Também agradou o
mercado o fato de Fernando
Haddad (PT) ter subidomasnão a
pontodese isolarnosegundo lugar
(na pesquisa do Ibope, divulgada
nesta terça tem 19%, enquanto no
Datafolha chega a 16%).

Última vez quemoeda dos EUA valeumenos de R$ 4,10 foi dia 10 destemês

REPRODUÇÃO

O dólar fechou ontem abaixo
de R$ 4,10, a primeira vez desde
do dia 10 destemês, com exterior
e após pesquisa do Datafolha, di-
vulgada namadrugada.
Deacordocomoperadores, o alí-
vio no câmbio é decorrente dos si-
nais de fortalecimentode JairBol-
sonaro (PSL) na disputa eleitoral,
amenizando apreocupação como
eventual retornodaspolíticas eco-
nômicasmais heterodoxasdoPar-
tido dos Trabalhadores (PT).
O dólar caiu 1,27% aR$ 4,072. O
que ajuda o câmbio é a leitura de

STFmandaCaixa
pagarperdasdo FGTS

para a Caixa e nem quantas pes-
soas poderiam ser beneficiadas.
Esse entendimento já tinha sido
declarado pelo Tribunal Regional
Federalda3ªRegião, quedetermi-
nou àCaixa o pagamento. ACaixa
recorreu ao STF. Diante da derro-
tanamaisaltacortedopaís, oban-
co seráobrigado adepositar os va-
loresaos trabalhadoresque tinham
saldo na conta do FGTS na época
dos planos e que entraram com
açõesnaJustiça.Quemnãoentrou
comaçãonaépoca, não temmaiso
direito de o fazer agora.

Julgamento começou em 2016,mas pedido de Lewandowski adiou a decisão

DIVULGAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu ontem que a Caixa
EconômicaFederal deve pagar ao
trabalhador diferenças de corre-
ção monetária sobre saldos de
contas do Fundo de Garantia do
TempodeServiço (FGTS), emde-
corrência de planos econômicos
dos anos 1980 e 1990.
A decisão tem repercussão ge-
ral – ou seja, deve ser repetidapor
juízes de todo o país no julgamen-
to de processos sobre o assunto.
O processo do STFnão traz ne-
nhuma estimativa de impacto

FOTOS PÚBLICAS

Mulher jovemesem
estudoémaioria
entredesalentados

dos indivíduos que deixaram de
procurar emprego por conta do
desalento.
Aqueles que possuem o ensino
fundamental incompleto são 50%
dodesalentados do país, diz apes-
quisa. Em seguida aparecem os
trabalhadores com ensino médio
completo (22,8%). Pessoas com
ensino superior são apenas 5%
dos desalentados.
Emrelação ao perfil etário, pes-
soas entre 18 e 39 anos correspon-
diama55,3%dos que não buscam

mais por vagas no mercado de
trabalho.
Os dados do estudo do Ipea se
referem ao segundo trimestre
deste ano, período emque aquan-
tidade de desalentados no país era
de 4,8 milhões.
O estudo aponta aindaque o de-
salento subiu de 14%, no início de
2016,para22,4%entreabril e junho.

Nordeste lidera
Em termos geográficos, o proble-
ma é maior na região Nordeste

Os desalentados no Brasil –
ou seja, aqueles emidadeati-

vaquegostariamde trabalhar,mas
desistiram de procurar uma vaga
porque perderam a esperança –
são, sobretudo, mulheres, nordes-
tinas, poucoescolarizadase jovens.
Divulgado ontem, estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) mostra que elas
representam a maioria (54,7%)

DA REDAÇÃO

Estudodo Ipea,divulgadoontem, tambémmostraqueseisemcada10pessoas
quedesistiramdeprocuraremprego,nosegundotrimestre, estãonoNordeste

Entre abril e
junho, desalento
atingia 4,8mi
de pessoas

(59% do total nacional). Já o Su-
deste abarca 21,4% dos desalenta-
dos do país, seguido pela região
Norte (10,9%) e Sul (4,3%).
“Esta elevadaparcela (de desa-
lento) em relação às demais re-
giões do Brasil reflete as próprias
características domercado de tra-
balho nordestino, marcado pela
mais alta taxa de desemprego,
maior parcela de informalidade,
menor taxade participação, além
de salários reais mais baixos”,
pontua o estudo do Ipea.

FAIXA ETÁRIA

# COM 18 A 39 ANOS
desistiram de procurar
uma vaga de emprego
porque perderam a
esperança. Entre os
maiores de 59, esse
percencual cai a 14,1%

55,3%

AOrganização paraaCoopera-
ção e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), grupo integrado pelas
naçõesmais ricas domundo, ado-
tou um tom mais pessimista que
omercado sobre odesempenhodo
PIB (Produto InternoBruto, soma
das riquezas produzidas em um
país) brasileiro neste ano, devido
às incertezas sobre acondução da
economia nos próximos anos.
O grupo diz prever agora que o
Brasil cresça 1,2% em2018, ante a
previsão anterior de 2%, feita há
três meses. As estimativas fica-
ramainda menores que o previs-
to no BoletimFocus, commais de
100 economistas, que projeta
avanço de 1,36% neste ano.

