
●Até que oBarueri tevemiseri-
córdia da autoestima carioca.
Só não deu uma surra daquelas
no Flamengo porque oRio não
merece apanhar todos os dias
desse jeito.

TUTTY HUMOR
●Pipoqueiro
Semquerer desvalorizar a vitória
do governo noCongresso, o
senador Tasso Jereissati
amarelou legal na defesa de seu
parecer contrário ao ingresso de
HugoChávez noMercosul. Só se
falava disso ontememBrasília!

● Incompatibilidade de gêneros
Opresidente francêsNicolas
Sarkozy voltou a flertar coma
extremadireita. Isso quer dizer
o seguinte: a relação comCarla
Bruni subiu no telhado. Nada
a ver com sexo na laje do
Champs-Elysées.

●Ganhando ambiente
Aos poucos, comoquemnão quer
nada, omeia argentino Defederico
vai conquistando o grupo no
Timão. Dentinho já até chamao
colega deDefedericozinho. Pode?

●Saia justa!
Aprovado na quarta pela
Comissão de Educação da
Câmara, o projeto de criação
doDia daCachaça noBrasil será
agora apreciado emplenário nas
duas casas legislativas, antes de
chegar aonde interessa: a ideia
da oposição é levá-lo à sanção
presidencial. Só demolecagem!

● Fechou o tempo
CarlosMinceDilmavãoacabar
brigandoemCopenhaguena frente
de todomundoemdezembro.Des-
de já, rola omaior climaentre eles!

●Carga pesada
A55 dias doNatal, Papai Noel re-
solveu fazer pilates! Sabeque, con-
firmadaontemessa história de IPI
reduzido até 31 de janeiro, vai car-
regarmuita geladeira nas costas
no final de ano. ●

● Luiza Brunet vai fazer repor-
tagens no programadeOtávio
Mesquita, na Band. Viu só co-
mo foi bomesse negócio de
acabar coma
obrigatorieda-
de dediplo-
mapra jorna-
lista! Nem
se compa-
ra, né?

MUITOMELHOR

FelipeWerneck
RIO

D
ehistórias mal con-
tadas em nome da
inocência, o noticiá-
rio está cheio, mas
confissão igual à de

Andre Agassi, francamente,
havia muito tempo os jornais
não publicavam nada tão ina-
creditável. Não por conta do
que exatamente o tenista chei-
rava em 1997, quando exame
antidoping acusou um estimu-
lante mais poderoso que cocaí-
na em seu xixi. Mas dá pra
crer que, na época, a ATP te-
nha aceitado a explicação de
que ele se drogou por engano,
bebendo o guaraná batizado
de seu secretário? Peralá!

Nem a Brooke Shields,
loura daquele jeito, cairia
nessa história do marido,
com quem há 12 anos vivia o
clímax da crise que logo aca-
baria com o casamento de-
les. Do misterioso “secretá-
rio”, identificado apenas co-
mo Slim na autobiografia de
Agassi, ninguém sabe, nin-
guém viu, para esclarecer
seu papel na história! Espe-
ra-se que, com ele, o tenista
reparta o lucro da venda de
livros, no mínimo para repa-
rar a mentira que sustentou
a respeito do guaraná que
tomavam juntos na loucura
do final do século passado. ●

NaCopa,SP
podemudar
LeiCidade
Limpa

À
meia-noite em
ponto de quarta-
feira, o DJ toca
o hino da disco-
teca, escrito em

1965 por Lennon e McCart-
ney: “Socorro! Eu preciso
de alguém.” É o começo do
fim da Help!, a possível últi-
ma noite de funcionamento
da casa, inaugurada 25 anos
atrás na orla de Copacaba-
na como boate de classe mé-
dia, que na década de 1990
se consolidou como uma
das mais famosas casas de
diversão adulta do Rio.
Quinze minutos após o

início dos trabalhos, com a
pista ainda quase vazia, o
telão mostra um close da
ministra da Casa Civil e pré-
candidata do PT à Presidên-
cia, Dilma Rousseff. Ela dá
uma entrevista para o Jor-
nal da Globo, que, em segui-
da, exibiria reportagem so-
bre o iminente fechamento
da discoteca. Quando apare-
ceu a imagem do projeto de
arquitetos americanos para
o novo Museu da Imagem e
do Som (MIS) que o gover-
no do Estado pretende cons-
truir no lugar da Help!, um
grupo de prostitutas come-
çou a vaiar, em coro.
Pela primeira vez um te-

lejornal foi exibido naquele

lugar, ao som de Beep Beep, de
Bobby Valentino. “Acho a de-
sapropriação injusta. A Help!
é uma discoteca normal, tran-
quila, como qualquer outra da
Europa. Não acontece nada
aqui dentro”, diz o DJ Paulo
Abib, há quatro anos no pos-
to. “O governador e o prefeito
nunca pisaram aqui. Fizeram
um julgamento errado.”
Uma loira de 22 anos, no-

