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 São Paulo abre 
sequência que 
rendeu liderança 
no primeiro turno

BOM DIA
OUTUBRO ROSA: FAÇA PARTE DESSE MOVIMENTO
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Legislativo
podeficar fora
depropostas
polêmicas
Embora oCongresso Nacional tenha o poder de derrubar
os despachos do futuro presidente da República, algumas
mudanças podem valer por ação única do Executivo • 4

EMPATE TÉCNICO
Primeira pesquisa Ibope de intenção de votos para o segundo turno 

mostra João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) em disputa acirrada • 2
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33% dosque
usamcartão
desconhecem
valorda fatura

SEU VALOR ESPORTES 

MOMENTO POLÍTICO DÁ O TOM; EDIÇÃO DE 2018
TEM TAMBÉM CLÁSSICOS RESTAURADOS • 16

42ªMOSTRADECINEMA

COMÉRCIODOVOTO
Com a decisão do TSE que pacificou o uso de camisetas em apoio aos candidatos no

dia da eleição, vendedores ambulantes aproveitam para fazer uma renda extra

FOTOS: DIVULGAÇÃO

‘Central do Brasil’: lançamento completa
20 anos e filme ganha sessão especial

Novo trabalho do diretor Alfonso Cuarón,
‘Roma’ é o longa que encerra o festival

Prêmio da Crítica, em Cannes, coreano
‘EmChamas’ está na programação

Outro premiado, este emVeneza, ‘A
Favorita’ vê realeza britânica do século 18

ESTADÃO CONTEÚDO
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dia a dia
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ALGUMAS DAS
PROPOSTAS DE

Haddad
Alteração do
teto de gastos

Reforma bancária
e tributária

Controle social
no Judiciário

Nova reforma
do ensino médio

Revogação
da reforma
trabalhista

ALGUMAS DAS
PROPOSTAS DE

Bolsonaro
Reforma
tributária

Flexibilização do
armamento

Redução da
maioridade penal

Alterações nas
leis trabalhistas

Mudanças na
Base Nacional

Comum Curricular

Regraspolêmicas
poderãovigorar
semoLegislativo

deria do Legislativo. “Me parece
que serámais uma flexibilização
administrativa. Toda lei tem um
decreto que é a regulamentação.
Ele [presidente] pode flexibilizar
as condições para a obtenção do
porte de arma”, explicou.
Situação semelhante vale para
umapuniçãomaior amenores in-
fratores, por meio de mudanças
noEstatuto daCrianca e doAdo-
lescente. Já a redução damaiori-
dade penal dependeria de aval
dos deputados e senadores.
Ambos os candidatos preten-
dem fazermudanças nas leis tra-
balhistas, reforma tributária e
mudanças no ensinomédio. O es-
pecialista explicaque para isso já
é rígida a participação do Con-
gresso. “Por se tratar de legisla-
ção ordinária, [eles] podem até
tentar fazer porMedidaProvisó-
ria,mas para isso precisamapre-

sentar [situação de] urgência e
relevância”, disse, lembrando que
as recentesmudanças podem in-
viabilizar essa característica.

Base aliada
Outro especialista em Direito
Constitucional, Max Kolbe, des-
taca que a palavra final sempre
volta para o CongressoNacional.
“Pensa em uma pirâmide. No
topo euvou ter aConstituição Fe-
deral; abaixo dela, as leis; abai-
xo das leis, os decretos do presi-
dente”, explica, alertando que as
medidas podemserquestionadas
caso não estejam de acordo com
o que já passou pelo Legislativo.
Desta forma, o apoio bem con-
solidado de parlamentares é a
base da governabilidade. “O pre-
sidente só pode mudar uma lei
propondo a criação de outra, e
cabe ao Congresso votar”, disse.

O plano de governo dos can-
didatos à Presidência da

República incluem propostas de
expressiva divergência nos seto-
res do poder. As competências
atribuídas ao chefe do Executivo
na legislação brasileirapermitem
que algumas dessas medidas se-
jam tomadas já nos primeiros
dias demandato, antes que sejam
analisadas ou questionadas pelo
Congresso Nacional.
O líder nas intenções de voto,
Jair Bolsonaro (PSL) defende há
anos a posse de arma de fogo.
Para o especialista em Direito
Constitucional, Claudio Araújo
Pinho, o militar pode viabilizar
uma mudança sem precisar ne-
cessariamente revogar o Estatu-
to doDesarmamento, que depen-

CAROLINA CRUZ 

CongressoNacional temopoderdederrubarosdespachosdo futuropresidente,
masalgumasdasmudançaspodemchegaravalerporaçãoúnicadoExecutivo

Eleitores poderão apresentar queixa aosmesários

TSE e Polícia Federal investigam
denúncias de possíveis fraudes

Oeleitor que identificar algum
problema no ato de votar deverá
fazer a queixa imediatamente ao
mesário da seção de votação.
O procedimento foi determinado
pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) e oMinistério daSegu-
rança Pública para uniformizar
o procedimento de notificação.
De acordo com a orientação
expedida, o objetivo é que o aten-

dimento, o registro e o encami-
nhamento dos problemas relati-
vos aeventualmau funcionamen-
to das urnas eletrônicas sejam
padronizados assimcomoo trata-
mento das ocorrências apresen-
tadas às polícias, para “evitar a
desinformação no diadaeleição”.

Procedimento
Ao receber a queixa, o mesário

oupresidente daseção deverá re-
gistrar emataamanifestação fei-
ta pelo cidadão, descrevendo
a urna e a situação apresentada,
bemcomo comunicando o fato ao
juiz eleitoral.
O TSE investigou junto à Polí-
cia Federal as denúncias de su-
postas fraudes no primeiro tur-
no e não confirmounenhumade-
las até então.

AGÊNCIA BRASIL

PGR cobra do Congresso regra para teto de vagas

Raquel Dodge afirmou que a falta
de regulamentação é negligência

Aprocuradora-geral daRepú-
blica, Raquel Dodge, enviou um
parecer ao SupremoTribunal Fe-
deral (STF) defendendo que o
Congresso Nacional edite lei
complementar sobre a distribui-
ção de cadeiras da Câmara dos
Deputados, de forma proporcio-
nal à população de cada unidade
da federação. O tema nunca foi
editado desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988.

O pedido consta de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão (ADO), apresenta-
da pelo Estado do Pará. Para a
Dodge, a faltade regulamentação
é negligênciados parlamentares.
“Considerando o entendimento
recente dessaSupremaCorte no
que se refere às omissões incons-
titucionais, é cabível o estabeleci-
mento de prazo para que o Con-
gresso concluao processo”, disse.

Regras
Alei atual define apenas o núme-
ro máximo de deputados na
Câmara, que é de 513; alémdo te-
to para o número de deputados
para o Estado mais populoso,
igual a 70, e o patamar mínimo
de oito políticos por Estado.
Nos últimos 30 anos, houve
considerável crescimento da po-
pulação - passando de 144 mi-
lhões para 209,3 milhões.

CARLOS MOURA/SCO/STF

Movimentos e
comerciantes
lucramcom
camisetas
OTribunal Superior Eleitoral
(TSE) pacificou a regra sobre
o uso de camisetas em apoio a
candidatos no dia das eleições.
Diante disso,movimentos sociais
e comerciantes aproveitamo ce-
nário para acelerar as vendas.
Nesta quarta-feira (17), o Mo-
vimento Brasil Livre (MBL), que
defendeu o impeachment deDil-
maRousseff(PT), passou a ven-
der no site camisetas antipetis-
tas. Afrases fazemreferência ao
episódio no Ceará onde Cid Go-
mes do PDT - que firmou apoio
a Haddad - xingou a militância
que defendia Lula de “babaca”.

Regras
AJustiçaconsidera infração pes-
soas comroupapadronizada em
aglomeração no dia da eleição,
se houver protesto com ruído.

