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SOCORRO (SP) 
A134 KM DE SP, CIDADE É ADAPTADA 
PARA PESSOAS COM DIFICULDADE 
DE LOCOMOÇÃO Págs. F8eF9 

Nova York 

Com quase 9 milhões de habitantes e um 
mundo de referências culturais, a maior metrópole 
dos EUA tem na inclusão a sua palavra de ordem; 

viajantes que usam cadeira de rodas não encontram 
barreiras para explorar as principais atrações 

turísticas da Big Apple Págs. F2 a F7 

Ligando a ilha de Manhattan ao 
Brooklyn e concluída em 1883, 
3 ponte do Brooklyn demorou 

16 anos para ficar pronta 

1^ 
CINEMA 

Cenário de 600 filmes, cidade foi 
filmada por Woody Allen, 

Martin Scorsese e Spike Lee Págs. F6 e F7 

CADEIRANTES 
Disponível, Nova York tem hotéis, 
passeios e meios de transporte 
perfeitamente 3.CGSS1VGÍS Págs.F2aF5 
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NOVA YORK ACESSÍVEL 
»Quem é habituado à realidade brasileira pode até demorar para acreditar em uma cidade sem obstáculos 

Nova York acolhe os cadeirantes 
M3í 10 lima-Z5.d<J0-2£-39C-L'. 1,1 r v ;> . . rrap<ePK-íse 

SITES DE NOVA YORK 
www.nyc.gov 
www.citysightsny.com 
www.nyc-tour.com 

www.nycgo.com 
www.mtaJnfo/nyct/paratran 
www.mta.info/mta/ada 

Union SquafG 

S> GREENWICHVILLAGE 
WEST VILLAGE EflST VILLAG 

SI* LITTLE 
ITALY 

CHINATOWN 

» PASSEIO ELEVADO 
O poeta Walt Whitman (1819-1892), que viveu no Brooklin e em N Y, usava a passarela, que fica 
5,5 m acima da ponte do Brooklin, e dizia ser 'o melhor remédioque minha alma já experimentou' 

-Civicttnter 

I 
IBECA 

Battery FINANCIAL 
Patk DISTRICJ 

JAIRO MARQUES 
C00RDÍNAD0R-M5ISÍÍN1E DA 
AGÍNClAfOlHA.ErVi NOVA YORK 

Uma sensação de liberdade 
que nenhuma cidade brasileira 
oferece a um eadeirante ou pes
soa com mobilidade reduzida. 

É esse o impacto que Nova 
York. a maior metrópole dos 
EUA, oferece logo nas primei
ras horas para quem está to
cando uma cadeira de rodas por 
suas calçadas amplas, sem obs
táculos e com rampas. 

Perguntar se um local de 

grande circulação de pessoas 
-como museus, lojas e restau
rantes— tem condições de 
acessibilidade chega a causar 
estranhamento nos nova-ior
quinos, que estão acostumados 
a conviver com pessoas com li-
milação física ou sensorial. 

Mesmo em locais pequenos. 
como uma cafeteria, há banhei
ros com portas grandes, barras 
de apoio e válvula de fácil acio
namento. Sem falar do acesso 
sem barreiras para entrar e sair 
dos recintos. 

Na ilha de Mannatlan —a 

principal de Nova York e que 
condensa centenas de atrações 
turísticas, gastronômicas e de 
lazer—, os t ransportes são aces
síveis (leia mais na pág. PS). As 
ruas, em sua grande maioria. 
são planas e a estrutura urbana 
é pensada para atender a neces
sidades diversas. 

Para uma pessoa com defi
ciência que está acostumada às 
mazelas urbanísticas c sociais 
brasileiras, até demora um 
pouco para acreditar c se con
vencer de que não haverá 
transtornos para passear na 
disputada e impressionante 'li
mes Squarc, de que vendedores 
de lojas chiques irão tratá-la co
mo consumidora —e não como 
uma pessoa estranha— e de que 
é possível freqüentar qualquer 
ponto turístico do rol dos fun
damentais sem se preocupar 
com dificuldades de acomoda
ção ou de acesso. 

l i roadway 
Escolher a qual espetáculo 

assistir ent re as dezenas de op
ções da Broadway é missão 
muito mais complicada que 
chegar ao local e ver o show em 
uma cadeira de rodas. 

As casas das principais atra
ções —"A Bela e a Fera", "O Rei 
Leão" e "Ilair", por exemplo— 
são preparadas para receber o 
público com algum tipo de limi
tação motora. O local designa
do para o eadeirante geralmen
te é bem localizado e permite 
uma visualização perfeita. Con
tudo, a regra de comprar os in
gressos antes deve ser seguida 

Além disso, para comprar a 
entrada com desconto de 50% 
o deficiente não precisa fi car na 
gigantesca fila do ponto de ren
da da 'limes Squarc. Basta irdi-
retamente a bilheteria do- espe-
táculoaquc planeja assistir. 