me de guerra Belinha, recém-
formada em Radiologia, conta
que frequenta o lugar desde
os 16, quando chegou de Per-
nambuco. “Eu trabalho hones-
tamente. Tudo o que tenho eu
tirei daqui. Minha casa no
Meier, o apartamento que alu-
go em Copa e o meu carro”,
diz. “Conheci um francês que
me ajudou muito. Aqui não é
puteiro, é discoteca. Pago pa-
ra entrar.”
O ingresso custa R$ 30 até

a meia-noite (depois, R$ 40).
Ela cobra R$ 300 por progra-
ma, no mínimo, e acha o fecha-
mento “uma covardia”. Do la-
do de fora, um morador do
segundo andar do prédio vizi-
nho à boate aparece na janela:
“Já vai tarde! Esse puteiro de-
veria ter sido fechado há mui-
to tempo.” Porteiro da Help!
há sete anos, Aírton Guima-
rães, de 30 anos, discorda:
“Falam muito sem saber, sem

conhecer”, diz ele, um dos 150
funcionários preocupados
com a perda do emprego.
O pintor americano Claude

Arango, de 63 anos, no Rio
desde 2007, é um frequenta-
dor assíduo. Para ele, o fecha-
mento é “uma hipocrisia”. “É
muita ingenuidade achar que,
com isso, a prostituição vá di-
minuir.” O empresário Khalid
Elhassan define a Help! como
um lugar para encontros, que
ele, casado com uma brasilei-
ra, frequenta para rever ami-
gos. “Gosto de dançar, estou
triste, mas, por outro lado, ha-
verá uma valorização dos imó-
veis nesta região”, diz Elhas-
san, dono de agência que alu-
ga casas para estrangeiros.

DESOCUPAÇÃO
O espanhol dono do pedaço
não deu entrevista. Na entra-
da, um representante da casa
declara: “Vai procurar maté-
ria no Palácio Guanabara (se-
de do governo).” Decisão da 2ª
Câmara do Tribunal de Justi-
ça determinou a desocupação
“voluntária” do imóvel até a
meia-noite de ontem, após o
pagamento, pelo Estado, de
R$ 18 milhões pela desapro-
priação do terreno de 1.600
metros quadrados. Se o imó-
vel não for desocupado, o Esta-
do “terá de informar o ocorri-

do ao juízo, solicitando as
providências cabíveis”.
O casal de antropólogos

Ana Paula da Silva e Thad-
deus Blanchette, americano
radicado no Rio, foi confe-
rir a noitada derradeira.
“As pessoas falam como se
a Help! fosse o quinto dos
infernos, mas o que chama
a atenção é como isso aqui
é careta”, diz Blanchette.
Ele e a mulher são autores
do estudo Nossa Senhora da
Help!: Sexo, Turismo e Deslo-
camento Transnacional em
Copacabana.
Segundo Thaddeus, a

Help! reúne de 200 a 600
prostitutas por noite no ve-
rão. Na madrugada de on-
tem, a pista ficou lotada.
“Em vez de ser fechada co-
mo ‘antro’, a discoteca deve-
ria ser premiada como mo-
delar por seu tratamento
ético e legal da prostitui-
ção”, diz o antropólogo.
“Ironicamente, o fechamen-
to tenderá a espalhar o fenô-
meno por boa parte da orla
e sujeitará as trabalhadoras
sexuais aos perigos e vulne-
rabilidades de rua ou do
controle por exploradores.”
Para Ana Carolina, de 24

anos, trata-se de uma “casa
de respeito”. “Aqui só entra
quem tá arrumado. Minha
mãe está doente, preciso
ajudar em casa e uma ami-
ga me indicou. É seguro e
mais reservado.” Andréia,
de 23 anos, diz que a Help!
“pode ser prostíbulo, mas já
tirou muita menina da fave-
la”. Ela morava no Comple-
xo do Alemão, hoje vive em
Copa. “Sempre me dei mui-
to bem aqui. Agora vai todo
mundo pra pista.” ●

Parecementira!

