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DANÇA
DAS TOGAS
O veto de Dilma Rous-

seff à “PEC da Benga-
linha”, que permitiria
que servidores perma-
necessem no setor pú-
blico até os 75 anos, e
não aos 70, como aca-
bou prevalecendo, obri-
gou o Tribunal de Jus-
tiça de SP a promover
uma frenética dança das
cadeiras. Em uma se-
mana, três desembarga-
dores assumiram o car-
go de corregedor, o mais
importante da corte de-
pois da presidência.

O BREVE
Na sexta (16), o então cor-

regedor, Elliot Akel, pediu
aposentadoria por comple-
tar os 70 anos. Sergio Jacin-
thoassumiuemseu lugar es-
perandoqueDilmapermitis-
se a ampliação da aposenta-
doria aos 75anos. Ela vetoua
proposta e ele, que comple-
ta 70 anosnapróxima sema-
na, já está deixandoo cargo.

O PRÓXIMO
No lugar de Jacintho en-

tra o desembargador Xavier
de Aquino. Ele será um cor-
regedor pop, já que, alémde
atuar na área jurídica, é gui-
tarrista dabandaRockfeller.

luta dIfícIl
Os lutadores deMMADie-

go Brandão e Flávio Álvaro
gravaramumvídeo critican-
do a atitude de homens que
abandonam suas mulheres
diagnosticadas com câncer
de mama. A campanha, do
Hospital doCâncer deBarre-
tos, foi criada após pesquisa
da instituição e do centro de
câncer MD Anderson apon-
tar que até 40% das pacien-
tes em tratamento comrádio
equimioterapia sofremrejei-
ção sexual ou são abando-
nadas pelos companheiros.

WaINER VIRtual
A autobiografia do jorna-

lista SamuelWainer, “Minha
Razão de Viver”, começou a
ser vendida eme-bookno si-
te da Amazon, por R$ 19,90.
E está prevista para sair em
2017 abiografia do fundador
do jornal “ÚltimaHora”, que
está sendoescritapela jorna-
lista Karla Monteiro para a
Companhia das Letras.

BEM alIMENtadOs
Acantora americanaAria-

naGrande exigiupratos sau-
dáveis no camarim do seu
shownoAllianzParque,nes-
te domingo (25). Ela pediu
salada de grãos ao vinagre-
tedeaipo, estrogonofedebe-
rinjela e tofu e massa sem
glúten ao creme de alho po-
ró. Já a banda britânica Mu-
se, que se apresenta hoje,
deixou a chef Rita Atrib, do
Buffet Petit Comité, livre pa-
ramontar o cardápio, que te-
rá thai beef com legumes ao
molho teryaki, purê de bata-
ta doce e brownies.

lINHas BRasIlEIRas
O bilionário americano

Peter Morton, dono da rede
Hard Rock Cafe e ex-namo-
rado da atriz Demi Moore,
contratou dois arquitetos de
SãoPaulopara construir sua
novamansão, emLosAnge-
les. Bernardo e Paulo Jacob-
sen estão indo para os Esta-
dos Unidos neste fim de se-
mana apresentar o projeto
ao empresário, que contou
ter conhecido o trabalho de-
les pela internet.

cuRtO-cIRcuItO
Maria Rita canta hoje
no Espaço das Américas,
às 23h. 14 anos.

OmédicoMáximo Raven-
na participa neste fim de se-
mana da programação de
aniversário de cinco anos da
sua clínica em São Paulo.

O shopping Pátio Higienó-
polis faz hoje festa de Hallo-
ween para convidados.

O shopping JK Iguatemi
inicia hoje a feira de produ-
tos orgânicos Green Market,
aos sábados, das 10h às 17h.

A festa Funfarra tem edição
de Halloween hoje à noite,
no Via Marquês. 18 anos.

Giovanna Antonelli par-
ticipa amanhã do aniversá-
rio da revista “Joyce Pasco-
witch”, às 17h, nos Jardins.

Carlos Prazeres será o
maestro convidado amanhã
em concerto da Osesp na
Sala São Paulo, às 16h.
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AmodeloBárbaraEvans circuloupelopavilhãodaBienal na
quinta (22), durante aSãoPauloFashionWeek.AblogueiraCa-
milaCoelhoeaatrizCarolinaOliveira tambémpassarampor lá.
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ReynaldoGianecchi-
ni esteve na festa após
pré-estreia do filme
“S.O.S. Mulheres ao
Mar 2”, no qual atuou.
Participaram do even-
to, na terça (20), no Es-
paço Jardim Europa, a
modelo Rhaisa Batista
e os atores Felipe Ro-
que e Fabiula Nasci-
mento,que tambémfa-
zem parte do elenco.
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OmédicoRobertoKalilFi-
lho, ao lado da mulher,
ClaudiaKalil, recebeucum-
primentosapósserhomena-
geado na quinta (22) pela
Assembleia Legislativa de
SP,presididapelodeputado
FernandoCapez.Ogoverna-
dor Geraldo Alckmin, o de-
putado federal PauloMaluf
e o presidente da Câmara
dosDeputados,EduardoCu-
nha, participaram da sole-
nidade. Também compare-
ceram o secretário de Esta-
do da Saúde, David Uip, o
médico Paulo Hoff e a em-
presária Bia Aydar.

JUNTA
MÉDICA

TODOS
A BORDO