OCDEderruba
previsãode
alta doPIB
doBrasil

REPRODUÇÃO

Grupo dosmais ricos está receoso
com condução da economia do país
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Reunião de três dias em Pyongyang trouxe avanços diplomáticos na região

Kimquernova
cúpulacomTrump

Com isso, o líder norte-coreano
reiterou o compromisso de
Pyongyang a favor da desnuclea-
rização da península, mas sem
dar mais detalhes. Washington e
Pyongyangdivergemsobre o sen-
tido desse compromisso.
Washington exigia “umadesnu-
clearização definitiva e completa-
mente verificada”, enquanto
Pyongyang queria uma declara-
ção oficial dos Estados Unidos
pondo fimàguerradaCoreia, que
terminou em 1953 com um sim-
ples armistício.
O processo de degelo parecia
em um beco sem saída até que
Moon viajou, na terça passada,
para Pyongyang. Esta foi sua ter-
ceira série de encontros comKim

desde o início do ano.
Durante essa visita, o líder nor-
te-coreano aceitou fechar a zona
de testes de mísseis de
Tongchang-ri, na presença de es-
pecialistas internacionais.
Os Estados Unidos aplaudiram
oanúncio e disseramestardispos-
tos adialogar imediatamente para
desnuclearizar aCoreia doNorte
em um prazo de três anos.
O próprio Trump elogiou os
“avanços extraordinários”. Seu
secretário de Estado, Mike Pom-
peo, contou que conversou com o
ministro norte-coreano dasRela-
çõesExteriores, RiYong -ho, e que
o convidou para uma reunião à
margem da Assembleia Geral da
ONU, emNova York.

O líder norte-coreano, Kim
Jong-un, quer uma segunda

cúpula com o presidente ameri-
cano, Donald Trump – afirmou o
presidente sul-coreano, Moon
Jae-in, ontem, ao voltar de uma
visita de três dias ao Norte.
Em junho passado, Kim e
Trump tiveramumahistórica cú-
pula em Cingapura.

DA FRANCE PRESSE 

Presidentesul-coreano
afirmouqueNorteestá
prontoparaacelerara
desnuclearização; líder
dosEUAelogiouatitude

LEPEN
É CONDENADA

Alíderdopartidodeextremadireitafrancês,MarineLePen,anunciouontemqueumjuizordenouquesesubmetaaum
examepsiquiátricoporterpostadonoTwitterem2015imagensdeexecuçõesrealizadaspelogrupoEstadoIslâmico.

Aeronave da Delta fez pouso de
emergência; ninguém ficou ferido

Avião que ia de SP a NY tem problema
municada pelo piloto antes de
aterrisar, por volta das 6h (7h40
no horário de Brasília). Equipes
de resgate foram acionadas para
receber o avião.
Os bombeiros jogaramáguanos
freios e no trem de pouso e leva-
ram a aeronave para um galpão
do aeroporto de Nova York, onde
foi realizado o desembarque. Nin-
guém ficou ferido.
O avião tinha capacidade para
261 passageiros.

Um avião da Delta Air Lines
que partiu de São Paulo, na noite
de quarta-feira (19), comdestino a
NovaYork, fez umpouso de emer-
gênciano aeroporto internacional
JFK, na cidade americana.
Ao aterrisar, o Boeing 767-300
apresentava fumaça saindo de
seus freios, segundo informações
da emissora local ABC7.
De acordo com a imprensa
americana, a aeronave sofreu
uma falha hidráulica que fora co-

REPRODUÇÃO

Tiroteio deixa três
mortos emMaryland

os policiais locais não dispararam
nenhum tiro na intervenção.
As autoridades pediram, duran-
te amanhã, que as pessoas evitas-
sem área do tiroteio, no condado
de Harford, perto de Baltimore,
devido ao risco de aindahaver um
atirador ativo.
O governador de Maryland,
Larry Hogan, afirmou e que está
pronto para oferecer ajuda.
Tiroteios são comuns nos EUA,
onde o direito de portar armas é
protegido pela Constituição. Mas
asmulheres agressoras represen-
tammenos de 5% do total.

Autoridades locais afirmaram que suspeita émulher que está hospitalizada

REPRODUÇÃO

Ao menos três pessoas foram
mortas em um tiroteio em
Maryland, nos EUA, nesta quin-
ta-feira (20). A imprensa local
aponta aindamais dois feridos.
O xerife JeffreyGahler, que tra-
balha no condado de Harford, in-
formou em uma coletiva de im-
prensa que umamulher suspeita
foi detida e está hospitalizada em
estado grave. As autoridades
acreditam que não existam mais
ameaças ativas na comunidade e
que o ataque foi realizado com
uma única pistola.
Ainda de acordo com o xerife,
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enopausa, etapa
conhecida do pe-
ríodo de vida das
mulheres, se dá-
quando a mens-
truação vai em-
bora. Ao se pre-

parar para esse novo período, o corpo
feminino inicia uma série de mudan-
ças que acarretam ganho de peso, per-
da de cabelo, suor noturno, dores ao
fazer sexo, menos lubrificação genital,
fogachos e muitos outros sintomas.