URBANISMO

Fifa pede que legislação seja mais
flexível, por causa de patrocinadores

Despedida: última
noitedaHelp! lota
PúblicolamentadecisãodefecharcasadeCopacabana

2A0PIEDOSO

TuttyVasques escreve todos os dias no portal
Estadao.com.br, de terça a sábado neste
caderno e aos domingos no cadernoAliás

TEMADEESTUDO–Boatevirouobjetodeanáliseparacasal deantropólogos, quese surpreendeucomoclimabemcomportadodo local

Diego Zanchetta

A pedido da Fifa, a gestão do
prefeito Gilberto Kassab
(DEM)estuda flexibilizar as re-
gras da Lei Cidade Limpa para
a realização daCopadoMundo
de 2014. São Paulo pleiteia a
aberturadomundial.Comoale-
gislaçãomunicipalcriadaemfe-
vereirode 2007proibiu apubli-
cidadenasruase limitouaspla-
cas do comércio ao tamanhode
4m², a entidade que gerencia o
futebol mundial quer uma tole-
rância para os patrocinadores,
que vão investir cerca de R$ 7
bilhões no evento.
Um projeto intitulado Cida-

de Limpa Copa, elaborado pela
SãoPauloTurismoS/A(SPTu-
ris), foiapresentadonaAssocia-
çãoComercial, na quarta-feira,
durante encontro da entidade
com os integrantes da Comis-
sãoMunicipaldePolíticaUrba-
na.AdiretoradeAçõesEstraté-
gicas da SPTuris, Raquel Ver-
denacci, explicou que a publici-
dade será permitida em alguns
pontos preestabelecidos pela
Prefeitura.
Um dos lugares em que de-

vemserpermitidosplacase ou-
tdoors será nas chamadas Fan
Fests, locais nos quais haverá
telõesparaostorcedoresacom-
panharem os jogos. As imedia-
ções do Estádio do Morumbi,
na zona sul, possível local da
abertura do mundial, também

podem ser liberadas. As mar-
caspatrocinadorasdaCopa-14,
por enquanto, são Coca-Cola, a
companhia aérea Emirates, a
montadora coreana Hyundai/
Kia, a Sony e a Visa. Não está
prevista tolerância para outras
marcas.
Apropostaterádeserenvia-

da agora para a análise da Co-
missão de Proteção à Paisa-
gem Urbana (CPPU), órgão li-
gadoàSecretariaMunicipalde
DesenvolvimentoUrbanoeres-
ponsável por analisar as exce-
ções ao Cidade Limpa. A presi-
dentedaCPPU,aurbanistaRe-
gina Monteiro, adiantou que
não serão tolerados desrespei-
tos à legislação municipal. Ela
disse que os balões infláveis
que levam o nome dos patroci-
nadores, chamados blimp, não

serão permitidos. Mas a urba-
nistaadmiteaprovarumproje-
to para vigorar apenas no mês
de realização da Copa.
“AFifa vemaoBrasil saben-

doqueas regraspara apublici-
dade são rígidas. Podemos ter
uma aprovação (do projeto da
SPTuris) para 30 dias, é um
evento que tem uma força que
não se pode negar. Existe um
artigonaLeiCidadeLimpaque
permite(asexceções)paraeven-
tos esportivos. Para divulgar a
ciclofaixa do Ibirapuera, por
exemplo, houve uma aprova-
ção específica pela importân-
cia do evento”, afirmou apresi-
dente da CPPU.
Questionado sobre o assun-

to ontem pelo Estado, Kassab
disse que estão sendo feitos es-
tudos preliminares ainda e que
nada está definido sobre como
seráaregulamentaçãodapubli-
cidadeduranteaCopa. “Temos
técnicoscompetentespararea-
lizar projeções que não gerem
desrespeito a uma lei que todos
oscidadãospaulistanosseorgu-
lhamdeterconquistado”,decla-
rou o prefeito.

OBRAS
Noencontro naAssociaçãoCo-
mercial, a diretora da SPTuris
tambémfalousobreasobrasde
infraestrutura que devem mu-
dararededetransportesdaca-
pitalpaulista.Nototal,oEstado
deSãoPaulovai receber 19pro-
jetos, a um custo estimado de
R$33,4bilhões.Ogovernoesta-
dual vai investir R$ 22 bilhões e
aPrefeitura, R$ 4 bilhões.
Os outros recursos chega-

rão via governo federal ou por
meiode empréstimosdoBanco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Somentenoprojetodemoderni-
zação doMorumbi terão de ser
aplicados R$ 330 milhões até o
final de 2013.
Entre as principais obras, a

LinhaOurodoMetrôdevefacili-
tar a chegada dos torcedores à
regiãodoMorumbi.Aobraestá
orçadaemR$3bilhõesetemde
estar pronta para a realização
da Copa das Confederações,
em2013.A futura linhavai ligar
o Aeroporto de Congonhas ao
Estádio do Morumbi, num tra-
çado de 21,5 quilômetros de ex-
tensão, será feita em três eta-
pas e poderá ter verba federal.
Ogovernofederalplanejafe-

char até o fim de dezembro to-
da a lista de projetos, com cro-
nogramas e custos, das obras
queserãofeitasnoBrasilparaa
Copa de 2014. ●
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Anúncios
poderiam ser
liberados em
locais com telões
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