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“Produtor, ativista e comu-
nicador”. São estas as pa-
lavras que Alê Youssef, 42 
anos, usa para se definir. 
Graduado em direito e mes-
tre em filosofia política, ele 
tem um currículo extenso, 
que passa por política, tele-
visão, empreendedorismo e 
cultura – nesta última área, 
destaca-se por sua impor-
tância no Carnaval de rua, 
como fundador do tradicio-
nal bloco Acadêmicos do 
Baixo Augusta e defensor de 
espaços de diálogo na cons-
trução da folia de rua.

O que explica o sucesso 
do Carnaval de rua em São 
Paulo nos últimos anos?
Trata-se de um processo des-
pertado do interesse dos pau-
listanos, como uma espécie 
de símbolo da ideia da ocu-
pação de rua. É um processo 
que vem acontecendo há cer-
ca de 10 anos, ano após ano, 
e foi muito difícil conquistar 
esse sucesso. Houve muita re-
pressão, falta de entendimen-
to por parte de muitas gestões 
municipais, então se criou em 
São Paulo uma espécie de Car-
naval ativista, tivemos que ra-
lar bastante para conseguir 
colocar os blocos na rua.

Você acha que o gigantis-
mo do Carnaval de rua po-
de atrapalhá-lo?
Eu acho que só vai ajudar. 
A gente tem que saber li-
dar com o gigantismo, por-
que ele gera recursos e mo-
vimentação financeira, as 
taxas de ocupação de ho-
téis são muito expressi-
vas, os aluguéis no Airbnb 
também, por exemplo. Is-
so só está acontecendo gra-
ças a esse gigantismo. E ao 
mesmo tempo a gente es-
tá em um ponto sem retor-
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O fundador do Acadêmicos do Baixo Augusta 
defende um Carnaval de rua livre e democrático

públicos da cidade, quais 
são os limites para esse 
crescimento?
É um processo que ainda es-
tá em curso, precisamos de 
mais prática para entender 
esse fenômeno. Por exemplo, 
o Carnaval no Rio de Janeiro, 
nossa principal excelência, é 
um modelo que se estabili-
zou, assim como Salvador… 
Isso também vai acontecer 
em São Paulo, porque os pro-
blemas são ínfimos em rela-
ção à grandiosidade da festa. 
Esse crescimento é recente e 
ainda precisamos vivê-lo.

O que melhorou no Carna-
val deste ano em relação 
aos anos passados?
Eu acho que foi similar a 
outros anos, mas os blocos 
se estruturaram melhor, se 
preocuparam mais com os 
equipamentos de som, por 
exemplo. Também houve 
diálogo no planejamento. 
O que aconteceu de melhor 
foi a grande explosão de pú-
blico. O paulistano abraçou 
a ideia. O melhor do Carna-
val veio do folião.

Qual é o desafio que fica 
para o futuro?
É constituir espaço de diálo-
go que reúna blocos, prefei-
tura, todos os interessados no 
Carnaval. E que a gente possa 
constituir uma legislação que 
venha regulamentar essa fes-
ta. Nós, dos blocos, somos a 
favor da manutenção do mo-
delo livre, democrático e des-
centralizado de Carnaval, um 
modelo que possa ser feito 
por qualquer grupo: sem cor-
da, sem abadá, sem área VIP, 
que não fique restrito a al-
guns circuitos. Esse modelo 
foi consagrado em uma luta 
de muitos anos, foi uma con-
quista da sociedade.   METRO

no, é um ponto de consoli-
dação absoluta do Carnaval 
de rua. Qualquer coisa que 
aconteça em São Paulo é gi-
gante, é a maior cidade do 
país e é de se esperar que o 
Carnaval seja tão grande.

O prefeito Doria disse que, 
provavelmente, não have-
rá Carnaval na Vila Mada-
lena em 2018. O que você 
acha dessa decisão?
Eu acho uma decisão equi-
vocada, porque qualquer de-
cisão precisa levar em conta 
o diálogo. A Vila Madalena é 
um bairro cultural tradicio-

nal de São Paulo, que tem ex-
pressões importantíssimas 
da retomada do Carnaval de 
rua. O melhor caminho seria 
construir na base do diálogo 
um planejamento que envol-
vesse a tradição cultural e le-
vasse em conta os interesses 
do bairro. O Carnaval é uma 
festa que tem como natureza 
a espontaneidade, então não 
se pode falar “aqui não vai 
acontecer Carnaval”, porque 
ele não se expressa só nos 
blocos, é uma festa popular 
absolutamente espontânea.