E o outro lado, existe? Isto é, homem
sofre de menopausa, ops, andropau-
sa? Após uma certa idade, ocorrem si-
tuações que alteram o corpo masculi-
no? Para muitos cientistas, a resposta
não é tão simples, e associar um pe-

ríodo ao outro não seria exato.
Afinal, os efeitos da andropausa

são distintos por estarem direta-
mente ligados ao declínio de

modo gradual da produção do
hormônio testosterona em
uma transição que pode se
arrastar por décadas. Ainda

assim, o homem pode
manter-se, em muitos
casos, capaz de engra-

vidar uma mulher.
Ou seja, os sintomas e

consequências no homem
são diferentes a ponto de a
andropausa não ser reco-
nhecida como a versão mas-
culina da menopausa por
uma série de especialistas.
O motivo é que a fertilida-
de do homem não chega
a ser interrompida como
no caso da mulher, que
vive uma experiência
muito mais forte e até
mais complexa.

A andropausa, pela
qual muitos homens
jamais passarão, hoje
é classificada como

M

ANDROPAUSA:
nemtodostêm

Apesar de registrar
quedahormonal, é bemdiferente

damenopausa, período
demudançasdasmulheres

{ }DA REDAÇÃO

uma queda na produção hormonal
masculina com sintomas que culmi-
nam na diminuição do desejo sexual,
fadiga, perda de agilidade, alteração de
humor, problemas de ereção, insônia e
ganho de peso.

Feito em 2010 por pesquisadores da
Universidade de Manchester e a Facul-
dade Imperial de Londres, o Jornal de
Medicina de New England publicou um
estudo sobre o assunto no qual foram
entrevistados 3.369 participantes com
idade entre 40 e 79. Os três efeitos
mais citados da andropausa foram me-
nos ereções matinais, disfunções eré-
teis e menos vontade sexual.

Os sintomas físicos e psicológicos
como perda de energia e certo nível de
depressão não estão necessariamente
ligados à testosterona. Portanto, con-
forme os estudiosos, somente os três
indícios sexuais acusam o problema,
que pode ser tratado com reposição
hormonal.

bem-estar

REPRODUÇÃO

Disfunçãoerétil,
quedadodesejo
sexualedeereções
matinaissãoos
principaisindícios

A Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia adverte que es-
tresse psicológico, excesso de álcool,
acidentes, cirurgias, medicações, obe-
sidade e infecções podem desenca-
dear a andropausa.

O que causa confusão é que, além
de se apresentarem de maneira dife-
rente em cada indivíduo, não há como
predizer quem terá os sintomas ou em
que idade vão ocorrer – diferente da
mulher que, em geral, começa a apre-
sentá-los entre 45 e 55 anos. Nada que
uma visita ao médico não possa escla-
recer melhor.
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uitos anos de
estudo, muitas
publicações em
blogs e jornais
e muitas en-
trevistas feitas
com importan-

tes profissionais que obtiveram
sucesso na carreira deram a Mar-
celo Veras, especialista em car-
reiras e presidente da Unità Facul-
dade, um bagagem de conheci-
mentos que era preciso ser com-
partilhado. “Nenhum conheci-
mento faz sentido se não for
compartilhado para impactar a
vida de alguém”, afirma Veras.

E foi assim que surgiu o livro
“Tempo de Compartilhar”, que
será lançado na próxima terça-

Compartilhando
CONHECIMENTO

{ }POR CÁSSIA CABALLERO

Deestagiárioa
gestor:obraorienta
naadministraçãoda
carreiraprofissional

feira, 25, em Campinas.
São 330 crônicas, narrativas ou

histórias que, segundo o autor,
trazem dicas, provocações e re-
flexões sobre gestão de carreira.
“Faço esse trabalho [textos para
blogs e jornais] há oito anos. Co-
mecei com o intuito de comparti-
lhar e nunca ganhei por isso, faço
por convicção”, diz.

Direcionado a qualquer pessoa
que queira se informar sobre as-
suntos importantes que norteiam
a carreira profissional, desde esta-
giário até um gestor, como afir-
mou Veras, a obra aborda temas
como desenvolvimento de com-
petências, quais as competências
mais valorizadas pelo mercado,
comportamento em redes sociais,
bases para uma carreira de suces-
so, gestão de carreira em tempos
de crise, entre tantos outros.

Com experiência de 26 anos
em grandes corporações, Marce-
lo Veras também é autor dos li-
vros “Métodos de Ensino para Na-
tivos Digitais” (Atlas, 2010) e
“Gestão de Carreira e Competên-
cias” (Atlas, 2014).

