
Virada careta
Com a proibição da venda de bebidas
alcoólicas nos bares e barracas próxi-
mas da Virada Cultural de São Paulo, o
preço da latinha de cerveja pode che-

gar a R$ 10 nas imediações do even-
to. A previsão é do comércio ilegal,
que já faz estoque para não perder a
oportunidade.

Por que parou?
Da série “Notícia não quer dizer na-
da”, salvo engano há mais de 1 ano o
Fantástico não faz reportagem sobre
o desaparecimento do cantor Bel-
chior. Cá pra nós, o assunto não é
menos interessante que a dieta de
Zeca Camargo!

Ombro amigo
Não está rolando nada entre Jaqueli-
ne Roriz e Protógenes Queiroz. O
fato de o deputado ter se demorado
45 minutos com a nobre colega na
sala do cafezinho da Câmara não
quer dizer absolutamente nada. E
não se fala mais nisso, ok?

De vento em popa
Com a demolição da cobertura de
concreto aprovada pelo Iphan, a des-
construção do Maracanã deve estar
acabada antes da Copa de 2014.

● Faz parte!
A notícia de que, até novembro, o Bra-
sil terá uma unidade de produção de
iPad fez muita gente por aqui mudar
seus planos de fim de ano. Os mais
ansiosos devem ir para a fila de uma
loja da Apple em outubro, na esperan-
ça de voltar pra casa antes do Natal.

1.A Virada já é o maior
evento de São Paulo?
Em quantidade de públi-
co, sim (são esperadas 3

milhões de pessoas). Já em turis-
tas, em 2010 a Virada atraiu
330 mil pessoas de fora, atrás
apenas da Parada GLBT. Cerca
de 98% dos turistas são do-
mésticos, principalmente de
Minas, Rio, Paraná, Rio
Grande do Sul e interior.
Quase 4 mil pessoas vêm
de outros países, como
Argentina, Esta-
dos Unidos e
Chile.

2.Qual o perfil do turista
que vem especialmen-
te para o evento?
Em geral, é um públi-

co de idade entre 18 e 29 anos
– e 54% são homens. A grande
maioria (91%) reside em São

Paulo. Os que vêm de ou-
tras cidades ficam em
média 3,6 noites. Já
quem vem de fora do
Brasil fica mais, em

torno de cinco dias. A
maioria deles vem es-

pecialmente para
participar da
Virada.

INFRAESTRUTURA
Como chegar à festa
neste fim de semana
Desvios, bloqueios e milhões de
pessoas nas ruas praticamente
inviabilizam ir à Virada de carro
– entre Luz e Anhangabaú, tudo
estará intransitável. O Metrô
funcionará 24 horas, com exce-
ção da Linha 5 – Lilás, que ficará
aberta até a meia-noite. Trens
da CPTM também vão operar
na madrugada – a partir da 1h, o
embarque poderá ser feito nas
Estações Brás, Luz e Barra Fun-
da (as outras permanecerão
abertas para desembarque). É
preciso ficar atento a alterações
de itinerários em ônibus. O Bi-
lhete Amigão, que permite qua-
tro viagens em 8 horas, começa-
rá a valer às 14h de amanhã.
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Contagem Regressiva A Virada Cultural começa amanhã

● O Metrô divulgou nesta sema-
na balanço dos itens perdidos
em suas dependências ao longo
do ano passado. No total, 37 mil
objetos foram parar na seção de
Achados e Perdidos da compa-
nhia. O que mais aparece são do-
cumentos, carteiras, celulares,
guarda-chuvas, óculos e peças
de vestuário. Mas há quem perca
até dentaduras, colchões, pran-
chas de surfe e muletas. O índice

médio de devolução é de 26% –
os celulares são os campeões
nesse quesito, com 70%.

Há duas centrais de Achados e
Perdidos no Metrô. Uma fica na
Estação Sé e a outra, no Largo
13. Os objetos ficam armazena-
dos por até 60 dias. Caso não
sejam procurados nesse período,
passam por um processo de tria-
gem – documentos são devolvi-
dos aos órgãos emissores e obje-
tos e valores são doados ao Fun-
do Social de Solidariedade de
São Paulo.

Caso tenha perdido algo no
Metrô, procure um funcionário ou
ligue para 0800-7707722.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Veja a programação completa no www.viradacultural.org

No álbum In Cité, gravado em 2004, o músico Lenine apresentou ao Bra-
sil o talento da cantora e instrumentista cubana Yusa. No domingo, ela
se apresentará às 9 horas no palco da Avenida São João.

NÃO PERCA!

Caio Carvalho,

D o tal bunga-bunga, a Justi-
ça italiana já sabia que pri-
meiro as meninas ouviam
piadas grosseiras durante

o jantar, depois tiravam a blusa – as
mais atiradas ficavam logo só de calci-
nha – para o momento que, até o iní-
cio da semana, supunha-se nos tribu-
nais de Roma ser o clímax do ritual
dos embalos de Berlusconi na Sarde-
nha: a dança em que elas simulavam
cenas de lesbianismo para delírio da
plateia de convidados babões do Ca-
valieri.

Tudo mais ficava por conta da ima-
ginação de cada um, mas é pouco pro-

vável que alguém, mesmo o mais tarado
dos leitores do noticiário político da Itá-
lia, tivesse criatividade para roteirizar o
que deu dia desses no La Repubblica:
depois do esfrega das gurias, adentrava
o recinto uma estátua de Príapo, deus
grego da virilidade, para que, uma a
uma, elas a beijassem em sua parte mais
sagrada.

