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GALERIA DO 11

Só o que faltava
O humor está de luto! Com a queda
anunciada do Berlusconi na Itália, a
turma que ganha a vida fazendo piada
perde um de seus principais colabora-
dores em todo o mundo. Aqui no Bra-
sil, pelo menos, a gente ainda tem o
Lupi para fazer rir, né?

Eu, hein!
Que diabos o prefeito Eduardo Paes
quis dizer com “obra é igual mulher
bonita”? Toda esburacada, barulhenta
e perigosa, é isso?

Estranho no ninho
Dá para acreditar que o deputado Miro
Teixeira (PDT-RJ) não foi à reunião da
executiva nacional de seu partido com o
ministro Carlos Lupi porque sentiu o

joelho? Foi o que disseram os jornais!

Já pensou?
Fãs do UFC reclamam de barriga
cheia da anunciada narração de Gal-
vão Bueno nas lutas de MMA que a
Globo passa a transmitir a partir des-
te fim de semana. Deviam dar graças
a Deus por não ser ele o lutador e
Anderson Silva o locutor!

Aécio & Cia
O feriadão começou ontem à noite
para a bancada tucana no Congresso.
A festa de aniversário do presidente
nacional do PSDB, Sérgio Guerra, bom-
bou madrugada adentro no Recife.

Notícia enguiçada
Quantas vezes o Real Madrid vai pre-
cisar comprar o Neymar para ele,
enfim, se mudar para a Europa? Os
jornais já anunciaram umas cinco
vezes a transferência do craque para
o time espanhol.

Calma!
Faltam só 50 dias para terminar 2011!

Comportamento

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Marici Capitelli

P riscylla Castellar de
Novaes, de 23 anos,
namora Eduardo De
Chiara, de 31, desde

abril de 2004. Quando come-
çaram a preparar o casamen-
to, em 2009, decidiram levar a
sério uma brincadeira sempre
feita entre amigos e marca-
ram a cerimônia para hoje,
11/11/11, às 20h, no Rio. Para a
felicidade da noiva, o univer-
so está conspirando a favor.
Dos amigos e familiares, ou-
viu que a data era positiva pa-
ra celebrar a cerimônia.

“Falávamos essa data de
maneira aleatória, porque es-
tava distante”, diz Priscylla.
“Seria em 2010, mas acaba-
mos jogando para a data que
sempre falávamos. Estou fe-
liz com o dia.”

A reação dos amigos da noi-
va anda repetindo-se mundo
afora, das mais diversas ma-
neiras. Na Coreia do Sul, o
agendamento de cesarianas

aumentou porque as gestantes
querem que os filhos nasçam ho-
je (veja ao lado). Tudo isso por-
que se espalha, inclusive pela in-
ternet, uma visão mística inter-
nacional em torno do 11/11/11.

Para os esotéricos – alguns,
nem tanto – a data é especial pois
vai trazer à humanidade energia
positiva. Seria momento de mais
solidariedade, menos egoísmo e
maior conscientização com o
planeta. Para quem acredita, a di-
ca é fazer meditação – de prefe-
rência, às 11h11 ou às 23h11.

“Se for possível, acenda uma
vela branca nesses horários,
mentalizando seus desejos e coi-
sas boas para as pessoas que es-
tão à sua volta, como amor e feli-
cidade”, diz a bruxa Tânia Gori.

Para simplificar – e para quem
não tenha vela branca por perto
–, Tânia Gori indica coisas mais
simples, como dar abraço, falar
“bom dia” e se empenhar em ges-
tos de gentileza durante o dia.

“As pessoas vão sentir mais ne-
cessidade de se conectar com o
‘eu’ superior e ter mais harmo-

nia com a natureza e cuidar do
outro”, diz a terapeuta holística
Jacqueline Campos.

A numeróloga Marisa Petcov,
de 55 anos, tenta uma explicação
mais racional. “É um número de
pessoas que compartilham. Ma-
dre Tereza de Calcutá e Buda ti-
nham esses números em suas vi-
das. Pessoas comuns também
podem ter o voluntariado como
caminho”, acredita.