Tendo em vista todos os 

‘Grafitódromo’

Inscrições para o 
MAR  abrem hoje
Começam hoje as ins-
crições para o MAR (Mu-
seu de Arte de Rua), pro-
grama da Prefeitura de 
São Paulo que abre espa-
ços para a criação de ar-
te urbana. Inicialmen-
te, serão selecionados 
oito projetos de pintu-
ra de rua, que receberão 
investimento de R$ 200 
mil de patrocinadores. 
A inscrição deve seguir 
o edital elaborado pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura e pode ser feita 
até o dia 13 de abril, pes-
soalmente ou enviada 
pelo correio. Nos proje-
tos, é preciso indicar em 
qual área pública os ar-
tistas pretendem fazer a 
pintura.  METRO

36 autuados 

Direção Segura 
flagra motoristas 
alcoolizados   

Em blitze nas avenidas 
Pedro Álvares Cabral e 
Hélio Pellegrino duran-
te a noite de sábado e a 
madrugada de ontem, o 
programa Direção Segu-
ra, do Detran-SP, autuou 
36 motoristas na capital 
– quatro por dirigirem al-
coolizados e 32 por não 
realizarem o teste do ba-
fômetro. Todos foram 
multados em R$ 2,9 mil. 
No total, 224 pessoas fi-
zeram o teste.  METRO

Dólar 
 - 1,60%  
(R$ 3,144)

Bovespa 
+ 0,14% 

 (64.675 pts)

Euro 
- 0,78%  
(R$ 3,353)

Selic 
(12,25% a.a.) 

Salário 
mínimo 
(R$ 937) 
 

Cotações

HOJE NA RÁDIO BANDEIRANTES
 
Hoje, se puder, liga na Rádio Bandeirantes. No rádio amigo e isso que 
o rádio é mesmo. Vou começar um novo programa, que nada mais é 
que uma boa conversa ao pé do ouvido, tipo papo de boteco, ponto 
de busão, engenharia de palavras na padaria regada ao pão na chapa 
e molhada com um café quentinho.   Não me proponho a fazer nada 
mais que isso. Hoje devo receber gente importante, talvez nosso futu-
ro presidente, governador Geraldo Alckmin, que vai lá pra conversar 
e é o que ele mais gosta de fazer, café, água e uma história boa. 

Sábado recebi uma ligação do prefeito Doria à 1h da madru-
gada. Estava saindo da prefeitura e se trabalhar deste jeito tem 
chance de dar certo. Pode ser que também apareça por lá, mas fi-
cou de responder. No sábado, 11 de março, um pouco mais tarde, 
estou escrevendo estas empilhadas linhas às 4h da madruga (in-
sônia brava), mas o prefeito disse que se não for hoje, segunda, 
com certeza passa por lá esta semana. 

É um orgulho voltar à Rádio Bandeirantes num microfone de 
opinião corajosa, histórica e pedra fundamental do grupo Bandei-
rantes. Foi lá que tudo começou. Hoje é entre os meios de comuni-

cação, o maior complexo de rádio do Brasil. Hoje, quando o Zé Pau-
lo, referência de jornalismo do grupo, me anunciar, com certeza 
absoluta a voz tremula que brotar do meu coração, vai ser a do me-
nino que com 15 anos falou pela primeira vez no plantão esporti-
vo da Radio Colorado de Ribeirão Preto. Gosto de fazer TV, mas amo 
o rádio por ser simples e direto e direito como o povo brasileiro. É 
pra essa gente que divide suas horas de trânsito pesado, trabalho es-
tressado, ou mesmo um minuto de descanso, ou chacoalhando no 
transporte coletivo, com um cara que fala sem parar do outro lado 
do microfone num radinho de pilha ou aplicativo de celular. Mui-
to bacana estar longe das luzes de estúdio, cabelo arrumado, ter-
no, maquiagem, só vocês e a gente nas ondas do rádio que já foi o 
maior invento do mundo e que pode não ser mais, mas continua 
sendo seu grande companheiro de uma boa prosa fiada.

Rádio é como jornal, que resiste ao virtual neste bom e velho papel 
em que você neste momento passeia seus olhos procurando entender 
porque falei de sábado na segunda já as 4h30 da madruga. Bem, foi só 
pra fazer um convite pra ligar na Rádio Bandeirantes logo cedo e dizer 
que depois de expressar isto nem sei se é a coluna do Metro ou um so-
nho de quem ainda acha que esta acordado. Se for de qualquer forma, 
será um sonho realizado. Bom dia, boa semana, seja feliz.

Olhar 
cidadão

JOSÉ LUIZ DATENA
JOSE.DATENA 
@METROJORNAL.COM.BR

Estímulo à economia

‘Maior erro’
A ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) afirmou 

ontem, na Suíça, que o 
maior erro do seu governo 
foi promover a redução de 
impostos para estimular 
o setor produtivo. “Eu 

acreditava que, se 
diminuísse impostos, 
teria um aumento de 
investimentos”, disse. 
“Eu diminuí. Eu me 
arrependo disso. No 
lugar de investir, eles 

[empresários] aumentaram 
a margem de lucro”.  A 
petista fez ainda um 

trocadilho com o pato de 
borracha, um dos símbolos 

das manifestações 
organizadas pela Fiesp, 
e o impeachment. “Meu 

impeachment também foi 
por não pagar o pato e o 
pato eram os impostos.”


