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Páreo duro
Adriano está mais gordo que o Ronal-
do quando chegou ao Corinthians? Só
se falava disso no Pacaembu, após a
apresentação do Imperador à torcida
do Timão.

Só o que faltava!
Cesar Maia e Anthony Garotinho estão
querendo juntar os filhos na chapa Ro-
drigo & Clarissa para concorrer à pre-
feitura do Rio em 2012. É mais um du-
ro golpe na história recente da oposi-
ção no Brasil.

Tesouro líbio
Em suas últimas aparições públicas,
Muamar Kadafi está sempre com a
mesma indumentária marrom. Isso
quer dizer o seguinte: o guarda-rou-
pa do ditador já deve estar a salvo
fora do país.

Câmbio genérico
Não sei se isso serve de consolo ao
ministro Guido Mantega, mas Rubi-
nho Barrichello abandonou o GP da
Malásia com problemas no câmbio.

Agora vai!
Refundada dia desses em discurso
de Aécio Neves no Senado, a oposi-
ção começa, enfim, a se articular pa-
ra a festa dos 80 anos de FHC, em
junho. O governo não perde por
esperar!

Tudo tem seu lugar
A tragédia pune! Faustão levou o
massacre da escola de Realengo pa-
ra comover seu auditório e, resulta-
do, perdeu pro Gugu em pontos de
audiência.

● Presente de grego
Em visita a Atenas, Dilma Rousseff
sugeriu obras do PAC nas ruínas do
Parthenon. Achou tudo meio caído
por lá!

1.Qual sua maior preocupa-
ção para este ano?
Não deixar tudo concen-
trado em um palco prin-

cipal e dividir as atrações for-
tes em cinco ou seis lugares,
até para estimular a circulação.
Procurei equiparar a Virada a
grandes festivais internacio-
nais, mantendo a preocupa-
ção em programar a músi-
ca regional e tradicional
brasileira, em especial a
cena emergente. Isso é o
que precisa ser feito para
reunir na mesma festa gen-
te tão diferente.

2.Quantos shows uma
pessoa consegue ver
em uma noite?
Para quem fica só um

período é possível ver uns cin-
co shows musicais, além das
performances de rua e circen-
ses. É claro que a Virada Cultu-
ral tem seus maratonistas, que

assistem a dezenas de coi-
sas e pouco ou nada dor-
mem. Nesse ano, será
realizado um documentá-
rio chamado Virados!, re-
tratando justamente es-

ses personagens. /

NATALY COSTA

PROGRAME-SE
Um centro inteiro
para revirar
A Virada Cultural não te dá exa-
tamente um centro para cha-
mar de seu – você vai dividi-lo
com mais 3 milhões de pessoas,
público estimado para a 7.ª edi-
ção do evento que ocorre neste
fim de semana. Mas é impossí-
vel não achar um cantinho pró-
ximo da ópera ao ar livre do Pá-
tio do Colégio, na frente do pia-
no na Praça Dom José Gaspar,
no palco de forró da Barão de
Limeira ou ouvindo jazz na Libe-
ro Badaró. Para não se perder, o
melhor é ir de metrô, que vai
funcionar 24h. De carro, a dica é
ligar para o 1188 da CET para
saber quais ruas estarão interdi-
tadas.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

ORGANIZADOR DO EVENTO

Contagem Regressiva 4 dias para a Virada Cultural

Uma estreante na Virada faz também a primeira apresentação do sába-
do: a cantora Rita Lee, com o show ETC..., que traz, entre outros clássi-
cos, Chega Mais e Banho de Espuma. Às 18h, no Palco Júlio Prestes.

LÁ TEM...

C hefe de praticamente todas
as guerras em andamento
nos quatro cantos do mun-
do, Nicolas Sarkozy pode

ter bombardeado a Líbia, a Costa do
Marfim e o Afeganistão mirando nu-
ma dúvida cruel dos franceses: afinal
de contas, o atual presidente da Repú-
blica se parece mais com Napoleão I
ou com Napoleão III?

