C2 ilustrada

★★★

ab

Terça-Feira, 14 De Novembro De 2017

MÔNICA BERGAMO
monica.bergamo@grupofolha.com.br

Fotos Greg Salibian/Folhapress

INSTÂNCIA
SUPERIOR

Raí

O ex-presidente Lula
vai se reunir com o exprefeito de São Bernardo Luiz Marinho, com
o ex-prefeito de SP Fernando Haddad e com o
vereador Eduardo Suplicy para tentar chegar
a uma solução consensual sobre a campanha
eleitoral do partido no
Estado em 2018.

EU, NÃO

Uma solução seria lançar
Haddad à Câmara dos Deputados. A ideia tem apoio de
dirigentes do partido já que,
obtendo muitos votos, ele
ajudaria a eleger uma bancada numerosa de deputados federais. Mas o ex-prefeito se mantém irredutível na
negativa. Suplicy também rechaça sair a deputado.

João
Doria

A Prefeitura de São Paulo já recebeu a sinalização
de 74 consórcios interessados no programa de concessão e privatização da cidade.
São grupos do Brasil e do exterior que estão fazendo estudos e protocolaram oficialmente a intenção de estudar
a participação no programa.
Do total, 26 se cadastraram
para os parques e 14 para os
terminais de Ônibus, segundo Wilson Poit, secretário de
Desestatização e Parcerias.

PALCO

Henrique
Fogaça

CORRENTE

Marinho já se lançou candidato a governador, tentando emplacar Haddad para
o Senado para que ele não
reivindique o mesmo posto.
Mas Haddad não quer compor a chapa caso Suplicy
também se candidate a senador, como já anunciou.

VENDE-SE

Sebastian
Vettel

E em 15 dias a Secretaria
Municipal da Cultura recebeu 12 mil inscrições para a
Virada Cultural 2018. Além
de atrações musicais há grupos de teatro, circo e dança.

Fiorella
Mattheis

Jackie
Stewart

ESTUDIOSO

O ex-jogador de futebol
Raí começa a cursar em janeiro um master em políticas públicas no instituto de
estudos políticos Sciences
Po, em Paris. Ele continuará morando em São Paulo e
irá à capital francesa nas datas do curso, ministrado em
aulas mensais ao longo de
um ano e meio. Raí já cursou um mestrado em gestão
esportiva em Londres.

ALTA
VELOCIDADE
O prefeito João Doria, o apresentador Mar-

celo Tas, a atriz Fiorella Mattheis, o ex-jogador de futebol Raí e o ex-piloto de F-1 Jackie
Stweart assistiram ao Grande Prêmio de Formula 1, no domingo (12). O alemão Sebastian
Vettel venceu a prova. O chef Henrique Fogaça, o nadador Cesar Cielo, sua mulher, Kelly
Gisch, e a ex-jogadora de basquete Hortência
também foram à corrida.

PORTEIRA

Kelly Gisch
e Cesar Cielo

O cantor Sérgio Reis poderá ser interpretado por Leo
Chaves, da dupla Victor &
Leo, em um musical sobre a
sua vida. Os dois apresentarão o projeto em dezembro
para potenciais patrocinadores. O espetáculo recebeu autorização para captar R$ 3,6
milhões pela Lei Rouanet.

Marcelo
Tas

Hortência

TOGA

A possibilidade de empresas como Serasa e SPC negativarem o nome de consumidores sem aviso prévio por
carta registrada pode terminar na Justiça. Partidos como PTB, PRB e PT, contrários à mudança na lei que prevê o envio da correspondência, ameaçam recorrer ao Tribunal de Justiça de SP caso
o projeto de lei que muda a
regra seja aprovado pela Assembleia Legislativa.

EXPORTAÇÃO

O cineasta brasileiro Marcus Alqueres dirigirá um filme com atores de Hollywood. “Snowblind”, terá participação dos atores Karl Urban e Ashley Greene. O cineasta já trabalhou nos efeitos visuais de “300” e “Planeta dos Macacos: A Origem”.

