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Muy amigos
Sempre preocupados com o destino do
futebol brasileiro, os argentinos lamen-
taram profundamente a renúncia de
Ricardo Teixeira! Só se conformaram
com a notícia quando souberam quem
iria suceder-lhe no comando da CBF.
José Maria Marin é queridíssimo em
Buenos Aires!

Paliativo

Já que a polícia não consegue repri-
mir o roubo a caixas eletrônicos, os
bancos deviam divulgar como abrir
as máquinas de dinheiro sem preci-
sar explodi-las com dinamite. Ou
alguém ainda vai acabar se machu-
cando seriamente!

Pinga oficial
A escolha do tatu-bola como masco-
te de 2014 abre a perspectiva de
mais um patrocínio de peso para a
Fifa: a Tatuzinho pode virar a aguar-
dente oficial da Copa no Brasil.

Chute no traseiro
A candidatura à reeleição de Nicolas
Sarkozy ganhou, enfim, ritmo nas
pesquisas depois que sua campanha
resolveu “se donner un coup de
pied aux fesses” dos imigrantes.

Zero à esquerda
Se já não apitava nada quando foi
secretário-geral da ONU, que dia-
bos Kofi Annan foi fazer na Síria?
Não há tentativa de paz que resista a
uma visita dele.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

● Esclarecimento
A quantidade de gaúchos na Esplana-
da dos Ministérios não tem nada a
ver com a campanha do governo con-
tra a homofobia! E não se fala mais
nisso, ok?

DE ITU PARA O MUNDO
Rochas podem virar
patrimônio da Unesco

Itu iniciou processo para que o
Parque do Varvito, que preserva
um raro tipo de rocha sedimen-
tar perto de sua área urbana,

seja reconhecido pela Unesco
como patrimônio geológico da
humanidade. O primeiro passo
foi dado com a elevação do Var-
vito à condição de Monumento
Geológico Paulista, no fim de
2011. As rochas são do período
de glaciação, ocorrido há 280
milhões de anos.

TURISMO & LAZER
Vai dar praia entre
Sorocaba e Campinas
Um lago de 12 km de extensão e
1,6 km de largura e capacidade
para 5 bilhões de litros de água
vai se formar entre Sorocaba e
Campinas para abastecer 600
mil pessoas até 2040. O projeto
de uma barragem no Rio Piraí,
que nasce na Serra do Japi, em
Cabreúva, e deságua no Rio Jun-
diaí, em Salto, está em análise
em órgãos ambientais do Esta-
do. Além de Salto e Cabreúva,
atenderá Itu e Indaiatuba. A re-
gião está entre as que mais cres-
cem no Estado e tem pouca

água. As cidades querem apro-
veitar o lago para esportes náuti-
cos e turismo – planeja-se até
praia de água doce. Convênio
com a Caixa no PAC2 garantiu
ao consórcio formado pelos qua-
tro municípios R$ 57 milhões.
O projeto executivo fica pronto
em 6 meses, mas a obra só deve
começar em 2013.

BAURU
Após 2 anos, Lei das
Carroças não emplaca
Bauru tem ao menos uma cente-
na de charretes e carroças, mas
apenas uma delas é legalizada.
O decreto-lei 11.123/2010, conhe-
cido como Lei das Carroças,
obriga o condutor a fazer visto-
ria e curso de condução, empla-
car o veículo e instalar micro-
chip no cavalo. Passados quase
dois anos, só um carroceiro se
apresentou, o que levou a prefei-
tura a concluir que a lei não pe-
gou. Estuda-se agora como tor-
ná-la mais acessível.

Omelhor da saída de Rome-
ro Jucá da liderança do go-
verno no Senado é que a
gente não vai mais esbar-

rar a toda hora no noticiário com
aquele seu bigode espanando expli-
cações regimentais sobre o toma lá,
dá cá de sempre entre os poderes.

Por esse aspecto, convenhamos,
viva o sistema de rodízio de líderes
que a presidente Dilma inaugurou
ao destituir Jucá das funções que
exercia há 18 anos – desde os troca-
trocas formais da era FHC, portanto
–, com inigualável inexpressividade
pessoal.

