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Valéria França

Hoje, Dia Mundial Sem Car-
ro, várias cidades do mundo
organizam manifestações em
defesa da qualidade de vida
no planeta. Em São Paulo,
muitos paulistanos já inves-
tem em transportes alternati-
vos. Carro, moto e skate movi-
dos a eletricidade ganharam a
preferência de paulistanos
que não querem abrir mão do
conforto nem poluir o meio
ambiente.

A lojista Simone Alcântara,
de 39 anos, comprou recente-
mente uma miniscooter, a Pri-
ma Elétrica 500, da Kasinski,
cor-de-rosa. Apesar de ter um
Pajero, sempre que pode sai
de moto. “Minha maior aven-

tura foi no dia em que comprei a
scooter”, conta Simone. “Saí da
loja, que fica na Avenida Bandei-
rantes, em Moema (zona sul de
São Paulo), e dirigi até Diadema
(no ABC), onde moro. Era sába-
do. E até que não passei tanto
apuro como imaginava. Todo
mundo respeitou.”

A moto chega à velocidade má-
xima de 35 km/h e tem autono-
mia de 40 km. Custa R$ 2.990. A
marca tem uma versão mais po-
tente, a Win Electra, que chega a
60 km/h e roda 80 km sem ter de
recarregar. Sai por R$ 4.990.

Para quem gosta de mais emo-
ção, a BMW desenvolveu uma po-
tente scooter ecológica, a C Evo-
lution, que chega a 120 km/h.
Tem freios ABS e um sistema re-
generativo de energia, que trans-
forma frenagens e desacelera-
ções em carga para a bateria. Lan-
çado em Londres, no mês passa-
do, o modelo ainda não desem-
barcou no Brasil.

Skate. O publicitário Pedro
Sampaio, de 24 anos, optou por
um skate elétrico. “Adoro o con-
vencional, mas o elétrico não
cansa. Parece até que estou prati-
cando snowboard, vou só mano-
brando, e apertando na mão a pis-
tola de aceleração.”

Pedro costuma circular só pe-
los Jardins, na zona sul, para visi-
tar amigos ou ir a bares da região.
“O trânsito em São Paulo é mui-
to intenso. Não dá para andar em
ruas e avenidas muito movimen-
tadas.”

Há vários tipos de skate elétri-
co. O Fiik, por exemplo, tem
pneus off-road, que se adaptam
a qualquer terreno. Alcança qua-
se a mesma velocidade da scoo-

ter da Simone – 30
km/h. Sai por
US$ 1,6 mil. Já o

nacional SK8
Tronic, da Drop-

Boards, alcança 40
km/h (R$ 2.990).

Carro. Nos últi-
mos quatro

anos,foram em-
placados 70 carros

a ba- teria no Brasil. Muitas
marcas – como Fiat, Nissan e Mit-
subishi – apostam nessa tecnolo-
gia, que já é realidade, mas ainda
não chegou a um preço viável de
mercado. O Palio Weekend elé-
trico da Fiat, que começou a ser
fabricado em 2008, sai por R$
190 mil, mais que o triplo de
um a gasolina. “Produzimos
50 até agora”, diz Leonardo
Cavaliere, supervisor do pro-
jeto Veículo Elétrico Fiat Itai-
pu. O carro chega a 120 km/h e
tem autonomia de 60 km.

“O grande problema ainda
é a bateria, que custa US$ 8

mil”, explica o engenheiro cea-
rense Elifas Gurgel, de 58 anos,

do Clube do Carro Elétrico,
que transformou um Gol a gaso-

lina em elétrico. “O meu demo-
ra oito horas para recarregar.
À noite ligo na tomada e vou
dormir.”

Ao trabalho
Graças a Deus acabou a novela! Paulo
Henrique Ganso não precisa mais ficar
andando por aí com aquela cara de on-
tem dos últimos meses.

Da boca pra fora
A Justiça Eleitoral da Bahia teve bons

motivos para retirar do ar a propa-
ganda do PT em Salvador que mos-
trava o adversário ACM Neto dizen-
do, em discurso de 2005, que “daria
uma surra” em Lula. Com o tama-
nho que tem, francamente, o candi-
dato do DEM não bate em ninguém!

Quem procura, acha!
Quando, enfim, ao final do “Medida
Certa” do Fantástico, Ronaldo Fenô-
meno estiver com o corpinho de Ze-
ca Camargo, aí mesmo é que sua bar-
riga não sairá do noticiário, né não?

Mal comparando
Nessas horas, convenhamos, o fato
de ser homem impõe respeito. Ne-
nhuma daquelas ministras do STF,
no lugar do relator Joaquim Barbo-
sa, escaparia do título de “musa do
inverno” que hoje se encerra.

Primavera brasileira
Calma! Isso que no mundo árabe
chamam de “primavera” nunca coin-
cide com a estação.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no

portal e de terça a sábado
neste caderno

Do bem

Fique de olho

Poupança

Decoração

● O último companheiro
Isso lá era hora de José Genoino pa-
rar de fumar? O cigarro vinha sendo
praticamente o único companheiro
do ex-presidente do PT nos momen-
tos de aflição com o julgamento do
mensalão! Custava esperar mais
duas semanas, caramba?