ROBERTO CASIMIRO/ESTADÃO CONTEÚDO PAULO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO
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DISPUTA 
ACIRRADA

A Justiça Eleitoral decidiu nesta quinta-feira (18) punir o candidato ao governo de 
São Paulo, João Doria (PSDB), por entender que o tucano veiculou no rádio uma 
propaganda irregular, que associa seu adversário Márcia França (PSB) à corrupção.

dia a dia

Jair Viana
jairviana@grupobomdia.com.br

3

Jair Viana

PF apreende material 
irregular de Doria
Segundo nota da Coligação Acelera São Paulo, de João Doria, a Justiça cumpriu 
mandado de busca e apreensão de material de campanha, “supostamente em 
desacordo com a Lei Eleitoral, ao acatar representação de campanha adversária”

DEU POLÍCIA

Doria, segundo denuncia, programava “adesivaço” em São Paulo

A Polícia Federal apreen-
deu, por ordem do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) de 
São Paulo, material irregular 
no comitê de campanha do 
candidato do PSDB ao governo 
do estado, João Doria, que tem 
como vice o rio-pretense Ro-
drigo Garcia (DEM), na manhã 
desta sexta-feira (19). A Justiça 
Eleitoral acatou representação 
da coligação “São Paulo Confia 
e Avança”, do atual gover-
nador, candidato á reeleição, 
Márcio França (PSB) contra 
Doria para aprender material 
gráfico.

Segundo a decisão, os ade-

sivos não têm CNPJ do respon-
sável pela sua confecção ou da 
gráfica que o produziu, dimen-
são e tiragem. Policiais federais 
acompanharam os oficiais da 
Justiça Eleitoral.

A liminar se baseou no ar-
tigo 16 da Resolução do Tribu-
nal Superior Eleitoral que diz 
que “todo material impresso 
de campanha eleitoral deverá 
conter o número de inscrição 
no CNPJ ou o número de ins-
crição no CPF do responsável 
pela confecção, bem como de 
quem a contratou, e a respec-
tiva tiragem, respondendo o 
infrator pelo emprego de pro-
cesso de propaganda vedada e, 
se for o caso, pelo abuso do po-
der” previsto na Lei Eleitoral.

Segundo nota da Coli-
gação Acelera São Paulo, de 
João Doria, a Justiça cumpriu 
mandado de busca e apreen-
são de material de campanha, 
“supostamente em desacordo 
com a Lei Eleitoral, ao acatar 
representação de campanha 
adversária”.

Ainda de acordo com a 
coligação, “a campanha está 
organizando um grande ade-
sivaço em todo o estado de 
São Paulo para o sábado (20). 
Durante a semana, detectou 
que numa pequena fração dos 
impressos não havia a menção 
ao CNPJ. A distribuição desse 
lote foi suspensa. O material 
ficou retido na sede do Comitê 
eleitoral”.

Divulgação

DISPUTA APERTADA
A disputa pela presidência da Câmara de Rio Pre-
to promete deixar em xeque o presidente do PRB, 
jornalista Diego Polachini. Os dois vereadores do 
partido, Jean Dornelas e Karina Caroline estariam 
dispostas a disputar o cargo. Pelo histórico das bri-
gas internas da legenda, Polachini deve “abençoar” 
Karina.

PAULÉRA QUIETO
Estrategicamente, uma raposa da política local, o 
vereador  Paulo Pauléra (PP), disse a coluna que 
não deve entrar na disputa pela presidência. Habi-
lidoso, Pauléra deixa os candidatos que já se ma-
nifestaram, entrar no processo de fritura. Ele sabe 
que os que chegam antes, também acabam saindo 
antes. No final, Pauléra aparecera como nome de 
consenso. É do jogo.

TSE ADIA
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou para 
domingo (21), às 14h, a entrevista coletiva marcada 
para a tarde de ontem (19) para anunciar medidas 
de combate à disseminação de notícias falsas (fake 
news) nas redes sociais. A entrevista foi adiada por 
causa de  incompatibilidades nas agendas dos par-
ticipantes.

SITUAÇÃO AGRAVA
A coletiva foi anunciada ontem, após o TSE receber 
cobranças sobre as medidas efetivas para impedir 
candidatos e partidos de compartilhar conteúdo 
falso durante a campanha eleitoral. O caso agravou-
-se depois da denúncia da Folha, de que empresas 
teriam contratado milhões de disparo de mensa-
gens pelo WhatsApp.

AGUDOS
Os candidatos ao governo de São Paulo, Marcio 
França (PSB) e João Doria (PSDB), em dois debates 
nos últimos dois dias, trocaram  farpas. Acusações e 
troca de insultos não faltaram. O bom é que qual-
quer um que ganhe, terá o compromisso de ampliar 
o programa Bom Prato.

VENDO
Imóvel Comercial - RUA 
BERNARDINO DE CAM-
POS, N. 3185, CENTRO, 
SAO JOSE DO RIO PRETO 
- 1284 m2 -- R$ 1.775.200,00

VENDO
Imóvel Comercial - RUA 
BERNARDINO DE CAM-
POS, N. 3191, CENTRO, 
SÃO JOSE DO RIO PRETO 
- 923,1 m2 - R$ 1.636.320,00 
– JURACY PEREIRA – 11-
4141-9113 / 11 98703-9306
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Ibopeapontaempatetécnico
entreDoriaeFrançano2ºturno

REPRODUÇÃO

O Ibope mostra que 32% não
votariam no tucano “de jeito ne-
nhum”, enquanto 20% disseram
rejeitar o peessebista. A proba-
bilidade de os resultados retra-
tarem a realidade é de 95%.
No primeiro turno da disputa,
Doria obteve 31,77%dos votos vá-
lidos, enquanto França conquis-
tou o segundo lugar com 21,53%.
Paulo Skaf (MDB) ficou em
terceiro lugar com 21,09%, uma
diferençade poucomais de 72mil
votos para França.

Efeito Bolsonaro
Desde o final do primeiro turno,
Doria e França tentamassimilar
o discurso do presidenciável Jair
Bolsonaro (PSL) paraconquistar
os eleitores. O presidenciável re-
cebeu 53% dos votos no Estado.
França chegou ausar as redes
sociais para publicar um vídeo
onde o criador do Hospital do
Câncer de Barretos, Henrique
Prata, declara apoio ao candida-
to. Prata foi mencionado como
provável Ministro da Saúde de

A primeira pesquisa de in-
tenção de votos do segundo

turno divulgada ontem (17),
aponta João Doria (PSDB) e
Márcio França (PSB) em empa-
te técnico na disputa pelo gover-
no do Estado. O tucano é preferi-
do por 46%dos eleitores, enquan-
to o atual governador aparece
com 42% das intenções de voto.
O empate ocorre porque a
margemde erro é de três pontos
percentuais, tanto para mais
quanto para menos. Brancos e
nulos somam 10%, enquanto os
que não souberam ou não quise-
ram responder são 2%.
França usou as redes sociais
para comemorar o resultado.
“Por isso ele fala tãomal demim,
é porque está commedo”, disse o
candidado peessebista.
Em relação aos votos válidos,
no entanto, o ex-prefeito de São
Paulo tem52%dos votos e o atual
governador, 48%. A estatística
não conta os votos brancos e nu-
los,mesmoprocedimento daJus-
tiça Eleitoral para a divulgação
dos resultados oficiais daeleição.
Apesar davantagemnos votos
válidos, Doria temmaior rejeição
entre o eleitorado paulista.