Da maioria de suas declarações, a
gente só lembra do bigode.

Imagino que ninguém vá ficar chatea-
do se, a partir da semana que vem, o
ex-“eterno líder” do Senado aparecer
menos na mídia do que o Tiririca.

O mesmo se pode prever para a barri-
ga que notabiliza o deputado Cândido
Vaccarezza, a vítima de ontem na faxi-
na de líderes que chegou à Câmara.

Não que se espere coisa muito me-
lhor para o lugar deles, mas só o fato de
mudarem as figurinhas carimbadas do
álbum de notícias já justifica a alta rota-
tividade que o governo pretende agora
para seus representantes no parlamen-
to.

O ideal seria adotar um esquema pa-
recido com o do Big Brother Brasil, que
troca de líder da casa toda semana, né?

1.O senhor apoia a criação
de estâncias em SP? Te-
mos 67 estâncias e mais
de cem cidades queren-

do entrar. Há um plano de ado-
tar sistema de rebaixamento
anual, em que estâncias com
piores indicadores perderiam a
condição. Mas somos contra
tratar cidade como time.

2.Quanto mais estâncias,
menos recursos? O
recurso é proporcio-
nal ao número. O cál-

culo leva em conta arrecadação
de ICMS de cada cidade. Meta-
de do bolo é dividida igualmen-
te, metade é proporcional à ar-
recadação. Uma cidade peque-
na recebe hoje R$ 1,8 milhão;
as maiores, até R$ 25 milhões.

Faxina
de líderes

LÁ TEM...

Pelo Interior José Maria Tomazela

WERTHER SANTANA/AE

2 PERGUNTAS PARA...

Metrô de SP
vira ‘grife’
e estampa
suvenires
De camiseta a chaveiro, ideia é adotar
modelo semelhante ao de outras cidades

● Por um fio
Jassa, o cabeleireiro de
Silvio Santos, está à
beira de um ataque
de nervos. Tam-
bém, pudera! O
chefe decidiu ter o
mesmo número de
fios grisalhos do
William Bonner.
Imagina o trabalho
que dá para pintar!

● Londres
Conhecido como London Tube, o
metrô londrino é o principal
exemplo do fetiche de suvenires
relacionados a esse meio de
transporte. O Transport for Lon-
don tem até um site para venda
dos produtos – com entrega em
casa: http://shop.tfl.gov.uk. Há
desde luvas de cozinha a placas
com nome de ruas tradicionais.

● Nova York
O metrô nova-iorquino também
comercializa produtos com sua
marca, como galochas e bolsas
com a estampa da malha: www.
mta.info (em Shop Transit).

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

Pop. Empresa fez protótipos (foto), mas aposta de licenciamento da marca é que iniciativa privada tenha sugestões de produtos

estadão.com.br

A partir de abril, moradores
de Araraquara, a 250 km da
capital, poderão passar suas
happy hours a bordo de um
legítimo Boeing 737-200.

Mas a aeronave não sairá
do chão. O avião fazia parte
da massa falida da Vasp e foi
adquirido em um leilão pelo
piloto comercial Edinei Capis-
trano da Silva.

Ele apresentou à prefeitura
projeto para transformar o
Boeing em bar e restaurante e
instalá-lo em uma área no Jar-
dim Maria Luísa.

O avião será transportado
por carretas, desmontado, de
São Paulo para Araraquara.

Herculano Passos Jr, da Asso-
ciação das Cidades Estâncias de SP

Edison Veiga
Rodrigo Burgarelli

O Metrô de São Paulo quer co-
piar o de Londres. Você leu cer-
to. Mas não, ainda não esta-
mos nem perto de chegar aos
402 quilômetros da rede lon-
drina – as linhas paulistanas
têm 74 km, o equivalente a me-
nos de 20% da malha existente
na capital inglesa. A novidade
é que, como lá, estarão à venda
aqui em breve suvenires como
camiseta, chaveiro e caneta,
com a logomarca do Metrô.