BOULEVARD }

ONDE: KASINSKI: 0800-559044;
FIIK: FIIKSKATEBOARDS.COM;

DROPBOARDS: DROPBOARDS.COM.BR ou
TEL.: (11) 3586-3767;

CLUBE DO CARRO ELÉTRICO: WWW.CLUBEDO-
CARROELETRICO.COM.BR

ONDE: WWW.THINKSURFACE.COM.BR;
PREÇO: R$ 406 (ROLO COM 0,80M X 2,90M)

Todo chargista tem o di-
reito garantido por lei
na França – acho que
aqui no Brasil também –
de rabiscar as bobagens

que quiser! O que pega no traço da
turma que desenha Maomé em sé-
ries bizarras para o semanário satí-
rico Charlie Hebdo é a falta de graça.

Não dá pra ser bonzinho neste
ofício, mas também não existe hu-
mor a serviço exclusivo do mau hu-
mor e do ódio! Pode até acontecer
de uma piada semear fúria, mas es-
sa não pode ser a meta de quem
busca o riso.

Não existe humor do bem nem
do mal! Sátira ou é bem feita ou é

mal feita.
Duvido que os franceses, enjoados

para rir do jeito que são, estejam
achando alguma graça na figura do
profeta vestido só de turbante pergun-
tando ao leitor do tabloide: “Você gos-
ta do meu traseiro?”

Não sei, graças a Deus, como fazer,
mas há de ter piada engraçada com
Maomé, coisa que os bons profissio-
nais do ramo no Ocidente não se aven-
turam a elaborar para não dar corda à
intolerância com a falta de respeito à
religião alheia. Melhor deixar quieto!

O resto é picaretagem da imprensa
alternativa em busca de celebridade
para suas páginas de humor oportu-
nista. Ô, raça!

Desculpem o
mau humor!

Carro, moto
e até skate
movidos a
eletricidade
Veículos a bateria começam a ganhar as ruas:
não exigem esforço e usam energia limpa

ONDE: WWW.ANACAPRI.COM.BR; PREÇO: R$ 140

LANÇAMENTO
A 284 e a Anacapri lançaram juntas
uma coleção de 24 sapatilhas. Todas
com brilho e muitos detalhes.

ONDE: KITCHENAID: R. GABRIEL MONTEIRO
DA SILVA, 1.241; PREÇO: R$ 1.990

CLAYTON DE SOUZA/AE

Miniscooter. Simone roda pelas ruas da cidade a 35 km/h

Leia mais. Outras
reportagens em

blogs.estadao.com.br/boulevard/

estadão.com.br

ONDE: WWW.IMELTRON.COM.BR OU
TEL.: (19) 3202-1600; PREÇO: R$ 65

Já é possível colocar o brasão
do Corinthians em todos os
cantos da casa. Este papel de
parede é um dos itens da cole-
ção Futebol Designers, da
Think Surface.

● Os reclusos
A atriz Karina Bacchi disse em entre-
vista a Amaury Jr. que se mudou pa-
ra a Espanha porque, modéstia
à parte, era famosa de-
mais para morar no
Brasil. Não precisa-
va ir tão longe! A 70
quilômetros de São
Paulo, José Dirceu
vive em Vinhedo
absolutamente
alheio à sua fama
no resto do País.

Cook for
The Cure é
a batedeira
rosa da Kitche-
nAid para
auxiliar a
campanha
de prevenção ao câncer
de mama. Da verba arrecada-
da, 30% vai para a causa. Na
loja a partir de outubro.

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

O relógio é um dos itens com 40% de
desconto à venda na “garage sale” da
joalheria H.Stern. Só hoje e amanhã.

Chegou ao mercado o
primeiro refrigerante
orgânico. Trata-se do
guaraná Wewi, da Natu-
maker, fabricante de
alimentos que seguem
a linha saudável. O pro-
dutor garante que é
100% natural.

estadão.com.br

Propostas distintas.
Os carros adaptados,
que não emplacaram
ainda comercialmente, já
estão nas ruas. À
esquerda, o engenheiro
Gurgel com seu Gol
adaptado, e abaixo o
Palio Weekend da Fiat. À
direita, Pedro com seu
skate elétrico:
locomoção divertida

ONDE: H. STERN: R. OSCAR FREIRE, 652; TEL.:
3068-8082; PREÇO: R$ 1.050 (RELÓGIO GUCCI)

BAIXOU

ONDE: WWW.PAODEACUCAR.
COM.BR; PREÇO: R$ 2,99 (250 ML)

A Imeltron lançou uma cole-
ção de cofres em formato de
porco. Mas a
maioria é mutan-
te. Tem o por-
co-abelha, o
porco-joani-
nha e o por-
co-boton.

TUTTY
HUMOR

DIVULGAÇÃO

● O mercado

JAYME DE
HOLANDA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRAS. DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
“Os veículos híbridos estão
mais avançados do que os
elétricos. A Ford, por
exemplo, já tem o Fusion, e a
Toyota vai lançar o Prius”

FOTOS DIVULGAÇÃO

CARLINHOS MÜLLER/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2012, Metrópoles, p. C8.