REDAÇÃO

Primeirapesquisade
intençãodevotodessa
segundafasedavotação
sugeredisputaapertada
entrePSDBePSB

Jair Bolsonaro.
Enquanto isso, nas últimas pro-
pagandas de televisão, a campa-
nha do PSDB utilizou um vídeo
onde Bolsonaro deseja boa sorte
ao tucano no segundo turno.
Doria ainda tenta relacionar o
adversário ao PT e até já o ape-
lidou de “Márcio Cuba”. A ofen-
siva tucana fez com que França
redirecionasse sua publicidade.
Na propaganda eleitoral que
será transmitida a partir desta
quinta-feira, o governador vai di-

Arouche, no centro, por um gru-
po que gritava o nome do presi-
denciável Jair Bolsonaro (PSL).
No início do mês, a cozinheira
e doula Luisa Alencar disse ter
sofrido ameaças de policiais en-
quanto colava um estêncil com
os dizeres “Ele Não” em um
muro próximo à sua casano Jar-
dim Coimbra, zona leste.
“O policial que me abordou na
rua, queme agrediu, queme chu-
tou no chão, queme deu a rastei-
ra, ele olhou para minha cara e
falou assim: ‘Ele não? Você acha
gostoso? Não era isso que você

queria? Eu só tiro você daí se
você falar ‘ele sim’”, disse Luisa,
ementrevistaparaaAgênciaPú-
blica de notícias.
Nacarta, os órgãos reafirmam
a importância da “convivência
pacífica entre opiniões políticas
distintas, respeito ao pensamen-
to divergente e aos direitos cons-
titucionais de manifestação”.
O documento pede ainda que
os cidadãos busquem em seus
círculos o amplo debate de ideias,
“reforçando a importância da
participação ativa da sociedade
neste momento eleitoral”.

WILLIAN MOREIRA/AGÊNCIA ESTADO

o bandido reagir, ele vai para o
chão”, disse no início da semana.
O candidato do PSL, no entan-
to, manteve-se neutro nas elei-
ções onde o seu partido não con-
corre ao segundo turno.

Já candidato do PSB tem42%das intenções de voto

Órgãospedemrespeito à liberdadedeexpressão

Carta foi divulgada ontem (17) após onda de ataques políticos no Estado

ADefensoriaPúblicado Esta-
do, o Ministério Público e OAB-
SP (Ordem dos Advogados do
Brasil) divulgaram ontem (17)
umanota emconjunto solicitan-
do respeito e tolerância às opi-
niões políticas divergentes.
Amedidaocorre após umasé-
rie de ataques entre militantes
de diferentes partidos políticos
que disputam a eleição deste
ano, tanto na esfera estadual,
quanto na federal.
No início da semana, testemu-
nhas disseram que uma travesti
foi morta a facadas no largo do

REPRODUÇÃO

Ex-prefeito da capital é preferido por 46%dos eleitores

zer que “não apoia o PT”.
“Muita gente tem me pergun-
tado, e eu quero deixar bem cla-
ro: eu não apoio o PT. Batalhei 
muito para que omeu partido fi-
casse neutro aqui em São Paulo 
nesta eleição. E essa vai ser mi-
nha posição até o final”, diz o go-
vernador durante uma inserção 
de 30 segundos.
Ontem, o senador eleito por 
São Paulo, Major Olímpio (PSL), 
disse que ambos os candidatos 
são “de esquerda” e que irá vo-
tar em França “por exclusão”.

Pesquisa mostra 32%
de rejeição ao tucano
enquanto 20% não
votariam no atual
governador de SP

“O PSL está neutro em São 
Paulo. O presidente Jair Bolso-
naro declarou sua neutralidade 
nesse processo”, disse Olímpio.
Nas últimas semanas, Doria 
tem se distanciado do discurso 
do PSDB nacional e diz que o  
partido precisa fazer uma avalia-
ção após as eleições.
O tucano ainda endureceu o  
discurso relacionado à seguran-
ça, mais alinhado às falas de Bol-
sonaro.  “Atirapara imobilizar.  Se
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Umterçodesconhece
valordafaturadocartão

Quatro em cada dez no país recorrerram a algum tipo de crédito em agosto

AGÊNCIA BRASIL

acaba provocando uma desorgani-
zação tamanha que, em muitos 
casos, o consumidor precisa re-
correr a renegociações que leva 
muitos meses para quitar, com-
prometendo parte do orçamento 
por um bom tempo”, alerta a eco-
nomista.

No limite
A pesquisa ainda revelou que oito 
em cada dez consumidores (82%) 
estão no limite do orçamento, sen-
do que 44% mostraram-se no zero 
a zero e 38% no vermelho – sem  
recursos suficientes para arcar 
com todos os compromissos.

82% estão no limite
do orçamento; maior
parte culpa os preços
altos por estar
no vermelho

Os altos preços foram mencio-
nados como a principal causa do 
desajuste para 49% dos que decla-
raram estar com as contas no 
vermelho. Em seguida, aparece 
queda da renda  (25%),  perda do  
emprego (23%) e descontrole dos 
gastos (13%).

Um terço dos consumidores
(33%) que usaram o cartão

de crédito em agosto desconhece
o valor da fatura, indicou pesqui-
sa da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil), divulgada ontem.
Entre os que se lembramdo va-
lor que desembolsaram, a fatura
média foi de R$ 882.
Além disso, 74% pagaram o va-
lor integral da fatura – percentual
que cai para64%nas classesC eD.
O levantamento constatou ain-
da que metade (50%) dos toma-
dores de empréstimos e financia-
mentos atrasaram, emalgummo-
mento, parcelas da dívida, sendo
que 21% ainda estão com presta-
ções pendentes.
A sondagem mostra também
que quatro em cada dez consu-

DA REDAÇÃO

Pesquisamostraainda
que25%entraramno
rotativo,modalidade
que temjurosdeaté
792,54%aoano

midores (42%) recorreram a al-
gum tipo de crédito em agosto,
número próximo da média dos
últimos 12 meses. A modalidade
mais frequente foi o cartão de
crédito, citado por 35%. Em se-
guida, aparece o crediário (9%),
o limite do cheque especial (7%)
e os empréstimos (6%).
Durante o mês, 25% dos brasi-

leiros entraramno crédito rotati-
vo. Segundo dados doBancoCen-
tral, os juros da modalidade po-
dem chegar a 792,54% ao ano.
Para a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti, o
uso do crédito exige cuidados e
não pode funcionar como comple-
mento da renda. “A falta de disci-
plina no controle do orçamento

EMDEZ
SEGUNDOS

# EMPREGO DOS SONHOS?

Serasa abre
umavagade
R$ 100 mil/ano
O Serasa Consumidor, braço da 
Serasa Experian, oferece um 
verdadeiro emprego dos 
sonhos. A oportunidade é para 
um funcionário conhecer o 
país, garimpar ideias inspirado-
ras e contribuir para que a edu-
cação financeira esteja cada 
vez mais inserida na rotina das 
escolas brasileiras. A remune-
ração será de R$ 100 mil pelo 
período de 12 meses de traba-
lho, além de outros benefícios.

# DADOS DE USUÁRIOS

Facebook avisa
sobre roubo
O Facebook começou a enviar 
ontemmensagens a usuários  
brasileiros informando sobre 
perfis da rede social que foram 
invadidos. Em setembro, 
hackers roubaram o acesso 
das contas de 29milhões de  
usuários no mundo. Para che-
car se sua conta foi afetada, a 
rede disponibilizou um link para 
uma central de ajuda.

# AVALIAÇÃO DE RISCOS

Contribuinte
terá nota
A Receita Federal vai imple-
mentar,  no começodo anoque  
vem, um sistema de classifica-
ção dos contribuintes. Deverão 
ser criadas três categorias: A, B 
eC, emordemdecrescente,  
conforme os riscos que repre-
sentam aos cofres públicos. Os 
mais mal avaliados terão uma 
fiscalização mais dura e priori-
dade na cassação de benefí-
cios; os mais bem avaliados, 
prioridade na restituições do IR.

REPRODUÇÃO

Economia crescepelo
3ºmês,mostraprévia

to, nesse estágio do ciclo a dinâ-
mica ainda é fraca e a economia
operacomalto graude ociosidade
emtermosdeutilizaçãodos recur-
sos”, apontou Alberto Ramos, di-
retor do Goldman Sachs.

