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SELEÇÃO: Usada como forma de
selecionar o público, a consuma-
ção mínima, em São Paulo, pode
chegar a R$ 150 em boates co-
mo a Heaven, na Rua Estados
Unidos, nos Jardins. O público
até reclama do alto custo, mas
dificilmente deixa de entrar por
acreditar que há neste sistema
uma forma de compensação pa-
ra o pagamento, na maioria das
vezes traduzida em bebidas.
Mas a ilusão termina quando se
chega ao bar, onde uma lata de
cerveja pode custar R$ 12 e uma

simples água mineral, R$ 10. “Já
fiz um teste deixando o cliente
livre para escolher se pagava
entrada ou consumação mínima,
80% acabava indo na segunda
opção”, afirma Fábio Pardo, só-
cio da Cine W, nos Jardins. A
ilusão do consumidor chega a
tanto que o movimento descrito
por Pardo fez com que o fatura-
mento da casa crescesse 30%.
“Quando tem que pagar um tan-
to só para entrar a pessoa se con-
trola mais nos gastos durante a
noite”, afirmou.
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A bailarina carioca Bárbara Melo
Freire, de 19 anos, faz sucesso na
Alemanha. Ela acaba de ser con-
tratada pela companhia de dança
alemã Volkstheater e se prepara
para desempenhar o papel princi-
pal no espetáculo A Bela Adorme-
cida, que será montado pelo gru-
po no mês que vem. Mas a vida
não foi fácil para Bárbara: ela nas-
ceu no Morro do Pavão-Pavãozi-
nho, em Copacabana, e só estu-
dou balé clássico porque foi in-

cluída no projeto social Dançan-
do Para Não Dançar.

“Estou amil. Muito feliz e tam-
bém muito estressada”, disse Bár-
bara ontem, por telefone. Eram
20 horas (horário local) e ela ha-
via acabado de chegar ao interna-
to em Berlim, onde mora há 5
anos. Voltava de 10 horas de en-
saios na Staatliche Ballettschule,
escola emque estuda graças àbol-
sa conseguida pelo projeto e de
onde sairá para a Volkstheater.

As despesas com alimentação,
planode saúde e transporte têm si-
do pagas pela Petrobrás, patroci-
nadora do Dançando, e pela Ví-
deo Filmes, produtora do cineasta

WalterSalles.A jovemestá ansio-
sa com a nova empreitada, para a
qual foi selecionada numa audi-
ção, realizada no dia 20, durante a
qual concorreu com mais de cem
estrangeiras. O salário será de
€1.500 (cerca de R$ 5.300).

PIONEIRA
Bárbara calçou as primeiras sapa-
tilhas aos 10 anos. Nunca havia
visto uma bailarina de perto. Co-
mo vivia se requebrando pela ca-
sa, ao som do rádio, sua mãe, que
trabalha como acompanhante de
uma senhora idosa, resolveu ins-
crevê-la no Dançando. Era a pri-
meira turma do projeto. Bárbara

passou a freqüentar as aulas com
uma amiga e duas primas. Em
1997, foi chamada para participar
de um intercâmbio na Staatliche
Balletschule comoutras seis crian-
ças, após ser aprovada por uma
banca formada por profissionais
do Teatro Municipal do Rio.

Receoso, o pai, o cozinheiro
João Batista Freire, de 52 anos,
chegou a pensar em proibir a filha
de viajar. Mas percebeu que dan-
çar era sua vocação. Os primeiros
meses em Berlim foram sofridos.
Bárbara não falava uma palavra
em alemão. Com o passar do tem-
po, a bailarina foi gostando da no-
va rotina, aprendendo o idioma e
arrumou um namorado.

Segundo a bailarina Thereza
Aguiar, fundadora e coordenado-
ra do Dançando, Bárbara é muito
dedicada à profissão. Criado para
inserir socialmente jovens em si-
tuação de risco, o projeto comple-
ta dez anos em 2005.●

Bárbara, da favela para o balé alemão
Brasileira de 19 anos, que saiu do Pavão-Pavãozinho, ganhou o papel principal em “A Bela Adormecida”

Polícia investiga comércio de
cópias de livros em universidade
Investigadores já apreenderam material perto das mais tradicionais instituições de SP

PIRATARIA
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Um inquérito aberto na Divisão
de Investigações Gerais (DIG)
apura o comércio de cópias de li-
vros em universidades de São
Paulo. Ele foi aberto em dezem-
bro com base em uma representa-
ção da Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos. A entida-
de apresentou aos policiais uma
lista de locais usados pelos estu-
dantes para fazer cópias dos li-
vros. “Nosso homens apreende-
ram grande quantidade de cópias
e livros”, disse o delegado Edson
Soares, diretor da DIG, do Depar-
tamento de Investigações sobre o
Crime Organizado (Deic).