“Adoro esses brindes dos me-
trôs estrangeiros”, diz Sérgio
Avelleda, presidente da compa-
nhia paulista. “Estamos copian-
do, sim, as iniciativas de metrôs
como o de Londres e o de Nova
York”, diz.

O primeiro passo rumo a essa
comercialização pop do Metrô já
foi dado. Na semana passada, a
companhia divulgou um conjun-
to de regras para estabelecer os
critérios do licenciamento e da
exploração da marca. A expecta-

tiva da empresa é a criação de
produtos variados, que vão des-
de peças de vestuário, artigos de
escritório e de recreação até su-
venires e livros.

“Vamos transferir para a inicia-
tiva privada a tarefa de pensar
novos itens, que terão de ser
aprovados pelo Metrô antes de
serem comercializados”, explica
Avelleda. “O céu é o limite, mas
vamos analisar caso a caso. Uma
bebida alcoólica, por exemplo,
com a marca do Metrô, jamais
aceitaríamos, assim como obje-
tos que façam alusão ao transpor-
te individual, como carros e mo-
tos”, afirma.

Exemplos. Como protótipos, a
própria companhia mandou fa-
zer camisetas, canetas, chavei-
ros e até um trenzinho de brin-
quedo. “Tenho certeza de que a
aceitação vai ser boa. O metrô é
motivo de orgulho para os paulis-
tas e todo turista que vem para
cá quer conhecê-lo. Saí na rua
com essa camiseta e muita gente
me parou para perguntar onde

era possível comprar uma
igual”, diz Avelleda.

As regras de comercialização
são claras. Se o produto foi con-
cebido pela empresa privada, o
Metrô ganha 7% do valor das ven-
das. Se for uma ideia da própria
estatal, ela embolsa 9%.

“A empresa vai poder vender
os objetos em qualquer loja da
cidade. Ela pode tanto distribuir
para bancas de jornais ou lojas
de suvenires na Avenida Paulis-
ta, por exemplo, quanto montar
um stand nos Aeroportos de
Congonhas e Guarulhos para os
turistas poderem levar de pre-
sente”, diz Avelleda.

Além da venda espalhada pela
cidade, o Metrô vai alugar um es-
paço de 21 metros quadrados na
Estação Consolação, uma das
mais movimentadas da cidade,
para que a empresa instale uma
loja com os produtos.

O ponto, na Avenida Paulista,
é estratégico para atrair visitan-
tes que vão aos locais turísticos
dos arredores, como o Conjunto
Nacional, a Rua Augusta ou mes-
mo o Museu de Arte de São Pau-

lo (Masp). Nesse espaço, o Me-
trô vai ganhar 15% de todo o fatu-
ramento bruto do que for vendi-
do de suvenires.

Licitação. Para ser escolhida, a
empresa terá de apresentar a me-
lhor proposta para a locação do
ponto na Consolação. A abertu-
ra das propostas está marcada
para o dia 11 de abril. O contrato
deve ter vigência de 60 meses.

Para se credenciar ao chama-
mento público, as empresas pre-
cisam atender às regras do regu-
lamento (disponíveis em www.
metro.sp.gov.br/empresa/nego-
cios/teoportunidade.shtml). Os
interessados podem entrar em
contato com a Gerência de No-
vos Negócios do Metrô (pelo te-
lefone 11 3371-7060 ou e-mail co-
mercial@metrosp.com.br).

TUTTY
HUMOR

Boeing vai virar
bar e restaurante

DIVULGAÇÃO SBT

● Otimismo

BAPTISTÃO/AE

Autor da ideia: Edinei Capistrano da
Silva Previsão de inauguração: abril
Endereço: Avenida Ipiranga, 200

SÉRGIO AVELLEDA
PRESIDENTE DO METRÔ
“O objetivo é tanto aumentar as
receitas não tarifárias da
companhia quanto reforçar a
valorização da marca e estimular
o uso desse meio de transporte.
Tenho certeza de que a aceitação
vai ser boa. Todo mundo ama o
Metrô.”

ARARAQUARA

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 mar. 2012, Metrópole, p. C10.