O IBC-Br, uma espécie de sina-
lizador do PIB (soma das rique-
zas produzidas em um país), re-
gistrou alta de 0,47% em agosto,
acima da projeção do mercado
(0,28%),marcando o terceiromês
consecutivo de alta, informou o
Banco Central (BC).
Apesar de ter batido as estima-
tivas, a alta ficou abaixo dos au-
mentos registrados em julho
(0,65%) e em junho (3,45%).
Segundo analistas, os setores
de varejo e serviços sustentaram
a economia brasileira em agosto.
A retomada, porém, segue em
ritmo lento emmeio à instabilida-
de provocada pelas incertezas
com as eleições presidenciais.
“Apesardamoderadarecupera-
ção da atividade em julho e agos-

AGÊNCIA BRASIL

Vendas do varejo avançaram 1,3%
em agosto; serviços subiram 1,2%

Itaú promove feirãode
negociaçãodedívidas

dutos, de empréstimo pessoal,
cartão de crédito e até consórcio.
O objetivo é impactar cerca de 5
milhões de clientes de outubro a
novembro”, afirma Adriano Pe-
droti, diretor do banco.

O banco ItaúUnibanco promo-
ve, até o dia 31 de dezembro, um
feirão de renegociação de dívidas.
Durante o programa, realizado
nas próprias agências, os corren-
tistas pessoa física e jurídica com
débitos acima de R$ 300 e com
mais de 30 dias de atraso pode-
rão renegociar com o banco em
condições especiais.
Segundo a instituição, dentre as
condições ofertadas no período
estão a possibilidade de desconto
na dívida para pagamento à vista
e de parcelamento do valor ematé
quatro vezes sem juros.
Nos casos de atraso no paga-
mento superior a 90 dias, o saldo
devedor poderá ser pago com
taxa de até 1,99% ao mês. “Essas
condições valem para vários pro-

REPRODUÇÃO

Objetivo da instituição é regularizar
a situação de 5milhões de clientes
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Médicoscriammanifesto
emdefesadasaúdenopaís

REPRODUÇÃO

Categoriadefendegestão feitapor técnicos,maioraplicaçãoderecursoseaprimoramentodascondiçõesde trabalho

Confira outros dados sobreo SUS

é o valordesviadopela corrup-
ção que deveria ser investido no
SUS entre os anos de 2002 e
2015, segundo informações
coletadas pela Controladoria-
Geral daUnião (CGU)

PUBLIEDITORIAL

R$4,5bi

E, assim, foi lançado ummanifes-
to em defesa da saúde do Brasil
(veja quadro ao lado). A ideia é
tornar públicas as opiniões, de-
cisões, intenções e sugestões
para convocar candidatos e os
eleitos para cargos públicos a se
comprometeremcomas propos-
tas apresentadas pelomanifesto,
bemcomo, conscientizar apopu-
lação da importânciado voto res-
ponsável e da necessidade de fa-
zer acompanhamento e fiscaliza-
ção da tomada de decisões.
"O drama do SUS é que sim-
plesmente não atende a deman-
da atual. O projeto teve como
base os sistemas inglês e cana-
dense para ser universal e gra-
tuito,mas o que estáno papel não
é concreto, pois o SUS vem sen-
do 'instalado' desde o nascimen-
to", disse o presidente emexercí-
cio doCFM(Conselho Federal de
Medicina), JecéBrandão. Apesar
de reconhecer os lados positivos
do serviço, como o tratamento à
AIDS e o número de transplan-
tes, Brandão afirma que a fila
para cirurgias, dos 16 estados
que forneceram dados à entida-
de em 2017, ultrapassa 900 mil
pessoas. "Há quem esteja espe-
rando hámais de 10 anos", acres-
centou.
Brandão também identifica a
necessidade de romper as práti-
cas estabelecidas por uma ges-
tão meramente política, além
da valorização dos profissio-
nais da área médica como
saídas para a crise do siste-
ma. "O remédio para essa
condição caótica do SUS
é estipular uma gestão
composta por técnicos
concursados e não por in-
dicados políticos. O subfi-
nanciamento nos coloca
em posição constrangedo-
ra e deixa estados e muni-
cípios emsituação pré-fali-
mentar. E, por fim, os vín-
culos profissionais são pre-
cários, sem estabilidade e
sem a infraestrutura ideal",
declarou ao atribuir à próxi-
ma gestão a responsabilidade
de colocar o projeto de saúde
em ordem.

Hoje, 18 de outubro, éDiado
Médico. A data é dividida

com outro fato que também de-
veria ser motivo de comemora-
ção neste ano: os 30 anos de exis-
tênciado SUS (SistemaÚnico de
Saúde), uma vez que foi concebi-
do dentro da Constituição de
1988.
No entanto, o CFM (Conselho
Federal de Medicina) e seus mé-
dicos identificaram nestas datas
e no período eleitoral uma boa

oportunidade de
chamar a aten-
ção da popula-
ção e de go-
vernantes
para a ne-
cessidade
de prestar
s o co r ro
urgente a
um siste-
ma que
agoniza
em esta-
do gra-
ve.

DA REDAÇÃO

é o valor aproximado que dei-
xou de seraplicados noSUS
peloMinistério da Saúde entre
os anos de 2003 e2017

R$174bi é opercentual de queda dos
honoráriosmédicos durante
o períodode2008a 2014, de
acordo comdados doCFM

1.300%

Esse é o número aproximado
deprofissionais que atendem
pelo SUS; a informação é de
JecéBrandão, presidente em
exercício doConselho Federal
deMedicina

3 mi
da populaçãobrasileira consi-
dera a saúde nopaís, tanto
privada quanto pública, pés-
sima, conformepesquisa do
CFM realizada em2018

55%
Éa quantidade de pessoas
que utilizamoSUS, ou 75%
da população, segundodados
doMinistério da Saúde

208 mi

Defesa do Ato Médico e dos
direitos individuais e cidadãos
em saúde
Respeito àConstituição, asseguran-

do umsistemapúblico de saúde de acesso uni-
versal, equitativo, integral, gratuito, de quali-
dade e com controle social.

Interiorização da medicina e
trabalho médico
Valorização do trabalho do médico
e de outros profissionais da saúde,
eliminando suaprecarização, como

remuneração adequadae implantação de Pla-
nos de Cargos, Carreiras e Vencimentos, de
modo agarantir a fixação desses profissionais
em todo o território nacional.

Ensino e residência médicos
de qualidade
Aperfeiçoamento do processo de
formação médica e reformulação
do processo de residência médica,

contemplando diagnósticos das necessidades
regionais e nacionais. Os residentes devemter
garantidos o atendimento de suas reivindica-
ções como 13º salário, auxílio alimentação, alo-
jamento ouauxíliomoradia, entre outros, além
de reajuste anual das bolsas.

PRINCIPAIS PROPOSTAS DO DOCUMENTO

Fortalecimento do financiamen-
to, gestão e controle do SUS
Adoção de política de financiamento
adequada do SUS em todo o País,

atualização da gestão do sistema e implemen-
tação de mecanismos de controle social e de
fiscalização.

Melhoria urgente da infraestru-
tura e condições de trabalho e
atendimento
Todaa rede do SUS, incluindo hospi-

tais, leitos em UTI, exames clínicos e de ima-
gem, unidades básicas de saúde, entre outros,
deve ser beneficiada com linhas de investimen-
to parasuarecuperação, construções, reformas
e compras de equipamentos e medicamentos.

Fim do desequilíbrio na relação
com as operadoras de planos
de saúde
AAgênciaNacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) deve possuir isenção

e garantia de autonomia para intervir no seg-
mento específico, orientada unicamente pela
defesa do interesse público, dos direitos dos
pacientes e do equilíbrio nas relações entre
operadoras, prestadores de serviços e benefi-
ciários.

Conheça o manifesto completo em http://propostaspelasaude.com.br
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POBREZA
INFANTIL CRESCE

Ataxadepobrezainfantilparaoperíodo2015-2016foide13,4%nospaísesdaOCDE,oquecorrespondeaumacriança
emsete,deacordocomnotapublicadaontem.AsituaçãoémaispreocupantenoChile,Espanha,EUA,IsraeleTurquia.