Segundoodelegado, os investi-
gadores apreenderam cópias per-
to de todas as mais tradicionais
instituições de ensino na cidade,
como a Universidade de São Pau-
lo (USP), a Pontifícia Universida-
deCatólica (PUC) e aUniversida-
de Mackenzie. O inquérito ainda
não foi concluídopois apolícia es-
tá terminando a identificação dos
envolvidos. “Os locais eram pró-
ximos. Não encontramos ne-
nhum dentro das universidades.”

A reprodução de trechos de li-
vros é crime contra a propriedade
intelectual, cuja pena varia de 2 a
4 anos de reclusão. O combate a
essa prática é uma das medidas
aprovadaspeloConselhode Com-
bate à Pirataria e Delitos contra a
Propriedade Intelectual, do Minis-
tério da Justiça. Divulgado an-
teontem,oplano do governo fede-
ral prevê a execução dessas ações
nos próximos dois anos.

“Se eu não pudesse tirar xerox
certamente não poderia estudar.
No início do ano os professores
passam a bibliografia e a gente vê
que não dá para comprar tudo e
muito coisa não tem na bibliote-
ca”, lamenta a pós-graduanda de
língua portuguesa da Universida-

de de São Paulo (USP), D.C.P, de
30 anos. Ela havia acabado de ti-
rar cópias de um livro europeu
que custa cerca de R$ 300,00. A
cópia saiu por R$ 28,00. “Outro
dia eles não quiseram tirar a có-
pia, disseram que era proibido,
mas assim ninguém estuda. Con-
segui o original com uma amiga
queviajou para fora, mas nãopos-
so ficar com o exemplar dela.”

A colega de classe de D. Vere-
na Kewitz, de 30 anos, sofre com
o mesmo problema. “Muitos títu-
los já saíram de catálogo e aí não
tem jeito, temos que fazer cópia.”
A estudante de inglês da USP Sa-
brina Brito de Correia Santos, de
21 anos, gasta de R$ 20,00 a R$
30,00 por semana em xerox. “No
semestre passado os professores
adotaram somente dois livros, o

restante são capítulos de vários
títulos diferentes.”

CAMELÔS
No centro da cidade é inevitá-
vel não esbarrar com ambulan-
tes oferecendo de camisetas a
programas de computador fal-
sificados. Ontem à tarde, na
Avenida Senador Queiroz cin-
coambulantes vendiam merca-
doria falsificada na calçada,
em sua maioria CDs e DVDs.
Estacionada ao lado estava um
carro do Deic. “Os policias es-
tacionaram o veículo naquele
local por que foram entregar
uma intimação em um shop-
ping popular da região”, expli-
cou o diretor da DIG.

“São três CDs por R$ 10,00.
Antes era mais caro, mas ago-
ra que a concorrência aumen-
tou o preço teve que baixar”,
contou o ambulante A.D., que
trabalha no local há dois anos.

Segundo a Polícia Civil, só
na região da 25 de Março fo-
ram apreendidos em 2004
mais de 2,5 milhões de CDs e
339 mil pares de tênis falsos.●

PALCO – Bárbara ensaia dez horas por dia e não quer voltar ao País
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O setor de defesa do consumidor
ganhou, em tese, mais um round
contra a cobrança de consumação
mínima em bares e boates. O go-
vernador Geraldo Alckmin san-
cionouanteontemuma lei proibin-
do a cobrança. O projeto de lei do
deputado Alberto “Turco Loco”
Hiar foi podado, contudo, num
dos seus pontos mais relevantes:
a multa. “A gente aprende na fa-
culdade de Direito que não adian-
ta ter lei sem pena”, disse o advo-
gado Sérgio Tannuri.

Para Alckmin, a sanção esta-
dual – proposta para ser de 500
Ufesps ou R$ 6.650,00 – poderia
entrar em conflito com a multa
prevista no Código de Defesa do
Consumidor (CDC), que varia de
200 Ufirs (cerca de R$ 210,00) a
3 milhões de Ufirs (cerca de R$

3,2 milhões). Ou seja, poderia ha-
ver discussão sobre qual lei se-
guir para punir a infração, uma
vez que a prática já é considerada
irregular pelo código. Ainda de
acordo com o governador, o
CDC permite a graduação da pe-
na de acordo com a gravidade da
infração, o que a multa proposta
por Turco Loco não previa.