O gosto pela guerra que vem de-
monstrando ultimamente aproxima
Sarkozy da imagem do fundador do
império, o Bonaparte famoso pelo gê-
nio estrategista militar. O presidente
quer ser comparado a Napoleão I, e

nem se importa que lembrem do 1,68m
de altura, comum aos dois. Prefere ser
reconhecido como um baixinho dinâmi-
co e guerreiro a se celebrizar na França,
como querem alguns historiadores, pe-
la estatura moral semelhante a de Napo-
leão III.

Conhecido como “Napoleão,o Peque-
no”, o sobrinho de “Napoleão, o Gran-
de” teria em comum com Sarkozy o nar-
cisismo, o populismo, a gabolice, a hipe-
ratividade, o ilusionismo político, a os-
tentação e a submissão aos amigos ricos.

Por muito menos, convenhamos, a
França declarou guerra a praticamente
toda a Europa na virada do século 19.

José Mauro Gnaspini,

Veja a programação completa no www.viradacultural.org

Na estreia

MENOS SUJEIRA

TUTTY
HUMOR

DUAS PERGUNTAS PARA...

LEONARDO SOARES/AE

Que Napoleão
é esse?

Prefeitura promete
triplicar nº de lixeiras

Bikeboys se
espalham
pela cidade
(e rápido)
Magrelas ganham mercado de frete de SP
com apelo sustentável e tempo competitivo

Após muitas críticas de partici-
pantes da Virada nos últimos
anos, a Prefeitura prometeu on-
tem triplicar o número de lixei-
ras neste ano – serão instaladas
1.300 de plástico, 800 de arame
e 2.500 de papelão, além de 300
carrinhos. O plano é que as pes-
soas encontrem uma lixeira a
cada três metros nos 15 quilôme-
tros de perímetro onde aconte-
ce a festa. A promessa é tam-
bém ter 3.300 garis em ação, o
triplo em relação ao evento do
ano passado, e várias cooperati-
vas de reciclagem. As lixeiras e
contêineres serão identificados
com adesivos da Virada e o pú-
blico será chamado a colaborar.

● Estados Unidos
Os bicycle messengers ou bike
couriers são comuns nos gran-
des centros americanos. A ativi-
dade é bastante antiga no país.
Surgiu pouco depois da criação
do velocípede, em 1860. Conta
com associações como a New
York Bike Messenger Associa-
tion, que organiza até eventos.

● Europa
Foi a partir da década de 1980
que a atividade ganhou mais ex-
pressão em cidades europeias,
especialmente após campanhas
de troca de combustíveis por pe-
daladas. Em Londres, os bike-
boys são muito comuns.

● Quanto vale a pedalada
Um trajeto da Vila Olímpia à Pra-
ça da Sé leva cerca de meia hora
e sai, em média, por R$ 18. Já
um serviço da Consolação até o
Tatuapé dura 40 minutos e custa,
aproximadamente, R$ 36.

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Código Da Vinci
A Paixão de Cristo de
Nova Jerusalém revi-
ve em seus bastidores
uma fofoca bíblica:
Thiago Lacerda, no pa-
pel de Jesus, é casado
com Vanessa Lóes, intér-
prete de Maria Mada-
lena. Só se fala dis-
so no Vaticano!

Boa vizinhança. ‘Os motoboys até abrem espaço para a gente passar’, diz o cicloboy Lima

ROGÉRIO DOMINGUES/O DIA-29/3/2002

estadão.com.br

EDUARDO NICOLAU/AE-22/4/2009

MARCUS HERMES

Denize Guedes

Sonic chega acelerado à Rua Bela
Cintra, na região da Avenida Pau-
lista, para pegar o serviço. “Você
retira na (Rua) Humberto I, na
Vila Mariana, e entrega na (Rua)
Frei Caneca”, diz o chefe Rafael
Mambretti. O apelido de perso-
nagem de videogame não veio de
sua velocidade, mas do cabelo es-
petado. Tampouco ganha a vida
como motoboy, mas como bike-
boy – com o adicional de não po-
luir o ar, não acrescentar ruído à
já ruidosa São Paulo e fazer a en-
trega, em muitos casos, em me-
nos tempo que a moto.