AFP

Policiais turcos fizeram operação de busca no consulado e na casa do cônsul da Arábia Saudita, em Istambul

Jornalistafoimorto,
diz imprensaturca

Riadde ter ordenado o assassina-
to do jornalista a uma equipe en-
viadaao consulado naTurquia. O
governo saudita nega.
Nos últimos dias, alguns meios
de comunicação, como o jornal
“Washington Post”, para o qual
Khashoggi escrevia, informaram
sobre a existência de gravações
de áudio e vídeo que provam que
o jornalista foi “interrogado, tor-
turado e assassinado” dentro do
consulado. O seu corpo teria sido
esquartejado.
Esta é a primeira vez que uma
publicação turca afirma que teve
acesso às gravações.
Aliado daArábiaSaudita, o pre-
sidente dos EUA, DonaldTrump,
tem evitado críticas àmonarquia
saudita. Ontem, Trump disse que
espera uma definição do caso até
o fim de semana. “Eu não estou
dando cobertura demodo algum.
Só quero descobrir o que está
acontencedendo”, afirmou.
O secretário de Estado ameri-
cano,Mike Pompeo, viajou àArá-
bia Saudita e à Turquia para ten-
tar resolver o caso.

O jornalista saudita Jamal
Khashoggi foi torturado an-

tes de ser “decapitado” no consu-
lado de seupaís em Istambul, afir-
ma o jornal “Yeni Safak”, que cita
uma gravação de áudio dos fatos.
Khashoggi, crítico do regime
saudita, compareceu ao consula-
do no dia 2 de outubro para cum-
prir os trâmites burocráticos para
seu casamento. Desde então não
hánotícias sobre o seu paradeiro.
O jornal “Yeni Safak” afirma
que teve acesso agravações de áu-
dio e informa que Khashoggi foi
torturado durante um interroga-
tório: os agentes sauditas corta-
ramos dedos davítimae depois o
decapitaram.
As autoridades turcas acusam

FRANCE PRESSE

JornaldaTurquia teve
acessoaáudioque
mostra JamalKhashoggi
sendo interrogado
antesdoassassinato

Ataqueemcolégio
naCrimeiamata 18

O corpo do atirador foi encon-
trado com ferimentos de bala.
Antes da informação sobre ti-
ros, as autoridades haviam anun-
ciado que um artefato explosivo
não identificado havia sido deto-
nado na cantina do colégio.
“É uma tragédia colossal”, afir-
mou o primeiro-ministro da Cri-
meia, SergueiAksionov. O suspei-
to, de acordo como líder, é umalu-
no do estabelecimento.
A explosão aconteceu na esco-
la localizada na cidade portuária
da península da Crimeia, anexa-
da em 2014 pela Rússia.

Jovens são socorridos após disparos de estudante dentro de escola

AFP

Dezoito pessoas, incluindo o
agressor, morreram ontem em
ataque à escola técnica do ensino
médio em Kerch, Crimeia, anun-
ciaram as autoridades russas.
O ataque foi atribuído pelo go-
verno da península a um aluno
que cometeu suicídio. As vítimas
do ataque forammortas por tiros,
informou o Comitê de Investiga-
ção russo.
As imagens das câmeras de se-
gurança mostram um “jovem ar-
mado comfuzil chegando ao esta-
belecimento”, relata o comunica-
do do Comitê.
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SÃO PAULO

O São Paulo não ven-
ce há cinco jogos, é o 14º 
colocado do returno e está 
sete pontos atrás do líder 
Palmeiras. Nesse panorama 
o time enfrentará o Atléti-
co-PR, neste sábado, às 19h 
(de Brasília), no Morumbi. 
A situação sugere muita 
dificuldade em concretizar 
o título.

Mas o próprio São Paulo 
mostrou ser possível inver-
ter uma vantagem parecida 
do líder para terminar o pri-
meiro turno do Campeonato 
Brasileiro no topo da tabela.

Exatamente antes de 
enfrentar o mesmo Atlé-
tico-PR, pela 11ª rodada, o 
São Paulo estava seis pontos 
atrás do então líder Fla-
mengo (26 a 20).

Depois de nove jogos, 
os mesmos de agora na 
reta final, o Tricolor mu-
dou a situação e terminou o 
primeiro turno com quatro 
pontos de vantagem: 41 a 
37 – o Internacional virou 
em segundo lugar, com 38 
pontos.

São Paulo abre sequência que rendeu virada e liderança no primeiro turno

Arranca para 
o TÍTULO?

Marcelo Hazan

Diego Aguirre poderá comandar reviravolta do São Paulo

O São Paulo não vence há 
cinco jogos, é o 14º colocado 
do returno e está sete pontos 
atrás do líder Palmeiras. Nesse 
panorama o time enfrentará o 
Atlético-PR, neste sábado, às 

19h (de Brasília), no Morum-
bi. A situação sugere muita 
dificuldade em concretizar o 
título.

Mas o próprio São Paulo 
mostrou ser possível inverter 

uma vantagem parecida do 
líder para terminar o primeiro 
turno do Campeonato Brasi-
leiro no topo da tabela.

Exatamente antes de en-
frentar o mesmo Atlético-PR, 
pela 11ª rodada, o São Paulo 
estava seis pontos atrás do en-
tão líder Flamengo (26 a 20).

Depois de nove jogos, os 
mesmos de agora na reta final, 
o Tricolor mudou a situação 
e terminou o primeiro turno 
com quatro pontos de vanta-
gem: 41 a 37 – o Internacional 
virou em segundo lugar, com 
38 pontos.

No gol, Aguirre deverá dar 
uma sequência ao agora titular 
Jean até o fim do Brasileirão.

Apesar da oscilação do São 
Paulo, a diretoria não cogita 
demitir Aguirre até o fim do 
ano. A conversa sobre a reno-
vação do técnico será assunto 
para depois do Brasileirão.
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Marcos Ribolli

Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação

Boca quer 4 mil ingressos 
para sua torcida em duelo 

com Palmeiras na Arena

Torcida do Palmeiras encheu espaço de visitantes na Bombonera em 
duelo com Boca

esporte

PALMEIRAS

Argentinos pedem 4 mil entradas para jogo de volta e criam impasse com Verdão
PALMEIRAS X BOCA
O duelo entre Palmeiras 

e Boca Juniors já começou, 
mesmo que as duas equipes só 
entrem em campo em Buenos 
Aires na próxima quarta-fei-
ra. A quantidade de ingressos 
para a torcida visitante nos 
duelos válidos pela semifinal 
da Libertadores gera impasse 
entre as duas diretorias.

O clube argentino solici-
tou ao Verdão um espaço que 
receba até quatro mil torce-
dores no estádio palmeirense, 
o que prevê o regulamento da 
Conmebol. O local destinado 
aos visitantes, porém, só tem 
capacidade para 1.500 pesso-
as.

O Palmeiras não confir-
mou a quantidade de entra-
das enviada pelo Boca para o 
jogo de ida - os bilhetes para 
os torcedores do Verdão na 
Bombonera foram comercia-
lizados na última quinta-feira. 
As duas diretorias mantêm 
diálogo e ainda tentam achar 

uma solução para o caso.
– Estive falando com o 

presidente (Maurício Galiot-
te), estivemos juntos na Con-
mebol e lemos o regulamento, 
que fala em quatro mil entra-
das, mas tem um à parte que 
fala na questão de segurança 
e autorização das autoridades 
locais . O Palmeiras estava 
dizendo que as autoridades 
locais que cuidam dessa ques-
tão não estavam autorizando 
que fossem muitos torcedores 
do Boca – afirmou o presi-
dente do Boca Juniors, Daniel 
Angelici.

– Eu pedi a ele no jantar 
que faça o maior dos esforços, 
que o Boca pretende se ajustar 
ao regulamento e ter as quatro 
mil entradas – completou.

Na Bombonera, o setor 
destinado aos visitantes tem 
capacidade para receber até 
quatro mil pessoas. O clube 
argentino, porém, só deve 
liberar a totalidade do espaço 

para os palmeirenses se con-
seguir garantir mais presença 
de seus torcedores no jogo em 
São Paulo.