“Vou procurar o governador
para solicitar que, emcasode rein-
cidênciade cobrança, o estabeleci-
mento seja fechado. É disso que o
empresário temmedo”, disse ode-
putado tucano, colocando panos
quentes na situação.

O chefe de gabinete do Procon,
Vinícius Zwarg, afirmou que a
multa não fará falta porque a san-
ção do CDC já é aplicada há anos
e que a lei é positiva porque dará
mais publicidade ao direitodos ci-
dadãos.

A questão principal, avaliou
Tannuri, é a aplicação da mul-
ta. Segundo ele, como o Pro-
con não tem fiscais suficientes
para colocar nas ruas fazendo
blitz, só consegue agir median-
te denúncia de consumidores.
Empresários do ramo de casas
noturnas concordam com o ad-
vogado. “Se os órgãos públi-
cos não investirem em fiscali-
zação, essa lei vai continuar va-
lendo apenas no papel”, afir-
mou Daniel Nagao, sócio dos
bares Maevva e Penélope, e da
boate E-Muzik, todos na Vila
Olímpia.

ORIGEM
Segundo Turco Loco, o proje-
to de lei foi concebido com o
objetivo de diminuir o consu-
mo de álcool dos freqüentado-
res dos bares e boates. Segun-
do ele, as pessoas acabam se
excedendo na bebida para
não se sentir no prejuízo. “Co-
mo eu não bebo, quando vou
a uma casa noturna, ou tomo
uma overdose de água ou ce-
do minha cota para um ami-
go, que acaba bebendo de-
mais.”

Os planos do deputado, con-
tudo, podem não ter resultado.
Receosos comaperdadepúbli-
co, os donos dos estabeleci-
mentos já preveêm alternati-
vas. “Vamos criar brindes para
bonificar o cliente, como vale-
drinques. Por exemplo, a pes-
soa paga a entrada e tem direi-
to a xis cervejas”, disse Geor-
ges Henri, consultor do bar
Azucar, no Itaim-Bibi.

“Quem vai sair perdendo no
fim das contas é o consumi-
dor”, resumiu Flávio Zuques,
sócio do Marcenaria, na Vila
Madalena. Provavelmente, o
valor do couvert artístico au-
mentará para cobrir a falta que
a consumação fará no caixa.

Turco Locoadiantou que fa-
rá uma campanha de divulga-
çãoda lei, cujoprincipal conse-
lho será: “Se quiserem ter co-
brar consumação mínima, não
pague e chame a polícia. Faça
valer a lei”.●

DIVULGAÇÃO

Reprodução é crime
contra propriedade
intelectual, com pena
de 2 a 4 anos de prisão

NAS RUAS – Venda de CDs e camisetas na Avenida Duque de Caxias, no centro: carro policial estacionou ali perto para entregar intimação
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EM CAPÍTULOS – Sabrina gasta até R$ 30,00 por semana com xerox

Governo vai
fechar feiras de
contrabando

Vannildo Mendes
BRASÍLIA

O governo federal está progra-
mando uma série de megaopera-
ções em cidades de grande e mé-
dio portes para desativar o comér-
cio de produtos contrabandeados
emfeiras livres e shoppings popu-
lares. A repressão ao comércio de
muamba será intensificada já a
partir deste mês e terá a participa-
çãoconjunta daReceita edasPolí-
cias Federal e Rodoviária.

A medida integra o conjunto
decemações aprovadaspelo Con-
selhode Combate àPirataria eDe-
litos contra a Propriedade Intelec-
tual, a serem desencadeadas ao
longo dos próximos dois anos.

Cidades como São Paulo, Rio,
Brasília, Belo Horizonte, Salva-
dor e Recife, onde atuam quadri-
lhas de traficantes de produtos es-
trangeiros, sobretudo eletrônicos,
serão alvos prioritários das me-
gaoperações. O objetivo é des-
mantelar as quadrilhas e cortar o
suprimento de mercadorias pira-
teadas. Para evitar problemas so-
ciais com o desemprego – cerca
de 200 mil pessoas vivem direta e
indiretamente desse comércio ile-
gal – as feiras não serão fechadas,
mas induzidas a trocar o contra-
bando por produtos legais, princi-
palmente os produzidos no País.

Uma vez feita a desativação, a
insistênciana prática será crimina-
lizada, segundo explicou o presi-
dente do conselho, Luiz Paulo
Barreto. De acordo com ele, o co-
mérciode muamba perdeu a inge-
nuidade inicial dos sacoleiros e
tornou-se uma atividade domina-
da por máfias estrangeiras. ●

“A gente aprende na
faculdade que não
adianta lei sem pena”,
diz advogado
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