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SPjádisputaoolharestrangeiro
Hospedagem 50%mais barata que a do Rio atrai turistas de outros países para o sambódromo paulistano

Paulo Baraldi

São Paulo, que abre o calendá-
rio de desfiles oficiais de carna-
val do Brasil, agora quer atrair
os turistas, principalmente es-
trangeiros, que chegam para
outrasgrandes folias comoado
Rio e de Salvador. Além de ser
bemmais barato –porcausada
hospedagem – a cidade conta
com a facilidade de ter o aero-
porto internacional de Guaru-
lhos, como porta de entrada. A
idéia dos organizadores do car-
naval paulistano é aproveitar a
diferençanoscalendárioseven-
dera foliadeSãoPaulode 2008
como complemento de outros
Estados–ocarnavalpaulistano
é na sexta-feira e sábado, o ca-
rioca é no domingo e segunda-
feira, por exemplo.
“Ele pode ficar aqui com ho-
telpelametadedopreçodoRio,
curtir a vida cultural edepois ir
aoRio”, dizCaioLuiz deCarva-
lho,presidentedaSãoPauloTu-
rismo (SPTuris). Uma pesqui-
sa feita pela SPTuris mostra
que a festa tem recebido mais
turistas nos últimos anos.
Em 2005, havia apenas 9 mil
turistas, entre brasileiros e es-
trangeiros,nosdoisdiasdedes-
file do grupo especial e no das
campeãsde2005: 10%dopúbli-
co total (90mil).Noanoseguin-
te, o número aumentou para
25%. Este ano, a expectativa é
que 27 mil turistas participem
dafesta–30%dopúblicototal,e
20%amaisque2006.Aexpecta-

tiva é de que 5 mil turistas es-
trangeiros estejam no sambó-
dromo neste ano, ante 4,3 mil
no ano passado.
Segundo Carvalho, o carna-
val paulistano crescerá muito
neste ano, emboapartepela di-
vulgação na mídia. “Também
cresceaqualidade.”Outromoti-
vo sãoos eventos emdatas pró-
ximas. Carvalho lembra que no
ano passado houve uma feira
dias antes, e o show da banda
U2, dias depois. Mesmo assim,
a festaaindanãoéumdosgran-
des eventos turísticos como o
Grande Prêmio da Fórmula 1,
com 80% de ocupação da rede
hoteleira.
A pesquisa, feita com 2.530
pessoas em 2006, aponta ainda
que os turistas aprovam a hos-
pedagem em São Paulo – 82%
gostaram da hospitalidade do
povo paulistano.
A maioria dos turistas é da
região Sul do País. Entre os es-
trangeiros, boa parte é euro-
peu, principalmente vindos da
EspanhaeAlemanha.Aaposen-
tadaSonjaKwee,de68anos,de-
veengordaros 11,67%dos turis-
tasquesãodaÁsia,napesquisa
desteano.Emsuaquintavezao
Brasil, ela e seus amigos tam-
bémdaIndonésiamasjánatura-
lizadosbrasileiros,osaposenta-
dos Sonja e H’t Tjan, vão pela
primeira vez ao sambódromo.
A turista, que chegou no dia 8 e
fica até o próximo mês, veio só
para ver os desfiles de amanhã.
Ela,queveiodeondenãosetem
carnaval, espera ver muito lu-
xo,easlindasmulheresbrasilei-
ras. “Ela está deslumbrada”,
diz Sonja Tjan.
Os estrangeiros são os que
mais dão lucro para a cidade,
pois gastam R$ 600 por dia, o
dobrodamédiodoturistanacio-
nal. A média de permanência é
igualaodosbrasileiros:3dias. ●

VISITA–SonjaKwee(E), queveioda IndonésiaparaocarnavaldeSãoPaulo , e aamigaSonjaTjan

Emtrocada
emissãodeCO2,
plantiode
1.200árvores

Alexssander Soares

O carnaval paulistano vai aca-
baremárvore.Numacordoiné-
dito no País, a emissão de gás
carbônico(CO2)duranteosqua-
trodiasdedesfilenosambódro-
moseráneutralizadapeloplan-
tio de 1.200 árvores nativas da
mata atlântica.
O reflorestamento é fruto de
um acordo firmado entre a São
Paulo Turismo (SPTuris), res-
ponsável pela organização do
carnaval,eaFundaçãoSOSMa-
taAtlântica.Os foliões também
vãoassistiraumcarnaval “eco-
logicamente correto” no
Anhembi. A ONG vai estender
uma bandeira de 100 metros
quadrados no desfile de ama-
nhã e colocar faixas e banners
nas arquibancadas alertando
para as mudanças climáticas,
com o slogan: “No calor do car-
naval estamos combatendo o
aquecimento global. Plante ár-
vores você também.”
“É uma gota d’água de um
processo que em pouco tempo
vaimobilizartodaasociedade”,
disse o presidente da SPTuris,
CaioLuiz deCarvalho.As 1.200
árvores serão plantadas em
março e abril para recuperar a
mata ciliar na região de Mogi
dasCruzes, pertodereservató-
riosenascentesderios.Onúme-
ro de árvores foi calculado com
basena expectativade emissão
de675toneladasdegáscarbôni-
co nos quatro dias. ●

JOSE PATRICIO/AE
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