TEMPO DE COMPARTILHAR
Marcelo Veras
Unità Editora
R$ 75
Lançamento: Livraria Cultura,
no Shopping Iguatemi
Terça (25), 19h30

Livro temcomoobjetivo
compartilhar o
conhecimentoadquirido
pelo autor naáreade
gestãodacarreira por
meiodecrônicas,
histórias enarrativas

M

FAMÍLIA COELHO STUDIO / REPRODUÇÃO
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AnovaVolkswagenKombiterátambémumaversãofurgão,conformeantecipadopeloconceitoI.D.BuzzCargo.Com
produçãoprogramadapara2022,omodeloserátotalmenteelétricoetemautonomiaestimadaacimados550km.

Tiredúvidas
sobreas
novasplacas

DIVULGAÇÃO

Ele começou a vigorar no Uru-
guai em 2015 e na Argentina no
ano seguinte. NoBrasil, depois de
sucessivos adiamentos, o Depar-
tamento Nacional de Trânsito
(Denatran) estipulou o dia 1° de
dezembro de 2018 como data-li-
mite para que os Detrans dos ou-
tros 25 Estados e do Distrito Fe-
deral passem a fazer o emplaca-
mento no novo padrão.
Anovaplacaterá, emvezde três
letrasequatronúmeros, três letras,
um número, uma letra e dois nú-
meros (BRA3A18, por exemplo).
O objetivo da adoção da nova
placa é padronizar e facilitar a

O Rio de Janeiro foi o pri-
meiro Estado brasileiro a

adotar, desde a semana passada,
o novo padrão de emplacamento
de veículos, criado para todos os
países do Mercosul (Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai).

DA REDAÇÃO

Novoemplacamento
começoupeloRiode
Janeiroeseráadotado
pelo restodopaísaté1º
dedezembrodesteano

No Rio, novas
placas para
carros zero
começaram
valendo no dia
10 destemês

identificação dos veículos e garan-
tir mais segurança contra falsifi-
cações e fraudes, como clonagem
de placas. A placa vem com QR
Code, que contém informações so-
bre o fabricante, data da fabrica-

ção e até número de série.
O novo padrão será implemen-
tado em automóveis zero-quilô-
metro e naqueles que estejamem
processo de transferência demu-
nicípio e de propriedade, ouquan-

do houver a necessidade de troca
da placa por umoutromotivo. Os
proprietários de veículos já em
circulação não precisam mudar
de placas, mas podem fazê-lo se
quiserem.

Veja mais perguntas e respostas sobre as placas Mercosul em www.destakjornal.com.br
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‘Maniac’ tentaachar
umacuraparatraumas

Na trama surrealista, Hill vive OwenMilgrim, e Stone é Annie Landsberg

DIVULGAÇÃO

sonagens, em si, pode ser consi-
derado umspoiler,mas esse não é
o melhor aspecto de “Maniac”,
que triunfa por causa de seu vi-
sual surrealista, e deixa um pou-
co de lado o amadurecimento dos
personagens. Só que, por causa
disso, Hill (que aparece bemmais
magro e pálido do que estamos
acostumados aver) não consegue

dar o seu melhor, e sua atuação
dramática não surpreende. Já
EmmaStone faz uma imersão em
sua personagemde tal formaque
oscila entre personalidades com
êxito e facilidade incríveis.
Enquanto em “La La Land” ela
viveu a doce e alegre Mia, papel
que lhe rendeu oOscar demelhor
atriz, em 2017, aqui Emma adota

Na mesma semana em que
foi anunciado queCaryFuka-

naga vai dirigir o novo filme da
franquia 007, a minissérie “Ma-
niac”, comandada pelo cineasta,
entranaplataformade streaming
Netflix. Aprodução ficadisponível
a partir desta sexta (21).
O projeto tambémmostra uma
reunião entre Emma Stone e Jo-
nah Hill, que já trabalharam jun-
tos em “Superbad – É Hoje”
(2007). O que diferencia “Maniac”
dos outros trabalhos dos artistas
é que, aqui, eles adotamumapos-
tura muito mais séria e dramáti-
ca. A minissérie passa longe da
comédia besteirol que costuma-
mos ver com ele ou ela.
Na trama, conhecemos Owen
Milgrim (Hill), um homem que
temsérias dificuldades emconse-
guir decifrar o que é real ou não.
É em um tratamento para supe-
rar seus traumas. Ele conheceAn-
nie Landsberg (Stone), comquem
estabelece uma conexão profun-
da logo no começo da relação.
Falar sobre os traumas dos per-

CAROL ALVES

NovaminissériedaNetflix
temdireçãodeCary
Fukunaga,e resgatavelha
parceriaentreEmma
Stonee JonahHill

posturamais séria e versátil.
“Maniac”, como sugere o pri-
meiromonólogo sobre o universo
que abre a série, pretende ser um
seriado que explora a psique hu-
mana de forma profunda. Para
isso, usa como contexto umexpe-
rimento que tem como objetivo
curar experiências traumáticas
nos humanos. Esse estudo é divi-
dido emdiversas fases e, emcada
uma, os participantes engolem
umapílula com funções distintas.