Na última terça-feira, os 
presidentes de Palmeiras e 
Boca Juniors participaram de 
reunião na sede da Conmebol 
com os outros dois semifi-
nalistas do torneio (Grêmio e 
River Plate). No encontro, os 
quatro clubes firmaram um 
compromisso de fair play para 
os jogos restantes da competi-
ção sul-americana.

O valor dos ingressos 
para os torcedores visitantes 
também foi debatido entre os 
dirigentes. As entradas foram 
vendidas a R$ 185 para os bra-
sileiros que irão para Buenos 
Aires.

– Pudemos colocar em 
acordo entre os quatro clu-
bes, pela situação do dólar, 
em US$ 50. Sabemos que é 
uma semifinal, mas também 
ficou assim para a final. Entre 

os quatro clubes firmou-se o 
acordo de deixar US$ 50 na 
semifinal e se passar para a 
final também cobrar os mes-

mos US$ 50. Vamos ver por 
estes dias a questão da quanti-
dade, que é muito importante 
para nós – disse Angelici.
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42ªMOSTRA INTERNACIONALDECINEMADESÃOPAULO

Umasessão – para convida-
dos – do longa “AFavorita”,

do diretor Yorgos Lanthimos,
marcada para ontem à noite, no
Auditório Ibirapuera, deu início à
42ªMostraInternacionaldeCine-
madeSãoPaulo.Destaquinta(18)
até o dia 31 de outubro, serão exi-
bidos na capital paulista 336 fil-
mes, que compõem uma seleção
da produção cinematográfica
mundial contemporânea.
Dividida em seis segmentos –
Mostra Brasil, Perspectiva Inter-
nacional, Competição Novos Di-
retores, Restaurações, Homena-
gens eApresentaçõesEspeciais –
a Mostra tem como principais
atrações os filmes premiados em
importantes festivais internacio-
nais, como Veneza, Cannes, Ber-
lim, Sundance e Locarno.
Também estão na programa-
ção 19 longas-metragens indica-
dos por seus países de origem
para concorrer a uma indicação
ao Oscar demelhor filme estran-
geiro no próximo ano, entre eles
“OGrandeCircoMístico”, de Ca-
cá Diegues, ainda inédito nos ci-
nemas do país.
Obras em realidade virtual ga-
nham espaço durante o evento,
com exibição gratuita de 21 pro-
duções no formato, como
“Chalkroom”, curtaemVR(do in-
glês, virtual reality) deLaurieAn-

dersoneHsin-ChienHuang, onde
o espectador voa emmeio a uma
enorme estrutura feita de pala-
vras, desenhos e histórias.
Anderson, que tem trabalhos
emmúsica, cinema, além de per-
formances – todos ligados à tec-
nologia e seus efeitos sobre as re-
lações humanas –, também assi-
na a arte do pôster e da vinheta
da 42ª edição do festival.
A instalação também denomi-
nada“Chalkroom”, que temceno-
grafiadeDanielaThomaseFelipe
Tassara, abre as portas do anexo
doCinesesc, espaço dosmais tra-
dicionais do circuito daMostra.

Futuro
Como um reflexo do momento
pelo qual passa o país, a Mostra
vai exibir vários filmes que têm
uma forte carga política.
“O cinemasempre reflete oque
está acontecendo no mundo, e a
Mostraéumespaçomuito impor-
tante para discussão e reflexão”,
disse Renata de Almeida, direto-
ra do evento, em coletiva.
Claudiney Ferreira, que repre-
sentaumdospatrocinadores, tam-
bémpresenteàcoletivade impren-
sa, deu tompositivo àsituação: “O
momento não é nada fácil para o
Brasil, mas ao parabenizar a 42ª
edição, quero também dar os pa-
rabéns às próximas edições. Não
sei o que acontecerá com o país,
mas tenho certezade que aRena-
ta e sua equipe vão colocar de pé
uma Mostra não só no ano que
vem,masnospróximos também”.

42ª MOSTRA
18 a 31/10. Central da Mostra:
av. Paulista, 2073, tels.: (11)
2172-2042/2172-2043

Momentopolítico tem
reflexosnaediçãode2018

ANDRE MARCONDES

‘Ocinemaexpõeoque
acontecenomundo,ea
Mostraéumlugarpara
discussão [sobre isso]’,
dizdiretora; começahoje

DESTAQUESDAPROGRAMAÇÃO

Os 20 anos de ‘Central do Brasil’
Emcomemoração aos 20 anos de seu lançamento, “Central doBrasil”, deWalterSalles, ganha exibição especial –
comcópia restaurada em4k– nodia 30/10, comapresença dodiretore dos atores FernandaMontenegro eVinícius
deOliveira, que vivemos protagonistas. O longa tambémserá exibido no Festival doRio, no dia 3 denovembro.

Cult alemão vem restaurado
Exibido pela primeira vez noBrasil naMostra de 1988,
“Asas doDesejo”, do alemãoWimWenders, é um filme
contemplativo emetafórico que usa anjos para enalte-
cera vida e odesejo. Virou cult noBrasil e, dez anos
depois, ganhou um remakede gosto duvidoso. Em
cópia restaurada, o longa terá quatro apresentações.

HomenagemaDrauzio Varella
Tambémemcópia restaurada, “Pixote - ALei doMais
Fraco”, dirigido porHectorBabenco, terá sessão espe-
cial antecedida por “Conversa comEle”, documentário
deBárbara Paz que apresenta conversa entre Babenco e
DrauzioVarella; este será homenageado comoPrêmio
Humanidade, entregue antes das exibições.

Lars Von Trier: novo filme,
novas polêmicas
“ACasaQue JackConstruiu”, novo
trabalhodeLarsVonTrier, quedividiu
opiniõesnoFestival deCannes, contaa
históriadeumserial killer(MattDillon)
sobopontodevistadoassassino.

Kore-eda retorna a umde seus
temas favoritos: a família
DodiretorHirokazuKore-eda, “Assuntode
Família” apresentauma insólita família que
sobrevivedebiscatesepequenoscrimes.
Elesguardamalgunssegredose, apesarde
pobres, vivemfelizesa seumodo.

Racismo é tema de ‘Infiltrado
na Klan’, do diretor Spike Lee
Emmeioà lutapelosdireitoscivisnosEUA,
no iníciodadécadade1970, umdetetive
afro-americano, papel de JohnDavid
Washington, se infiltranaKuKluxKlanpara
exporoscrimesdacomunidade racista.

Umatípico retrato da realeza
britânica do século 18
“AFavorita”, deYorgosLanthimos, narra
fatosdahistórianomomentoemque
InglaterraeFrançaestãoemguerra.
O filme levouoGrandePrêmioEspecial
do Júri, noFestival deVeneza.

Oolhar de trêsmulheres
sobre amisoginia no Irã
Cumprindoprisãodomiciliarpordesafiar
o regimedegoverno iraniano, odiretor
JafarPanahi expõeemseunovofilme,
“3Faces”, umuniversodeviolência,
machismoeprivaçãode liberdade.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

OS IMPERDÍVEIS
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GIPSYKINGS
SE APRESENTA HOJE

Comumamisturadeflamenco,rumba,salsaepop,esucessoscomo‘Bamboleo’e‘Volare’,oGipsyKingsseapresenta
hojeemSãoPaulo.Ogrupofazshowàs22h,noEspaçodasAméricas(tel.3868-5860). IngressosdeR$100aR$300.

