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VENDE-SE
A Prefeitura de São Pau-

lo já recebeu a sinalização
de 74 consórcios interessa-
dos no programa de conces-
são eprivatizaçãoda cidade.
São gruposdoBrasil e do ex-
terior que estão fazendo es-
tudos eprotocolaramoficial-
mente a intenção de estudar
a participaçãonoprograma.
Do total, 26 se cadastraram
para os parques e 14 para os
terminais deÔnibus, segun-
doWilsonPoit, secretário de
Desestatização e Parcerias.

PALCO
E em 15 dias a Secretaria

Municipal da Cultura rece-
beu 12 mil inscrições para a
Virada Cultural 2018. Além
de atraçõesmusicais há gru-
pos de teatro, circo e dança.

ESTUDIOSO
O ex-jogador de futebol

Raí começa a cursar em ja-
neiro um master em políti-
cas públicas no instituto de
estudos políticos Sciences
Po, em Paris. Ele continua-
rá morando em São Paulo e
irá à capital francesanas da-
tas do curso, ministrado em
aulas mensais ao longo de
um ano e meio. Raí já cur-
sou ummestrado em gestão
esportiva em Londres.

PORTEIRA
Ocantor SérgioReis pode-

rá ser interpretado por Leo
Chaves, da dupla Victor &
Leo, em ummusical sobre a
sua vida. Os dois apresenta-
rão o projeto em dezembro
parapotenciaispatrocinado-
res.Oespetáculo recebeuau-
torização para captar R$ 3,6
milhões pela Lei Rouanet.

EXPORTAÇÃO
O cineasta brasileiroMar-

cus Alqueres dirigirá um fil-
me com atores de Hollywo-
od. “Snowblind”, terá parti-
cipação dos atores Karl Ur-
ban e Ashley Greene. O ci-
neasta já trabalhounos efei-
tosvisuaisde“300”e“Plane-
ta dos Macacos: A Origem”.

CURTO-CIRCUITO
Começa hoje a 2ª edição
do World Class Drink Festi-
val, com mais de 150 bares
e restaurantes de São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Brasília.

O bloco Bangalafumenga
abre a temporada de car-
naval 2018 em SP, com a
festa “Banga Brilha”. Hoje,
às 21h, no Carioca Club.

Matheus Ceará lança ho-
je “Inédito Pra Quem Nun-
ca Viu - O Livro”. Às 19h,
na livraria Blooks do shop-
ping Frei Caneca.

INSTÂNCIA
SUPERIOR
O ex-presidente Lula

vai se reunir com o ex-
prefeito de São Bernar-
do Luiz Marinho, com
o ex-prefeito de SP Fer-
nando Haddad e com o
vereador Eduardo Su-
plicy para tentar chegar
a uma solução consen-
sual sobre a campanha
eleitoral do partido no
Estado em 2018.

CORRENTE
Marinho já se lançou can-

didato agovernador, tentan-
do emplacar Haddad para
o Senado para que ele não
reivindique o mesmo posto.
Mas Haddad não quer com-
por a chapa caso Suplicy
também se candidate a se-
nador, como já anunciou.

EU, NÃO
Uma solução seria lançar

HaddadàCâmaradosDepu-
tados. A ideia tem apoio de
dirigentes do partido já que,
obtendo muitos votos, ele
ajudaria a eleger uma ban-
cada numerosa de deputa-
dos federais.Masoex-prefei-
to se mantém irredutível na
negativa.Suplicy tambémre-
chaça sair a deputado.

TOGA
Apossibilidadede empre-

sas comoSerasa e SPCnega-
tivaremonomede consumi-
dores sem aviso prévio por
carta registrada pode termi-
nar na Justiça. Partidos co-
mo PTB, PRB e PT, contrári-
os àmudançana lei quepre-
vê o envio da correspondên-
cia, ameaçamrecorrer aoTri-
bunal de Justiça de SP caso
o projeto de lei que muda a
regra seja aprovadopelaAs-
sembleia Legislativa.