O conceito em si, demonstra
criatividade, e o visual futurista
só incrementa a narrativa. O que
deixa adesejar é a formacomo os
eventos se desenrolam no seria-
do, já que o roteiro perde muito
tempo dando voltas nos traumas
dos personagens, e acaba ficando
meio raso. Mais de uma vez, An-
nie diz que “não existe padrões no
universo”, e isso é reforçado ao
longo dos 10 episódios, comcenas
que parecem não ter ligação.
Já o trabalho dos designers de
produção, em “Maniac”, garante
que a mudança de ambientação
torne a série completamente ve-
rossímil e imersiva.

Conceito da produção
ébemcriativo,mas
ela peca nahora de
desenvolver o drama
de seus protagonistas

MARVEL
ANUNCIA NOVIDADES

AMarveldivulgouduasnovidades.Aprimeiraéque‘Demolidor’,exibidanoBrasilpelocanalSony,voltaparaaterceira
temporadanodia19deoutubro.OutraéqueaemissoraABCvai lançar,em2019,sériesócomasheroínasdaMarvel.

EMDEZ
SEGUNDOS

# BRASIL

Série relembra
cultura de
Pernambuco
Durante a década de 1990,
Recife foi palco para um dos
principais movimentos cultu-
rais brasileiros: o manguebeat.
Essa história é abordada em
‘Lamas dos Dias’, série de Hil-
ton Lacerda e Hélder Aragão,
que estreia no domingo (23),
às 21h30, no Canal Brasil.

# TV

‘TheDeuce’ vai
ganhar 3º ano
A HBO anunciou que ‘The
Deuce’ foi renovada para ter-
ceira e última temporada. O
drama de época tem Maggie
Gyllenhaal e James Franco
como os protagonistas, e
acompanha o crescimento da
indústria pornográfica na
década de 1980. O 2º ano está
sendo exibido aos domingos.

DIVULGAÇÃO

Banda americana retorna 2 anos após se apresentar em 7 cidades brasileiras

TheMaine volta a fazer showsno país emabril de 2019
OBrasil é umdos países emque
The Maine mais gosta de fazer
shows, segundo já disseram inte-
grantes do grupo, ementrevistas,
o que por si só justifica a volta, no
ano que vem.
A banda tocou no país em 2011,
em São Paulo, Rio de Janeiro e
Curitiba. No ano seguinte, voltou
para cinco shows: umemcada ci-
dade da vinda anterior, mais Belo
Horizonte e Porto Alegre.
Em 2015, foram mais cinco
shows, porém emquatro capitais
(BeloHorizonte ficou fora). No re-
torno, dois anos depois, TheMai-
ne aumentou a permanência no

Brasil e se apresentou em sete ci-
dades. Passoudez dias de julho de
2017 em turnê que teve paradas
em São Paulo, Limeira (SP), Por-
to Alegre, Curitiba, Brasília, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro.

Carreira
Com o cantor John O’Callaghan,
os guitarristas Kennedy Brock e
JaredMonaco, o baixista Garrett
Nickelsen e o baterista Pat Kirch
na formação atual, The Maine
surgiu em 2007, no Arizona. Gra-
vou seis álbuns, e tem hits como
“Misery” e “Everything I Ask
For”. JOSÉ NORBERTO FLESCH

DIVULGAÇÃO
Banda que vem ao Brasil e a
turnê faz sucesso parece sair da-
qui com os passaportes dos inte-
grantes já carimbados para avol-
ta. Pois quem não viu TheMaine,
ou viu e quer ver de novo, não vai
precisar esperarmuito. O quinte-
to americano retorna ao país em
abril de 2019. Cidades e locais dos
shows serão definidos nas próxi-
mas semanas.
Abanda, que veio em2017 e, an-
tes, já havia feito shows no Brasil
em 2015, ainda está na estrada
coma turnê que promove “Lovely
Little Lonely”, seu disco mais re-
cente, lançado no ano passado.

viva
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# RAP

Emicida comemora ‘Triunfo’
A Casa Natura Musical (tel..4003-6860) recebe amanhã, às
21h, e domingo (23), 22h, o rapper Emicida, que celebra os dez
anos de “Triunfo”, seu primeiro DVD. Ele canta também músi-
cas mais recentes, como “Todos os Olhos em Noiz”, e “Pantera
Negra”, esta inspirada no longa da Marvel. Nos dois dias, a
rapper Drik Barbosa se apresenta na abertura. R$ 90 a R$ 120.

D
IU

V
LG

A
Ç

Ã
O

# ROCK

Pitty começanova turnê hoje
A cantora Pitty está de volta com nova turnê, Matriz, e disco
que será lançado ainda esse ano. Em show com ingressos
esgotados que faz hoje, às 22h, no Audio (tel. 2027-0777), ela
relembra temas de “Admirável Chip Novo”, seu primeiro
álbum, que completa 15 anos em 2018. Além disso, mostra “Te
Conecta”, canção que reflete nova fase de sua carreira.