A reportagem não esclarece o tama-
nho da estátua nem se, depois que as
testemunhas entrevistadas foram em-
bora enojadas, o público masculino pre-
sente teria algum tipo de participação
ativa no rito. Ao que tudo indica, a gente
ainda não sabe da missa a metade.

Direto de cuba

TUTTY
HUMOR
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Dúvidas de
matemática
e português?
Vá ao Metrô
Posto na Estação Consolação deixa
professores à disposição de passageiros
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DUAS PERGUNTAS PARA...

Brincadeira
de estátua

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Seção de Achados e
Perdidos tem até
muleta e dentadura

● Agigantador: Um estúdio
montado na rua vai captar e
transmitir imagens de pessoas
na fachada do prédio “Banespão”
(Rua João Brícola, 24, centro).

● The Misfits: A banda punk
americana faz show às 2h, no
palco da Praça Júlio Prestes.

● Ônibus da dança: A ideia é
reunir o maior número de casais
dançando ao mesmo tempo. No
cruzamento das Avenidas Ipi-
ranga e Rio Branco, às 22h. Ins-
crições pelo site.

● Eumir Deodato: À 1h, no
palco da Rua Libero Badaró.

BAPTISTÃO/AE

● Guerra nas UPPs
Paul McCartney pode acabar com a
paz nas favelas do Rio! O pessoal da
Cidade de Deus ameaça invadir o

Morro Dona Marta se a favela de
Botafogo for a escolhida pelas au-

toridades para a apresen-
tação do ex-bea-

tle a uma
comunidade
pacificada
pela polícia

carioca.
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Ajuda. Serviço na Estação Consolação foi criado em fevereiro do ano passado e recebe visita de brasileiros e estrangeiros

Na aula. Os alunos Piedad (à esq.) e Alexandre, com Flora

estadão.com.br
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Edison Veiga

Piedad Martinez, de 45 anos, é
colombiana, mora há um mês
em São Paulo e ainda se atrapa-
lha bastante com o português.
Ana Maria Xavier, de 35, precisa
aprender a resolver equações.
Alexandre Ferreira Borges, de
39, quer ter um estilo bonito na
hora de escrever. Eles encontra-
ram ajuda no Metrô.

Pois é. Em uma salinha de vi-
dro instalada na Estação Conso-
lação, eles mergulham nos estu-
dos, alheios ao barulho das catra-
cas e ao estresse dos apressados
passageiros correndo até a
“próóóxima estação”. Ali funcio-
na um dos postos do Tira-Dúvi-
das, projeto implementado pela
instituição de ensino Estácio em
fevereiro de 2010. O outro fica
na Estação Brás da CPTM.

De lá para cá, foram quase 6
mil atendimentos gratuitos. “Se-
tenta por cento dos que nos pro-
curam acabam retornando sem-
pre”, diz a professora de portu-
guês Flora Bender, que atende
ali três vezes por semana. Mas os
números são com o professor de
matemática Júlio César da Silva,
que coordena o projeto. “Sessen-
ta por cento dos que nos procu-
ram têm entre 20 e 40 anos. Cin-

quenta por cento vêm porque es-
tão se preparando para algum
concurso. Trinta por cento que-
rem reforço escolar. O restante
aparece com alguma dúvida es-
porádica, algo que viu no jornal,
na TV...”

É só chegar e sentar. Para fins
estatísticos, o aluno preenche
uma fichinha com nome, idade e
motivo da procura. Em uma me-
sa, português; na outra, matemá-
tica. Ana Maria, por exemplo, é
técnica de enfermagem e cursa o
terceiro ano do ensino médio.
“Tiro as dúvidas da escola aqui,
porque acho as explicações mais
claras”, conta ela, que mora e es-
tuda no Belém, zona leste, e ago-

ra se debruça sobre monstruo-
sas equações cheias de x e y.

“As dúvidas mais comuns são
sobre regra de três, porcenta-
gens e equações”, comenta o pro-
fessor Júlio. “São os assuntos
que dão base aos demais da
área.” Ah, bom. Na outra mesa, a
professora Flora se divide entre
Piedad e Alexandre. No meio,
um dicionário. Daqueles gran-
dões, pesados, que impõem res-

peito. “Crase, acentuação, coe-
rência e coesão do texto, concor-
dância, regência...” – Flora tem
na ponta da língua as principais
dúvidas dos alunos. “E a reforma
ortográfica, que ainda preocupa
todo mundo.”

Resultado. Piedad é psicóloga.
Veio para o Brasil com o marido,
que trabalha em uma multinacio-
nal. “Matriculei-me em um cur-
so particular de português para
estrangeiros, mas não via resulta-
do. Então descobri esse progra-
ma e tenho vindo diariamente há
15 dias. A professora me obriga a
falar, me faz pensar rápido e cor-
rige na hora as minhas dúvidas.
Aprendi muito.” Ela diz tudo is-
so em português. Ou quase tudo.

Alexandre também é psicólo-
go, mas trabalha como seguran-
ça do Metrô. Ali, tão fácil, tão per-
tinho. Via a placa “Tira-dúvidas”
e, bem, por que não? Aproveitou
a hora da folga. “É a primeira vez
que venho, mas quero tentar vol-
tar pelo menos uma vez por se-

mana”, diz. “Hoje estou pegan-
do umas dicas de pontuação.
Quero escrever melhor.”

Cada aluno tem direito a 30 mi-
nutos. Se não tiver ninguém na
espera, ganha prorrogação – e a
aulinha pode chegar até a uma

hora e meia. Há 12 professores
da Estácio no projeto – eles se
revezam ao longo da semana nos
dois postos, que funcionam de
segunda a sexta-feira, das 9h às
17h na Consolação e das 10h às
19h no Brás.
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