O rebuliço em torno da data é
tamanho que serviu para reunir
três pessoas para as quais o 11 foi,
ou está sendo, marcante. Ney-
mar, o deputado Romário e o apo-

sentado Pepe – três jogadores ou
ex-jogadores de futebol que se
consagraram com o número do
dia – têm encontro marcado pa-
ra um bate-papo organizado por
uma empresa que patrocina o
atleta santista. “A ideia era fazer
um evento com o Neymar. Apro-
veitamos para fazer um link com
essa data, que é forte e tem apelo
místico”, diz Daniel Tiraboschi,
responsável pelo encontro, lon-
ge de aderir ao misticismo. “Mas
já estou acreditando no poder
dessa data. As coisas deram tão
certo que faremos um evento
magnífico.”

● Nem brinca!
Nem um nem outro: o Nem que foi
em cana no Rio não é ninguém de
Brasília!

Omundo LGBT está meio
órfão! Lésbicas, gays, bis-
sexuais e transformistas
de toda sorte desconfiam

que, sempre à frente de seu tempo,
Marta Suplicy tenha adotado oficial-
mente no Senado a defesa dos inte-
resses de uma nova minoria social.

Nunca antes na história desse País
uma liderança política havia levanta-
do a voz no Congresso para proteger
o consumidor de bombom de licor:

“Quem dirigir depois de comer
dois ou três desses de cereja com
Cointreau, por exemplo, poderá ser
criminalizado no teste do bafômetro
pelas novas regras da lei seca?”

Ainda que, particularmente, você não
conheça ninguém que cultive esse hábi-
to, imagina quantas senhoras louras res-
piraram aliviadas após parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ)
atestando, a propósito do questiona-
mento da senadora, que bombom de li-
cor não incrimina ninguém ao volante,
independentemente de seu sabor ou da
cor do cabelo do motorista.

Foi só a primeira vitória de uma luta
que se anuncia longa.

Não demora muito, o que vai ter de
comedor de bombom de licor saindo do
armário em blitz da madrugada, capaz
até de dar quórum para marcha na Ave-
nida Paulista.

Marta adota
nova minoria

ELLEN STEIOF

José Maria Tomazela

Pelo menos 1,6 milhão de veícu-
los devem deixar São Paulo a par-
tir de hoje para passar o feriado
no interior ou litoral. Nas princi-
pais rodovias, o excesso de car-
ros deve causar congestiona-
mentos até mesmo longe da capi-
tal, com prováveis gargalos em
estradas como Raposo Tavares,
Régis Bittencourt, D. Pedro I e
nos Sistemas Anchieta-Imigran-
tes e Anhanguera-Bandeirantes.

A recomendação das conces-
sionárias que operam as rodo-
vias paulistas é evitar os horários
de pico, entre 16h e 22h de hoje e
7h e 15h de amanhã. No retorno,
a dica é fugir da estrada das 13h às
22h da próxima terça-feira.

Para todo o litoral paulista, a
expectativa é de que 768 mil veí-
culos passem pelo Sistema An-
chieta-Imigrantes ou pela Rodo-
via dos Tamoios, com previsão
de movimento intenso e lenti-
dão a partir do meio-dia de hoje.
Pela Imigrantes, há previsão de
trânsito lento na saída de São
Paulo até o km 16 e na serra. A
Tamoios passou por recapea-
mento recentemente no trecho
entre São José dos Campos e Pa-
raibuna, o que deve melhorar a
fluidez do trânsito, mas os moto-
ristas devem encontrar morosi-
dade na serra, em Caraguatatu-
ba, por causa da falta de faixa au-
xiliar e acostamento.

No interior, cerca de 830 mil
carros devem usar o Sistema
Anhanguera-Bandeirantes. Na
Bandeirantes, há previsão de
trânsito lento do km 12 ao km 48,
entre São Paulo e Jundiaí, e na
passagem por Campinas, do km
86 ao km 103, por causa de exces-
so de veículos. Na Anhanguera,
pode haver congestionamentos

no trecho inicial e entre Campi-
nas e Sumaré (km 92 ao km 115).