# PARCERIA

Show juntaD2 e ZecaPagodinho
Marcelo D2 e Zeca Pagodinho idealizaram a mistura do samba
de raiz com o hip hop. Daísurgiu o espetáculo Samba Maioral,
que eles apresentam no Espaço das Américas (tel. 2027-
0777), hoje, às 21h. Zeca mostra o show Ser Humano, em que
canta seus maiores sucessos, enquanto D2 vem com seu novo
projeto, intítulado ‘Amar É para os Fortes’. R$ 70 a R$ 350.

FIM DE SEMANA
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ANELISASSUMPÇÃO
MOSTRA NOVO DISCO

AcantoraseapresentanoSesc24deMaio(tel.3350-6300)amanhã,às21h,edomingo(23),às18h.Nosdoisshows,
AnelisAssumpçãomostraostemasdodisco‘Taurina’,seuterceirotrabalhosolo, lançadonesteano.R$30.
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De sexta-feira a domingo (21, 22 e 23), o
espetáculo Burundanga - A Revolução do

Baixo Ventre será apresentado pela Damião
e Cia de Teatro no SESI Campinas. Escrita
pelo dramaturgo Luís Alberto de Abreu, a

comédia questiona o cenário político brasi-
leiro. Na trama, uma dupla de trambiqueiros

acaba de chegara uma cidadezinha nos
confins do Brasil. Quando os rapazes são

dominados pela fome, miséria e desgaste,
assumem uma postura inusitada: se ves-

tem de militares e fazem todo o município
acreditarque o País foi tomado porum

golpe militar. Os moradores creem que uma
revolução está em curso – motivo sufi-

ciente para acirraras discussões e afloraros
ânimos. O mal-entendido traz à tona inte-

resses ocultos, paixões arrebatadoras e
alianças improváveis, ocasionando uma

confusa revolução no local.

A entrada é gratuita.

Com o apoio da Prefeitura de Campi-
nas, por meio da Secretaria de Cultu-
ra, o Sunday Rock Sunday terá uma
quarta edição no domingo (23) no
CIS Guanabara.
Esse ano, o festival terá duas horas a
mais com um total de cinco bandas:
Billy Mutreta, Rising Power, Killers
Kiss, Big Six e a House Band da
School of Rock.

A última edição do evento reuniu cer-
ca de três mil pessoas. O local da
ação possui um grande gramado e
uma vasta área coberta com prote-
ção para o sol e a chuva, área para as
crianças, zona de estacionamento e
acessibilidade garantida.

Das 10h às 21h
Gratuito

Retratosdo
OlhoedoRio

TEATRO

Contemplado pelo Fundo
de Investimentos Culturais

de Campinas (FICC) na
categoria Produção e

Circulação de Espetáculo
Inédito, a montagem
Uji - O Bom da Roda,

assinado pelo multiartista

Edu de Maria, fundador do
Núcleo Cultural Cupinzei-

ro, estreia nesta sexta (21),
às 20h, no Centro Cultural

Casarão. O espetáculo
nasceu a partir das pró-
prias memórias afetivas

do artista e de pesquisas

sobre o universo do sam-
ba, que são associadas às

vivências nas rodas, às
conversas com sambistas

e à experiência do intér-
prete como cantor, com-

positor e músico.
GRATUITO
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EXPOSIÇÃO

MÚSICA
DIVULGAÇÃO
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DomingodeRock

O último final de semana da 30ª
edição do Jaguariúna Rodeo Fes-
tival chega ao fim no sábado
(22). O evento começa às 20h no
espaço Red Park. Para encerrar a
programação, na sexta-feira (21),
Chitãozinho & Xororó sobem ao
palco e também a dupla Henri-
que & Juliano, Make U Sweat e
Gustavo Mioto. Já no sábado, Jor-
ge & Mateus, Luan Santana e
Alok se apresentam para finalizar
o evento.

Os ingressos variam entre R$ 30
e R$ 459

RODEIO

A magia do circo movi-
menta o distrito de
Barão Geraldo até

domingo (23) com a
realização do 2º Festi-

val de Circo. A atividade
fomenta a arte de pica-

deiro em Campinas e
região. Nesta edição, o
Festival gira em torno
da história da escola

Cia. do Circo que desde

2001atua na forma-
ção, capacitação e reci-
clagem de profissionais

circenses. O evento
reúne grupos e artistas

que foram orientados
pelo diretorAlexBrede,

além dos parceiros e
ex-alunos, como Cia.
ParaladosanjoS, Cia.

Corpo Mágico e Família
Burg. O projeto recebeu

o apoio do Fundo de
Investimentos Culturais

de Campinas (FICC).

