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Gol contra
Vladimir Putin conseguiu o que pare-
cia impossível na Rússia: perdeu boa
parte da maioria no parlamento numa
eleição marcada por denúncias de frau-
des contra o partido comandado pelo
primeiro-ministro.

A fila andou
O ministro Fernando Pimentel – do
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior – virou azarão da faxina
ministerial. O favorito, como se sabe, é

o Mário Negromonte, das Cidades.

Bode expiatório
Com a absolvição da viúva da Mega-
Sena, o principal suspeito pelo cri-
me passa a ser o médico de Michael
Jackson! Tá na cara que foi ele, né?

Ô, raça!
Tem coisas que só acontecem no
Japão! Por exemplo: já viu acidente
de trânsito envolvendo oito Ferra-
ris, um Lamborghini e três Merce-
des-Benz? É o tipo de notícia malu-
ca que só se produz no Japão!

Fogo
Amigos de Zeca Camargo estão preo-
cupados. O apresentador está louco
para fazer uma coisa diferente, “que
nem a Fátima Bernardes”, anda di-
zendo pelos corredores da TV Globo.

Cara de pau
O presidente Sarkozy deu agora pa-
ra defender a “refundação” da Euro-
pa. É plágio! FHC fala há anos na
“refundação” do PSDB!

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

História

● Modelito urubu
A diretoria do Corinthians quer lei-
loar o conjuntinho social preto que
vestiu o técnico Tite no jogo de domin-
go. Quem sabe assim ele não muda
de figurino em 2012!

Rodrigo Brancatelli

“T enho a honra
de levar ao co-
nhecimento de
v. ex. um acci-

dente que hontem deu-se no
primeiro plano inclinado da
serra, e do qual resultou ficar
feridoum empregado da estra-
da”. Assim começa o relato do
engenheiro fiscal Francisco
Pereira Passos no alto da pági-
na 9 do jornal Correio Paulista-
no, o primeiro diário publica-

do em São Paulo, detalhando um
acidente na Estrada de Ferro
Santos-Jundiaí, em 5 de feverei-
ro de 1867. O que pode parecer
uma informação velha, obsoleta,
um fragmento de papel amarela-
do que já não tem mais uso ne-
nhum, agora faz parte de um gi-
gantesco mosaico que ajuda a en-
tender a metrópole de hoje.

A notícia do acidente é apenas
uma entre milhões de reporta-
gens e fotos que estão digitaliza-
das no novo projeto virtual “Me-
mória de Imprensa”, do Arquivo

Público do Estado de São Paulo.
Reformulado para facilitar o
acesso a dezenas de jornais e re-
vistas dos séculos 19 e 20, o ende-
reço www.arquivoestado.sp.gov.
br/memoriaimprensa tem deze-
nas de reproduções de páginas
que retratam os costumes e o
pensamento da época em que fo-
ram escritos. Agora, é possível
pesquisar detalhadamente as pu-
blicações, escolher períodos ou
assuntos específicos, como se
fosse um portal de notícias do
passado dividido por editorias

como política, cultura, esportes
e gastronomia.

Trata-se de uma viagem única
pela história paulista – de aciden-
tes na estrada de ferro até as com-
petições de “foot-ball” e “cyclis-
mo”, das últimas tendências em
chapéus e espartilhos para o ve-
rão de 1855 até os postais escri-
tos à mão pelo poeta Olavo Bilac.
Entre os títulos digitalizados es-
tão os jornais Farol Paulistano
(1829), Correio Paulistano (1867)
e Jornal das Senhoras (1952),
além das revistas Vida Paulista
(1903), Moderna (1898), O Pharol
(1908), Palco Ilustrado (1908) e
Capital Paulista (1900).

Editores e repórteres dessas
publicações tiveram “a honra
de levar ao conhecimento de v.
ex.” capítulos importantes da
memória paulistana, sejam fa-
tos totalmente cotidianos ou
acontecimentos realmente his-
tóricos. Na edição de 15 de maio
de 1888 do Correio Paulistano,
por exemplo, é possível ler o de-
creto n.º 3.353, assinado pela

princesa Isabel em nome do im-
perador d. Pedro II, declarando
o fim da escravidão no Brasil. O
periódico Farol Paulistano de fe-
vereiro de 1829, por sua vez, pu-

blica as listas dos eleitos para
os cargos de deputado da Pro-
víncia.

Na revista O Malho de 22 de
setembro de 1906, o “suple-
mento de moda dedicado às
famílias brasileiras”, é possí-
vel ver que o branco é a cor da
moda nas cidades elegantes
da França. Já o Vida Paulista
relata em novembro de 1903
que o “elegante Club Esperia
vae de vento em popa” – de
acordo com a publicação, “as
regatas e o tiro aos pombos
são os divertimentos predilec-
tos da magnifica sociedade
que, dia a dia, conquista ás
sympathias do publico”.

“Isso é apenas um aperiti-
vo, um ínfimo de todo o arqui-
vo que possuímos”, diz Car-
los Bacellar, coordenador do
Arquivo Público, que preten-
de ampliar a oferta a cada três
meses. “Queremos ser acessí-
veis a toda a população, além
de mostrar a importância da
preservação da memória.”