Veículos que seguem para o in-
terior via Castelo Branco ou Ra-
poso Tavares devem enfrentar
lentidão do km 13 da Castelo ao
km 78, em Sorocaba. Na Raposo,
os congestionamentos se repe-

tem do km 11 ao 44.
Pela Ayrton Senna e pela Car-

valho Pinto, um possível ponto
de lentidão é no km 96, acesso a
Campos de Jordão, que vai abri-
gar o festival internacional Jazz
Sem Fronteiras.

Na Régis Bittencourt, o garga-

lo está na Serra do Cafezal, do
km 337 ao km 368, com pista sim-
ples, cheia de curvas e em obras.
A velocidade máxima (60 km/h)
é controlada por radar.

Tempo. Duas frentes frias vão
avançar pelo litoral do Sudeste
no feriado prolongado, aumen-
tando a nebulosidade e as condi-
ções para pancadas de chuva. No
sábado e no domingo, há chance
de raios e de chuva moderada a
forte no centro, oeste e norte do
Estado. Não há expectativa de
chuvas intensas na Grande São
Paulo nem no litoral. Já na segun-
da e na terça, há risco de tempo-
rais em todo o Estado. Ainda cho-
ve forte à tarde no norte paulis-
ta, no Vale do Paraíba, litoral nor-
te e Serra da Mantiqueira. /

COLABORARAM GERSON MONTEIRO,

REGINALDO PUPO e TATIANA FÁVARO

Coreia do Sul
O número de gestantes que
agendaram cesarianas para hoje
é 20% maior do que nos anos
anteriores, segundo a imprensa
local. Tudo porque as futuras
mães querem ver a data impres-
sa no documento nacional de
registro, que é composto
por 13 números com os seis
primeiros retirados da data de
nascimento do bebê.

Egito
Após uma polêmica em torno
de cerimônia marcada para as
11h da manhã e as 11h da noi-
te de hoje em uma das pirâmi-
des egípcias, as autoridades
do país cancelaram o evento.

EUA/Espanha
O filme 11/11/11 tem estreia
mundial hoje (confira a crítica
na página D3).

Veja mais imagens sobre o tema no www.estadão.com.br/e/onze

● Metrô
No dia 15, estações das Linhas
1-Azul e 3-Vermelha abrirão às
4h e da 2-Verde, às 4h30.

● Shoppings
Na terça, praças de alimentação
e áreas de lazer abrem das 11h
às 22h. Para lojas, é facultativo.

● Bancos e Correios
Fecham no feriado, mas a agên-
cia dos Correios do Aeroporto de
Guarulhos atende das 9h às 17h.

● Poupatempo, Procon,
Detran e Subprefeituras
Postos fecham no feriado.

● Cultura
Masp, Museu da Língua Portugue-
sa e Pinacoteca abrem na terça.

● Ciclofaixa de Lazer
Abre das 7h às 16h (dom. e ter.)

● Saúde
Hospitais abrem, AMAs fecham.

Feriadão: evite viajar hoje das 16h às 22h

● Paulínia receberá entre ama-
nhã e segunda o SWU, evento de
música e sustentabilidade. As
rodovias terão placas indicando
aos motoristas as melhores ro-
tas para chegar ao evento. A sina-
lização mostrará percursos para
veículos de passeio e ônibus,
com o melhor trajeto para os res-
pectivos estacionamentos em
Paulínia. A expectativa é de que a
região receba 20 mil veículos a
mais a cada dia do evento.

AYRTON VIGNOLA/AE–23/6/2011

● Lupimania

“SÓ SAIO
DO SANTOS
À BALA!”
Neymar

estadão.com.br

estadão.com.br

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

SWU: sinalização
indica melhor rota

11/11/11: O DIA
QUE ESTÁ
AGITANDO
O MUNDO
Místicos – ou não – passaram a crer que número
traz sorte e se mobilizam em torno de eventos

Gargalo. Bandeirantes, uma
das estradas de saída de SP
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1. Na porta de uma casa
2. Nos prendedores de roupas
3. Nas próprias camisetas
4. E na camisa do santista Neymar

TUTTY
HUMOR

AYRTON VIGNOLA/AE
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Estimativa é de que
1,6 milhão de veículos
deixem a capital e
causem lentidão nas
estradas paulistas
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ABRE E FECHA

Acompanhe o ‘Metrópole’
Segunda a sexta, das 9h30 às 10h30
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Metrópole, p. C10.