Rua José Duarte, 272 -
Barão Geraldo

Retiraros ingressos a
partirdo dia 17, das 14h

às 20h30 com limite
de dois porpessoa

Inscrições pelo email
ciadocirco@gmail.com

CIRCO
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Até o dia 27 de outubro, aproximadamente 100 obras
do artista Plástico Ernesto Bonato ficarão expostas den-
tro da mostra “O Olho e o Rio” no Museu de Arte Con-
temporânea da Campinas (MACC). O visitante poderá
observar desenhos, gravuras e pinturas que foram feitas
ao longo da última década da carreira do artista.
As peças foram organizadas para estabelecer uma ins-
talação que permite ao visitante perceber a relação
entre os grupos retratados.
Algumas obras registram vídeos e áudios feitos em ses-
sões de pintura e há um minidocumentário que apre-
senta o encontro entre o pintor e os modelos convida-
dos dentro da mostra.
Entrada franca.
Visitação às terças, quartas, sextas e sábados, das 10h
às 18h. Domingos e feriados, das 9 às 12h.
2116-0346

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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passatempo

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

Respeite o desejo de ficar no seu canto hoje. 
Pode ter algum gasto inesperado. O trabalho vai 
exigir mais concentração. Sorte em acordos. Não 
deixe a insegurança atrapalhar o amor.

TOURO - 21/04 a 20/05

Você vai mostrar mais agilidade no trabalho. 
Aproveite para resolver pendências. Conte com 
os amigos para o que precisar. Sintonia com 
pessoa conhecida pode despertar novos senti-
mentos.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

O desejo de se destacar no que faz será maior. 
No trabalho, mexa seus pauzinhos discretamen-
te para conquistar uma promoção. Na paquera, 
puxe papo para conhecer o alvo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07

Viagem a dois ou com amigos pode ser esti-
mulante. Mas você também pode curtir bons 
momentos ao lado da família. Se busca um novo 
amor, experimente ir a outros lugares e conhecer 
gente nova.

LEÃO - 22/07 a 22/08

Há sinal de mudanças e imprevistos no trabalho, 
mas tudo indica que serão positivas. Você terá 
muita facilidade para fazer acordos. Sucesso 
especialmente no comércio. Forte atração por 
colega.

VIRGEM - 23/08 a 22/09

A união faz a força e você deve se unir a outras 
pessoas para conquistar seus objetivos. Boa fase 
para cuidar das finanças e buscar novas formas 
de ganhar dinheiro. Dê mais valor a quem ama.

LIBRA - 23/09 a 22/10

A união faz a força e você deve se unir a outras 
pessoas para conquistar seus objetivos. Boa fase 
para cuidar das finanças e buscar novas formas 
de ganhar dinheiro. Dê mais valor a quem ama.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

A Lua traz sorte, entusiasmo e fará tudo parecer 
mais fácil para você. Até o clima no trabalho ficará 
mais leve e descontraído. Estimule a cooperação. 
Fase romântica a dois.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

Assuntos de casa e trabalho vão exigir atenção 
no início do dia. Mas depois, que tal reunir os 
amigos para colocar o papo em dia? Na paquera, 
talvez queira fazer amizade antes de se envolver.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

Você está entrando em uma fase de conquistas e 
realizações. Você terá criatividade de sobra para 
vencer qualquer desafio. Bom momento para 
fazer planos com seu bem.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

Boa fase para cursos e concursos. Se a grana 
anda curta, pense em algo que possa fazer em 
casa para ganhar dinheiro. Você vai querer a paz 
de um relacionamento seguro. Cubra seu amor 
de mimos.

PEIXES - 20/02 a 20/03

Você vai se sentir mais confiante para encarar os 
problemas e mudar o que incomoda. Chegou a 
hora de virar o jogo a seu favor. Desejos à flor da 
pele. Terá ótimas ideias para apimentar a relação!.

20 21.09.2018SEXTA-FEIRA
www.destakjornal.com.brPASSATEMPO

LIBRA
23/9 • 22/10

Libriano, poderá facilmentenegligen-
ciar compromissosmarcadosno
namorooucomfilhosporpré-julga-
mentos, principalmente. Tomemuito
cuidadocom isso.

ESCORPIÃO
23/10 • 21/11

Opiniões fortesemfamília oucom
pessoascomque temumaconexão
emocional poderão rolar. Talvezpro-
cureapoioemocional,masaomesmo
tempodiscordedealgumas ideias.

SAGITÁRIO
22/11 • 21/12

Poderá sesentirmais comunicativo,
massemfocoalgum!Ponderemelhor
aquiloquepensaequepretende
comunicar àspessoaspraquenãose
percanomeiode tantas ideias!

CAPRICÓRNIO
22/12 • 20/1

Cuidadocomnegligênciasno finan-
ceiro.Gastosemexcesso, sempen-
sar, decerto lhe trarão frustrações.O
oposto tambémserve: nãogastar
nada, atécomoqueénecessário.