DE VOLTA

A proposta, do governador
Geraldo Alckmin, deve ser
votada na próxima semana.
A previsão é que seja aprovada. Ela reverte lei anterior
que exigia a carta registrada
e prevê que aviso por e-mail,
por exemplo, é válido, ainda
que o consumidor não acuse
o recebimento.

CURTO-CIRCUITO
Maria
de Lima

Começa hoje a 2ª edição
do World Class Drink Festival, com mais de 150 bares
e restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
O bloco Bangalafumenga
abre a temporada de carnaval 2018 em SP, com a
festa “Banga Brilha”. Hoje,
às 21h, no Carioca Club.

TEMPO AO TEMPO

Questionado sobre a manifestação do presidente municipal do PSDB, João Jorge, de
que deixará a prefeitura para
concorrer a outro cargo, João
Doria diz: “Só Deus sabe”. E
emenda: “Não se pode ter precipitação na política”.

PÉ D’ÁGUA

O espetáculo “Dilúvio”, escrito e
dirigido por Gerald Thomas, teve estreia no sábado (11), no Sesc Consolação. As atrizes Maria de Lima e Ana
Gabi integram o elenco da peça.

Gerald
Thomas

Matheus Ceará lança hoje “Inédito Pra Quem Nunca Viu - O Livro”. Às 19h,
na livraria Blooks do shopping Frei Caneca.

Ana Gabi

d com BRUNA NARCIZO, BRUNO B. SORAGGI e JOÃO CARNEIRO
tony Goes

tonygoes@uol.com.br

NOW dá desconto em ﬁlmes novos
durante promoção de ‘black friday’
1| Nome do Programa
Até 4 de dezembro, a plataforma NOW está disponibilizando mais de 60 títulos com
até 90% de desconto.
Entre os filmes que podem ser
alugados a preços mais baixos, estão blockbusters como
“Rei Arthur - a Lenda da Espada” (14 anos), “Kong - a
Ilha da Caveira” (14 anos) e
“Logan” (16 anos).
Também há longas-metragens nacionais, como “Amor.
Com” e “Um Tio Quase Perfeito”.
Para as crianças, algumas
das melhores alternativas são
“Trolls”, “O Poderoso Chefinho” e a franquia completa
“A Era do Gelo” (todos livres).

Fotos Divulgação

MULTITELA

Marvel deslancha com a exibição de três episódios seguidos. Desta vez, um clã de super-humanos disputa o trono de uma cidade lunar.

2| NCIS
AXN, 22h, 14 anos
A 15ª temporada da série
“NCIS” começa com um impasse: os agentes Gibbs e McGee foram capturados por rebeldes no Paraguai, e seus colegas de Washington não sabem por onde começar a procurá-los.
Luciana by Night
RedeTV!, 22h45, 12 anos
A apresentadora Luciana Gimenez recebe em seu talk
show o cabeleireiro Marco
Antôno de Biaggi, o favorito
de muitas celebridades. Ele
fala sobre temas como sua recuperação depois de enfrentar um linfoma.

1
A Culpa É do Cabral
Comedy Central, 23h, 14 anos
Na quarta temporada da atração, os comediantes Nando
Viana, Thiago Ventura, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques e Rafael Portugal recebem convidados como Nany
People e Falcão.

2

Marvel’s Inhumans
Sony, 21h, 12 anos
A estreia de mais uma série
baseada nos quadrinhos da

Apertem os Cintos,
o Piloto Sumiu
Telecine Cult, 16h30, livre
Esta sátira à franquia “Aeroporto” fez sucesso em 1980 e
acabou inaugurando o gênero besteirol no cinema americano. Ainda é um dos filmes
mais engraçados de todos os
tempos.
Rodin e a Porta do Inferno
Arte 1, 0h, 10 anos
O documentário de Bruno
Avellian investiga o processo
de criação de uma das obras
mais emblemáticas da carreira do escultor Auguste Rodin,
que levou mais de 20 anos para ser concluída.