É por isso que Helder Ribeiro,
o Sonic, de 30 anos, está para es-
tacionar sua bike no centro finan-
ceiro do País e tornar sua classe
mais presente no cenário paulis-
tano – segundo o Sindimotosp,
hoje há 2 mil cicloboys na cidade
ante 200 mil motoboys. No fim
do mês, Sonic vai ser o primeiro

bikeboy a trabalhar no setor de
malote da BM&F Bovespa, que
preferiu uma bike a ampliar seu
quadro de três motoboys.

“Temos a meta de neutralizar
nossas emissões de gases do efei-
to estufa até 2012, ter um bike-
boy integra essa estratégia”, ex-
plica a gerente de sustentabilida-
de da bolsa, Sonia Favaretto. “E
poderemos ter mais.”

A BM&F será uma das cinco
contas fixas conquistadas pela
Carbono Zero Courier em seus
pouco menos de cinco meses de
atividade. “Nascemos com três
bikers courier (nome preferido pe-
lo ramo), agora já temos nove”,
diz Mambretti, o chefe de Sonic.
“Comparada a uma moto, que
polui mais que carro, a bike evita
a emissão de 72,9 gramas de CO2,
segundo dados do departamen-
to britânico de tráfego.”

Verde e eficiente. Foi também
a preocupação ambiental que
fez a empresa de soluções em tec-
nologia 24\7id substituir um dos
seus quatro motoboys por um ci-
cloboy. “Quando soube do servi-
ço, fui logo atrás”, diz o presiden-
te, Ioshito Yagura, que é ciclista.

O que ajudou Yagura a conven-
cer toda sua equipe que a iniciati-
va não era apenas “verde”, mas
eficiente, foi o tempo do profis-

sional no trajeto da Avenida Re-
pública do Líbano até a Chucri
Zaidan, ambas na zona sul. “Ele
levou 31 minutos, enquanto o co-
mum é o motoboy fazer em 1 ho-
ra”, conta a diretora administra-

tiva Vitória Hoffmann.
O titular dos pedais, Fabrício

dos Santos Lima, de 28 anos, ex-
plica: “A bike permite mais mobi-
lidade, dá para ir pelo meio-fio,
se há muito trânsito, dá para des-

cer e caminhar com ela pela cal-
çada, fora que é mais fácil estacio-
nar.” Quanto à convivência com
seu par motorizado, garante que
é tranquila. “Eles até dão passa-
gem para a gente. Só taxista que

acha que a gente está fazendo
exercício”, conta.

Corpo atlético. Exercício, aliás,
é algo para o qual o bikeboy que
se preze tem de estar preparado.
Preparo físico, comer carboidra-
to e beber muita água são pré-re-
quisitos. “Mas tem hora que dá
vontade de comer aquela feijoa-
da. Motoboy pode, a gente acaba
no açaí”, brinca Lima

Mas se os motorizados podem
bater uma feijoada na hora do al-
moço, sofrem com outras restri-
ções. A de vagas é a campeã, espe-
cialmente no centro. “Hoje, o
tempo de espera ali está em tor-
no de 45 minutos”, diz o presi-
dente do Sindimotosp, Gilberto
Almeida dos Santos.

Ontem, ao lado do Pátio do
Colégio, o motoboy Herbiton
Santiago Mota, de 27 anos, já
nem reclamava do bolsão para
motos no Viaduto Boa Vista –
que tinha 73 veículos enfileira-
dos e nove em fila dupla. “Estou
aqui há 15 minutos, já dei uma
volta”, contou. Perguntado so-
bre andar de bike, disse: “É uma
boa. O combustível está caro.”

Francisca Cinopoli, gerente
da empresa de frete Class Boy
Express, confirma a competitivi-
dade da magrela por ali. “É mais
rápida.”

BAPTISTÃO/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Metrópole, p. C10.