AQUÁRIO
21/1 • 19/2

Suasopiniõespoderãoestarmais for-
tesquenunca, e issopoderácriar
umabarreira entrevocêeaspessoas
dequegosta, já quesua tendência
será ficarmuitomais racional.

PEIXES
20/2 • 20/3

Cuidadoparanãopermitir queseus
sentimentosoconfundamcomrela-
çãoàssituaçõescomque tiverque
lidarhoje, e tambémcomaspessoas
quecruzaremseucaminho.

LuasegueemAquário, ehoje fazumaspecto tensocom
Júpiter indicandoexageros, negligênciasearrogância
porpartedequemacharquedetémmaisa razão. Será
melhordeixarmosnossonível deexpectativasmais

baixo, semcontar tantocomosoutros.Comasemoçõesassim,
ficamosmais suscetíveis adebates inúteis.

ÁRIES
21/3 • 20/4

Evite contar comamigosoupessoas
degruposque frequenta. Serámelhor
ficar nasua, semcriar grandealarde
sobre suasopiniões, pormaisquenão
concordecomosoutros.

TOURO
21/4 • 20/5

Cuidadocomopiniões fortescom
relaçãoachefesoupaishoje, poisnão
estarácomtantapaciênciaparaouvi-
losouconcordar com ideiasquenão
fazemsentidoparavocê.

GÊMEOS
21/5 • 20/6

Cuidadocomaquelavozinhada
razão!Poderá se fecharpraopiniãode
todoseacabarquerendodefender
apenasseuspontosdevista, e isso
certamentepodecausar intrigas.

CÂNCER
21/6 • 21/7

Poderápreferir reservar sentimentos,
mas issodealguma formapoderá
consumi-lodemaneiraestrondosase
permitir, poismágoas, ressentimen-
tosouciúmepoderãoaparecer.

LEÃO
22/7 • 22/8

Leonino, situaçõesno relacionamento
ouemparceriaspoderão fugir um
poucodocontrole.Cuidadocomexa-
geroscomooutrooucomnegligên-
ciadasopiniõesdeseupar.

VIRGEM
23/8 • 22/9

Cuidadocomnegligênciasna rotina
ouno trabalho, eprincipalmentecom
tirar conclusõesprecipitadas sobreas
pessoasqueestãoàsuavolta, pois
poderá se frustrar.

HORÓSCOPO

A
PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU SOLUÇÕES

FASESDALUA
SETEMBRO DE 2018

Minguante
dia 2, 23h37

Crescente
dia 16, 20h15

Cheia
dia 24, 23h52

Nova
dia 9, 15h01
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pet

castração é a me-
lhor forma de evitar
crias indesejadas e
traz benefícios para
a saúde dos ani-
mais. Ainda assim,
muitos tutores ain-

da têm resistência a fazer o procedi-
mento em seus pets por causa de cer-
tos mitos.

"A castração é muito simples e ga-
rante quase nenhum risco aos animais
saudáveis. O indicado é que seja reali-
zado ainda no primeiro ano de vida do
pet, antes da sua maturidade sexual",
afirma Marcio Barboza, gerente técni-
co Pet MSD Saúde Animal, acrescen-
tando que há melhora na qualidade de
vida do pet e até aumento na longevi-
dade.

A

Mitoseverdadessobre
CASTRAÇÃO

Procedimento trazbenefícios
à saúdeequalidadedevida

dospets,masmuitos tutores
ainda têmdúvidas e

preconceitos

{ }

pet

POR CONSTANÇA TATSCH

Aindicaçãoédeque
sejarealizadano

primeiroanodevida
doanimal

Animaiscastradostêm
menos riscos de desenvol-
verdoençascomoocâncer
Verdade. A castração reduz a varia-
ção hormonal sofrida pelos pets ao lon-
go de suas vidas. Sendo assim, reduz
as chances do aparecimento de tumo-
res de testículo, ovário, mama e útero.

Fêmeascastradaspodem
desenvolver
incontinênciaurinária
Verdade. O problema acontece em
uma pequena parcela das fêmeas de-
vido à ausência do hormônio estrogê-
nio. "Hoje, o mercado já disponibiliza
medicamentos seguros e avançados
que reduzem os sintomas da inconti-
nência e evitam o desconforto no ani-
mal, sem gerar acúmulo no organismo
em longo prazo", afirma Marcio.

Petscastradostendem
aganharpeso
Mito. A obesidade nos pets é reflexo
de uma alimentação rica em calorias
aliada ao sedentarismo.

Acastraçãodiminuias
chancesdefugadospets
Verdade. A castração diminui as res-
postas a estímulos reprodutivos. É uma
das causas para comportamentos pro-
blemáticos como fugas, agressividade
com outros animais e até latidos ex-
cessivos.

Fêmeasdevemteraomenos
umacriaantesdecastrar
Mito. Os benefícios da castração pre-
coce - aquelas feitas antes do primei-
ro cio – são inúmeros e benéficos à
saúde da fêmea. O principal entre eles
é a diminuição da incidência do cân-
cer de mama.

REPRODUÇÃO
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