DE VOLTA
Aproposta,dogovernador

Geraldo Alckmin, deve ser
votada na próxima semana.
A previsão é que seja apro-
vada. Ela reverte lei anterior
que exigia a carta registrada
eprevê que aviso por e-mail,
por exemplo, é válido, ainda
queo consumidornão acuse
o recebimento.

TEMPO AO TEMPO
Questionadosobreamani-

festação do presidentemuni-
cipal do PSDB, João Jorge, de
que deixará a prefeitura para
concorrer a outro cargo, João
Doria diz: “Só Deus sabe”. E
emenda:“Nãosepodeterpre-
cipitação na política”.

O espetáculo “Dilúvio”, escrito e
dirigidoporGeraldThomas, tevees-
treia no sábado (11), no Sesc Conso-
lação.AsatrizesMariadeLimaeAna
Gabi integram o elenco da peça.

PÉ D’ÁGUA

Oprefeito JoãoDoria,oapresentadorMar-
celo Tas, a atriz Fiorella Mattheis, o ex-joga-
dor de futebol Raí e o ex-piloto de F-1 Jackie
Stweart assistiramaoGrandePrêmiodeFor-
mula1,nodomingo(12).OalemãoSebastian
Vettelvenceuaprova.OchefHenriqueFoga-
ça, o nadador Cesar Cielo, suamulher, Kelly
Gisch,eaex-jogadoradebasqueteHortência
também foramà corrida.

VELOCIDADE
ALTA
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1| Nome do Programa
Até 4 de dezembro, a plata-
formaNOWestá disponibili-
zandomaisde60 títulos com
até 90% de desconto.
Entreosfilmesquepodemser
alugados a preços mais bai-
xos,estãoblockbusterscomo
“Rei Arthur - a Lenda da Es-
pada” (14 anos), “Kong - a
Ilha da Caveira” (14 anos) e
“Logan” (16 anos).
Também há longas-metra-
gensnacionais,como“Amor.
Com” e “Um Tio Quase Per-
feito”.
Para as crianças, algumas
dasmelhoresalternativassão
“Trolls”, “O Poderoso Chefi-
nho” e a franquia completa
“AEradoGelo” (todos livres).

2| NCIS
AXN, 22h, 14 anos
A 15ª temporada da série
“NCIS” começa com um im-
passe:osagentesGibbseMc-
Gee foramcapturadospor re-
beldesnoParaguai,eseusco-
legas deWashington não sa-
bemporondecomeçarapro-
curá-los.

Luciana by Night
RedeTV!, 22h45, 12 anos
Aapresentadora LucianaGi-
menez recebe em seu talk
show o cabeleireiro Marco
Antôno de Biaggi, o favorito
de muitas celebridades. Ele
falasobre temascomosuare-
cuperação depois de enfren-
tar um linfoma.
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MULTITELA tony Goes
tonygoes@uol.com.br

NOWdádescontoemfilmesnovos
durantepromoçãode ‘black friday’
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A Culpa É do Cabral
Comedy Central, 23h, 14 anos
Naquarta temporadadaatra-
ção, os comediantes Nando
Viana, ThiagoVentura, Fabi-
ano Cambota, Rodrigo Mar-
ques e Rafael Portugal rece-
bem convidados como Nany
People e Falcão.

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

Marvel deslancha com a exi-
biçãode trêsepisódios segui-
dos. Desta vez, um clã de su-
per-humanos disputa o tro-
no de uma cidade lunar.

Apertem os Cintos,
o Piloto Sumiu
Telecine Cult, 16h30, livre
Esta sátira à franquia “Aero-
porto” fez sucesso em 1980 e
acabou inaugurandoogêne-
ro besteirol no cinema ame-
ricano.Aindaéumdos filmes
mais engraçadosde todos os
tempos.

Rodin e a Porta do Inferno
Arte 1, 0h, 10 anos
O documentário de Bruno
Avellian investigaoprocesso
de criação de uma das obras
maisemblemáticasdacarrei-
radoescultorAugusteRodin,
que levoumaisde20anospa-
ra ser concluída.
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