C arlos Lupi pergunta-se a to-
da hora onde foi que errou
dessa vez! Pois se esperou
no domingo pelo apito fi-

nal no jogo do Pacaembu para sair
de fininho do governo em meio à
gritaria da torcida do Corinthians,
não entende como a notícia de sua
demissão do Ministério do Traba-
lho foi parar ontem no topo das man-
chetes de todos os grandes jornais
do País.

A queda do ministro derrubou pa-
ra a dobra da primeira página o títu-
lo do penta!

Ainda que involuntariamente,
roubou a cena no espaço reservado

de véspera pelas editorias de Esportes
ao triunfo do Timão. Só o Vasco, a prin-
cípio, teria chances remotas de ocupar
na segunda-feira o lugar mais nobre no
campo visual da turma do gargarejo
das bancas de jornal.

Lupi não teve intenção de aparecer,
muito pelo contrário – queria sumir na
algazarra –, mas vai perder seu tempo
se tentar explicar ao bando de loucos
que, de novo, a culpa é da imprensa.

Ainda que os jornalistas de plantão
no domingo tenham superestimado a
importância da demissão do ministro,
francamente, será que ele não podia
deixar para jogar a toalha hoje ou ama-
nhã, caramba?

Erro de
cálculo!

Felipe Tau

Até o dia 16, tenores, contraltos,
sopranos e baixos vão rivalizar
com o burburinho e o corre-cor-
re dos passageiros do metrô nas
quatro regiões da capital paulis-
ta. Eles participam da 19.ª edição
do evento Canto Coral, que tem
37 grupos interpretando can-
ções natalinas em 14 estações.

A primeira apresentação ocor-
reu ontem, às 12h50, na Estação
Clínicas da Linha 2-Verde. Com
repertório de clássicos como Si-
no de Belém e Noite Feliz, o Co-
ral Icesp (do Instituto do Câncer

do Estado de São Paulo) cantou
sete músicas e fez cerca de 50
pessoas pararem a rotina por al-
guns minutos. “Na pressa do dia
a dia, a gente às vezes se esquece
dessas coisas bonitas. Achei lin-
do”, disse a dona de casa Maria
Goreti, de 57 anos, de Barueri,
Grande São Paulo. Ela acompa-
nhou o coral enquanto o mari-
do passava por consulta no Hos-
pital das Clínicas.

A estação, que recebe 32 mil
pessoas por dia, estava pouco
movimentada nas primeiras mú-
sicas, mas logo as cinco mulhe-
res e dois homens do coral ganha-

ram o reforço de quem assistia,
que cantou junto a pedido da
maestrina Elisabete Damião Jan-
sen. “O legal de se apresentar no
metrô é que você pode levar a
música para pessoas de diversas
regiões e bairros da cidade no
mesmo lugar”, disse ela, que co-
manda outros dois corais do
evento.

Hoje, apresentam-se cinco co-
rais, nas Estações Brás, Clínicas
e República.

Metrô tem 37 corais de Natal em 14 estações

FOTOS REPRODUÇÃO

● A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) vai reforçar o
monitoramento do trânsito na
região do Ibirapuera até 6 janei-
ro, especialmente nos fins de se-
mana e feriados, das 19h às 24h,
para visitação à Árvore de Natal
e à fonte multimídia.

A CET recomenda que os moto-
ristas evitem circular pela região
nesse período, uma vez que pode-
rão ocorrer bloqueios operacio-
nais para garantir a segurança
dos pedestres.

NILTON FUKUDA/AE

Vida Paulista. O ‘semanário illustrado’ tinha notícias
até dos clubes paulistanos

A Lua. Publicação política
abusava da irreverência em
seus artigos

A Cigarra. Lançada
em 1914, tinha textos
de Monteiro Lobato

● Pé-frio
Depois de torcer
pelo Vasco no Brasi-
leirão, Pelé bem
que podia dar uma
força ao Barcelona
no Mundial de Clu-
bes. Só se falava
disso ontem no em-
barque do Santos
para o Japão!

Vida Moderna. Revista cobria festas,
eventos, esportes, bares, salões e teatros de SP

Correio da Semana. Revista
falava sobre ‘sciencias,
theatros e elegancias’

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

UMA VIAGEM PELAS
NOTÍCIAS DE ONTEM
Arquivo Histórico do Estado de São Paulo cria um ‘portal na internet’ de
jornais e revistas dos séculos 19 e 20; pesquisa, agora, pode ser detalhada

CET sugere evitar
Ibirapuera à noite

Online. Confira toda a
programação

www.estadao.com.br

estadão.com.br

estadão.com.br

Clínicas. Exibição dos funcionários do Instituto do Câncer

TUTTY
HUMOR

PAULO GIANDALIA/AE

● Documentação

195
títulos de revistas fazem
parte do acervo do Arquivo
Histórico. Apenas uma
pequena parte já foi
digitalizada na internet

1.369
títulos de jornais estão
disponíveis para consulta

6 mil metros
seria a extensão de
toda a documentação
do Arquivo Histórico
se todos os textos
fossem enfileirados

BAPTISTÃO/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2011, Metrópole, p. C8.