CREDITO/SILVANAMARQUES

Atrizes se dividem empapéis de todas as fases da carreira da cantora

VidadeElzaSoares
é levadaaoteatro

Grande intérprete, Elza repagi-
nou sua carreira no ano de 2015,
com o lançamento do disco “A
Mulher do Fim do Mundo”, e o
mais recente, “Deus É Mulher”,
lançado emmaio passado.
Aatriz LarissaLuz foi convida-
da especialmente paraviver o pa-
pel da protagonista, enquanto as
atrizes Janamô, Júlia Tizumba,
Késia Estácio, Khrystal, Laís La-
corte e Verônica Bonfim evocam
afiguradeElzaSoares, e personi-
ficam a vida da cantora carioca.
Elas se dividem entre as diver-
sas fases dacarreiradeElza, além
de interpretaremoutros persona-
gens, como os familiares e amigos
da cantora; além de personalida-
des marcantes, como Ary Barro-

so (1903-1964), apresentador do
programaonde ela se apresentou
pela primeira vez; e Garrincha
(1933-1983), com quem teve rela-
cionamento que se tornou famoso.
Nos dias 8, 10, 17 e 18/11, no en-
tanto, Larissa Luz será substituí-
da pela atriz Bia Ferreira.
Ahistória, que tem texto inédi-
to deVinícius Calderoni e direção
de Duda Maia, aborda todas as
tragédias da vida de Elza Soares,
mas evitaperder o tomde alegria.
Além disso, não é contada de for-
ma cronológica.

SESC PINHEIROS
Tel. 3095.9400
Hoje a 18/11. Quinta a sáb., 21h; e
dom., 18h. R$ 50.

Habitualmente citada como
uma das maiores cantoras

brasileiras de todos os tempos, El-
za Soares, 81, tem uma carreira
sólida e bem estruturada. Para
contar suahistória, a peça “Elza”,
que entra em cartaz no Sesc Pi-
nheiros hoje e fica até 18/11, abor-
da suavida fugindo da forma tra-
dicional de biografias musicais.

DA REDAÇÃO

‘Elza’ entraemcartazno
SescPinheirosemostraa
trajetóriadacantora,mas
fogedo formatocomum
debiografiasmusicais
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ENTREVISTA:ADRIANBELEW

‘Meu
combustíveléa
criatividade;não
mesintovelho’

A
os 68 anos, Adrian
Belewfoi e continua
sendo uma grande
referência musical.
Guitarrista, bateris-

ta e produtor, o norte-americano
tem uma longa lista de trabalhos
ao lado de grandes nomes damú-
sica, sendo um deles David Bowie
(1947-2016). Também integrou o
King Crimson, e colaborou com o
Talking Heads e muitas outras
bandas. Mas é com uma homena-
gem a seu principal parceiro,
Bowie, que ele retorna ao Brasil.
Ao lado de AngeloMoore, o guita-
rristamostraoprojetoCelebrating
David Bowie, em que relembra os
maiores sucessos do ídolo. O show
acontece emSão Paulo, noAuditó-
rio SimonBolívar doMemorial da
América Latina, na sexta (19/10).

Quais eram suas inspirações
quando começou sua carreira?
E elas mudaram no decorrer
dos anos?
Minhas influências, quando come-
cei, eram compositores como
Stravinsky, a vanguarda pop pré-
Beatles e trilhas sonorasde filmes.
Mas o que mudou minha vida foi
Beatles. Quando os ouvi pela pri-
meira vez, soube que queria ser
músico.Operíodo emquemaisme
inspirei em coisas novas foi na ju-
ventude. Continuo consumindo as
mesmas coisas.

Você disse que se inspirava em
trilhas sonoras. Só as trilhas ou
assistir filmes tambémtedeixa-
va inspirado?
Souumamante do cinema.Assis-
to mais filmes do que televisão.
Acho que isso influencia no meu
trabalho,masnão é como se eude-
pendesse disso para me inspirar.
Vejo porque gosto. Não escuto
música tanto, principalmente coi-
sas novas, porque estou sempre
ocupado em turnê ou em estúdio.

Você começou tocandobateria.
Acha que isso afeta o jeito de
você tocar guitarra?
Sim,muito. Por exemplo,meu tra-
balho noKingCrimson seriamui-
tomais difícil se eunão tivesse es-
sa bagagem como baterista.

Você está sempre em turnê ou
gravando discos. Como encon-

GABRIELA FERREIRA

tra tanta energia após todos
esses anos?
Acredito que a criatividade seja
meu combustível. Pensar e fazer
coisasnovas é oquemeajuda.Não
me sinto nemumpouco velho. Es-
tarnaativafaz comque eume sin-
tanovo. Talvez se umdiaeuparar,
comece a envelhecer. [risos]

Não temmúsicas do ‘Blacks-
tar’ (2016) em Celebrating Da-
vid Bowie. Por quê? Como o
setlist foi montado?
Quem montou o repertório foi o
produtor. Em alguns shows, toca-
mos músicas do “Blackstar” com
alguns convidados especiais.Mas,
na verdade, cada apresentação é
diferente.Não tocamos sempre as
mesmas coisas, e estamos prepa-
rando coisas novas para aAméri-
ca Latina para fazer comque seja
sempre algo novo para nós tam-
bém.Vai ser omelhor setlist de to-
dos, embora os shows não sejam
tão grandiosos quanto os demais.

Você já tocou com Talking
Heads, Frank Zappa, Nine Inch
Nails, a lista é infinita. Ainda
existe alguém com quem gos-
taria de trabalhar?
ComalguémdosBeatles.Masnão
tenho certeza se algumdeles pre-
cisa de mim [risos]. Acho que só
gostaria de ser amigo deles. A
maioria das pessoas com quem
gostariade trabalhar, já trabalhei.

Em 2017, você lançou um dis-
co com o Gizmodrome. Como
a banda se juntou? E como foi
o processo de produção?
O álbum nasceu acidentalmente.
Fui chamado para o estúdio
achando que faria coisas simples,
e alguns dias depois, viramos uma
banda. Não foi planejado, então
não foimuito fácil. Como todos os
integrantes têm outros projetos,
era difícil conseguir se encontrar.
O disco é um dos meus favoritos
dos que gravei nos últimos anos.

Você esteve no Brasil em
2016, em formato de power
trio. Tem boas lembranças de
sua passagem por aqui?
Sim. Sempre digo isso: os fãs da
América Latina são os mais em-
polgados do mundo inteiro, o que
torna tudo aindamais animador.
Eles conhecem tudo, mesmo sem
ser sua línguamaterna, além de
sentirem as músicas ao vivo.

AdrianBelewé, semdúvida, umdosmaioresguitarristasde todosos tempos;
ementrevistaaoDestak, omúsicocomentasobreoprojetoCelebratingDavid
Bowie, quemostraemSPnesta semana, e fala sobreGizmodromeeBeatles

‘Beatlesmudouminha
vida. Quando ouvi a
bandapela primeira
vez, soube que eu
queria sermúsico’

‘Estamos preparando
coisas novas para
essa ida àAmérica
Latina. Será omelhor
de todos os setlists’

DIVULGAÇÃO
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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

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!.
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Áries
21/3 • 20/4

Tentenãoentrar emnenhumtipode
discussão.Hojeoclimavai esquentar
no trabalho, e algunsproblemas
poderãoaumentar casonãomante-
nhaocontrole eoequilíbrio.

Touro
21/4• 20/5

Contemplaçãoéumaformabemsim-
plesepráticadesemanternopre-
sente.O futuroésóumaprojeçãoque
nosafligequandoascoisasnãosaem
comogostaríamos.Vivaoagora.

Gêmeos
21/5 • 20/6

Certamentehoje seráumdia
demuitaagitaçãoemsuavida
emocional e sentimental.
Aproveiteessaboaenergia
para sair umpoucoda rotina.

Câncer
21/6 • 21/7

Sua forçadevontadepoderábenefi-
ciá-lo emtodososaspectosdavida,
portantonãodesista.Continueo tra-
balhoárduoque logomaisos frutos
serãocolhidos.Nãodesista!

Leão
22/7 • 22/8

Comeceaolharparaosprojetosque
faltamser finalizados.Oacúmulode
tarefase funçõespodedeixá-lomais
nervoso, entãoarregaceasmangase
finalizeoquecomeçou.

Virgem
23/8 • 22/9

Umagrande transformaçãoemsua
vidaafetivaestáacaminho.Não jul-
gueoqueacontecerá, apenasaceitee
reflita sobreoacontecido.
Éhorade fazer escolhas.

Libra
23/9 • 22/10

Diadebrilhar.Nãosaiadecasasem
prestarbastanteatençãoasuaapa-
rência, vistoquehojevocêseráocen-
trodasatençõesporonde for. Energia
forte.Aproveite!

Escorpião
23/10 • 21/11

Dia tranquilo, perfeitoparacolocar
suascoisasemdia.Aproveitepara
conversar comaquelapessoadeque
há temposnão temnotícias. Estreite
os seus laçosdeamizade.

Sagitário
22/11 • 21/12

Aspreocupaçõespodemfazer com
queseudia fiquemaispesado. Então,
vácomcalma.Resolvaumacoisade
cadaveze terá sucessoemtodoseu
planejamento.

Capricórnio
22/12 • 20/1

Suamenteandaumpoucoconfusa
nessemomento. Tireumtempodo
seudiapara fazer algoque realmente
odeixa feliz.Meditaçãoecaminhada
podemfazermilagres.

Aquário
21/1 • 19/2

Suacomunicaçãoandaumpouco tra-
vadanosúltimosdias.Coloquepra
fora tudoaquiloquequer falar. Esseé
omomentocertoparaaliviar as ten-
sõesquevêmdopassado.

Peixes
20/2 • 20/3

Esteéomomentoperfeitopara
começarprojetosqueestão
engavetadoshámuito tempo.
Planeje seuspróximospassose
aproveite amaré.

SIGNOS: DESIGN DE ANDI ASMARA/FREEPIK

Omêsdeoutubroacabadecomeçare juntocomeleumagrande
sensaçãoderenovação. Isso sedáprincipalmentepelaegrégora

doSamhaim(mais conhecidocomoHalloween), ondese trabalha

comaenergiademorte e renascimento, que trazparanossodiaa
diaaforçadatransformaçãoeregeneraçãodenossaforçae fé.

Horóscopo
porLuaFarias
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DRÁCULA
VAI GANHAR NOVA SÉRIE

Apósdeixar‘DoctorWho’, aduplaMarkGatisseStevenMoffatvaicomandarumanovasériedeDrácula,queserá
exibidapelaBBCnoReinoUnidoepelaNetflixnorestodomundo.Aindanãoexistemdetalhesouprevisãodeestreia.

EMDEZ
SEGUNDOS

# TV

‘Transparent’
vai acabar com
ummusical
Jill Soloway, criadora e
showrunnerde ‘Transparent’,
anunciou que a série vai che-
garao fim comumepisódio
musical de duas horas. Apesar
de serumcapítulomaiordo
que o costumeda produção, o
especial fará parte da quinta e
última temporada. JeffreyTam-
bor, que foi acusadode assédio
sexual, deixa a produção.

# NOVO

Mariah Carey
anuncia disco
AcantoraMariah Careyanun-
ciou seu novo trabalho, intitu-
lado de ‘Caution’. No vídeo
divulgadoporela emsuas
redes sociais,Mariah e o filho
Moroccan contaramqueo
álbumserá lançadonodia 16
de novembro.Mariah, no
entanto, já antecipou duas
músicas donovo trabalho,
‘GTFO’ e ‘With You’.

#MÚSICA

LadyGagabate
novo recorde
Após o lançamento da trilha
sonora de ‘NasceUmaEstrela’,
LadyGaga conseguiu empla-
caro topoda parada Billboard
200, e com isso se tornou a
primeiramulhera conseguir
cinco discos no topona última
década. Gaga, que estrela o
filme ao ladodeBradleyCoo-
per, estava empatada com
TaylorSwift, comquatro
álbuns no topo. ‘Joanne’ (2017),
‘Artpop’ (2013) e ‘Born this
Way’ (2011) estão na lista.

DIVULGAÇÃO

País teráespetáculo
quetranspõeparao
palco ‘JogosVorazes’

Nesta data, acontece na casa a
apresentação do espetáculo Jogos
Vorazes in Concert. A venda de
ingressos está prevista para co-
meçar hoje.
A experiência dá continuidade
à onda de espetáculos que trans-
põem filmes para o palco, como
serávisto, por exemplo, em LaLa
Land in Concert, em dezembro,
namesma casa de shows.
EmJogosVorazes in Concert, o
primeiro dos quatro filmes da sa-
ga é exibido em tela gigante en-
quanto uma orquestra executa
toda a trilha sonora escrita por
James Newton Howard, 67, com-
positor americano vencedor do
Grammy(pela trilhade “Batman:

O Cavaleiro das Trevas”) e oito
vezes indicado ao Oscar.
Haverá tambémumaexposição
com algumas imagens inéditas
das gravações.

A trama
A saga futurista é baseada na sé-
rie de livros “The Hunger Ga-
mes”, de Suzanne Collins. O pri-
meiro filme “Jogos Vorazes” é de
2012, dirigido porGaryRoss. Jen-
nifer Lawrence vive Katniss, jo-
vem que participa de uma com-
petição para salvar a irmãcaçula.

DIVULGAÇÃO

Katniss Everdeen será uma
das atrações do calendário

de musicais internacionais do
Brasil, em2019.Após aparecer em
cinemas do mundo inteiro, a per-
sonagem central da saga Jogos
Vorazes ganha tambémopalco do
Espaço das Américas, em São
Paulo, no dia 19 de maio de 2019.

JOSÉ NORBERTO FLESCH

Ondademontagensque
adaptamlongasganha
reforçocomexibiçãoque
levaasagadefilmesa
espaçodeSP,emmaio

James Newton Howard, 67, é o
autor da trilha sonora do filme,
que será apresentada ao vivo

Série mostra a rotina de ferreiros

Os oito participantes precisam forjar
boas armas para receber o prêmio

“Desafio SobFogo:VidaouCor-
te” é a nova série do History, que
estreia hoje no canal.
Na produção, que é um spin-off
de “Desafio SobFogo”, háoito fer-
reiros daAméricaLatina que são
selecionados para colocar suas
habilidades em teste.
Durante um episódio, os parti-
cipantes terão que forjar suas fa-
cas e espadas, mostrando que sa-

bem replicar armas tradicionais
e exóticas, que serão minuciosa-
mente avaliadas pelo júri.
Além de criar o instrumento de
luta, eles também têm que ofere-
cer contexto paraas armas, falan-
do da sua história e como elas fo-
ram criadas na sua cultura.
Os selecionados vêm de vários
países daAméricaLatina: Argen-
tina, Brasil, Colômbia e México.

Competição
Quem irá avaliar os competido-
res, que no final podem levar um
até R$ 20mil, é omexicanoAnto-
nio De Regil e o argentinoMaria-
noGugliotta, enquanto aapresen-
tação do programa fica por conta
do colombiano Juan Pablo Llano.

HISTORY
Terça, 22h30

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

WizKhalifa
vemaoBrasil
para cantar
em festival

Rapper americano é conhecido
pelo sucesso ‘See You Again’

O rapper americano será uma
das atrações do Planeta Brasil.
Wiz Khalifa acertou sua partici-
pação no festival, previsto para
acontecer no dia 26 de janeiro, em
Belo Horizonte.
Há possibilidade que ele faça
shows em outras cidades.
Cameron Jibril Thomaz, 31, o
WizKhalifa, ficou conhecido prin-
cipalmente como single “SeeYou
Again”, gravado emparceria com
Charlie Puth.
Khalifa começou sua carreira
na década passada. “Show and
Prove”, de 2006, é seu primeiro
álbum. O mais recente, “Rolling
Papers II”, saiu em 2018.

O evento
A edição de 2019 celebra os dez
anos do PlanetaBrasil. O objetivo
é transformar / manter o evento
como o maior festival de música
de Minas Gerais.
O line up costuma ter artistas
internacionais. Em2018, tocaram
Phoenix, S.O.J.A. e Mayer Ha-
wthorne, entre outros. O elenco
nacional teve Criolo & Mano
Brown (juntos) e O Rappa. JNF
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