O lornolisto Jai<o Marçues, M. é í aJe lwie e 
autor fia fclog M(p-//aMimcomo*Mo.íolti.vMo 
g.uol.COm.t< 

http://www.nyc.gov
http://www.citysightsny.com
http://www.nyc-tour.com
http://www.nycgo.com
http://www.mtaJnfo/nyct/paratran
http://www.mta.info/mta/ada
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NOVA YORK ACESSÍVEL 
» N O 86° andar do prédio, há binóculos pagos rebaixados que também podem ser usados por cadeirantes 

1 
Espetáculos 
Se for assistir a 
umshowda 

Broadway, compre os 
ingressos nas 
bilheterias das 
companhias. 
Deficientes pagam 
metade do valor o 
ficam em lugares de 
ótima visualização 

2 
Parques 
O Central Park 
ê um ótimo 

passeio. Se você não 
tiver muita energia 
para tocar a cadeira de 
rodas pelos 3 km7 de 
atrações, alugue um 
triciclo motorizado ou 
umahandbikeítricklo 
manual) 

3 Via paralela 
Quando 
estiver 

tocando a cadeira por 
uma rua íngreme, 
pwureumavia 
paralela. A cidade é 
desenhada para ter 
sempre uma opção 
mcis vantajosa 
de passeio 

4 
l Restaurantes 

Peça ajuda para abrir 
portas de lojas, ba res 
e restaurantes que 
costumam ser difíceis 
de acionar, já que 
estão sempre bem 
fechadas devido ao- ar-
condkionado 

Ingressos 
I Prepare o 
—: bolso: 

museus, passeios de 
barco e atrações 
turísticas cobram 
tarifas normais dos 
deficientes 

Acesso 
Vale a pena 
escolher um 

notei bem localizado, 
nas proximidades da 
Times Sauare, por 
exemplo. Ali se 
concentram vários 
restaurantes e 
estações acessíveis 
de metrô 

Escadas 
Quando vir 
uma escada 

em um local público, 
não se desespere ou 
desista do passeio. 

Procure informações 
sobre o acesso 
especial. Os pontos 
mais importantes 
têm acessi bilidade 

Calçadas 
Aproveite as 

" calçadas lisas e 
amplas para passear. 
Cuidado, porém, nos 
cruzamentos. Há 
vários sinais de 
trânsito que ficam 
livres para pedestres 
ecarros ao 
mesmo tempo 

Elevadores 
Quando for 
visitar 

museus, pegue o guia 
básico de localização 
(gratuito). Alie 
possível saberonde 
estão os elevadores, 
as rampas o o serviço 
de apoio 

ANTES DE 
RESERVARA 
PASSAGEM 

: É preciso entrar 
em contato com 
antecedência com 
as companhias 
aéreas sobre a 
necessidade de 
usar uma cadeira 
de rodas. Nos vôos 
TAM, Delta e 
United é necessário 
informar a 
necessidade no ato 
da reserva da 
passagem. Na Copa 
Airlines o 
passageiro deve 
entrar em contato 
com a central de 
atendimento com 
no mínimo24 horas 
antes de embarcar 

Observatório do 
Empire State é 
acessível a todos 

00 ENVIADO ESPECIAIANOVAYORK 

A experiência de ver Nova 
York do alto de uni de seus ar-
ranha-ecus c inesquecível e, 
nos prédios mais tradicionais. 
totalmente acessível. 

Para subir até o 86° andar do 
emblemático Empire State 
Building. por exemplo, é preci
so apenas paciência e tolerar o 
amontoado de turistas, uma 
TC2 que toda a eslrulura do ob
servatório é pensada para os 
cadeirantes. 

Nos quatro cantos da cober

tura do edifício, há espaços re
servados pera pessoas de baixa 
estatura ou cadeirantes desfru
tarem avista de forma plena. 

Os seguranças auxiliam na 
acomodação quando há pes
soas "andar tes" no local. 

No lopo do prédio, lia tam
bém binóculos rebaixados 
(USS 0,25) para uso de crianças 
e de pessoas com de ficiência. 

Es tá tua da Liberdade 
Tanto no Empire State Ruil-

ding como cm outras atrações 
nova-iorquinas, pessoas com 

deficiência pagam a entrada 
normalmente. 

Na Estátua da Liberdade, é 
preciso comprar o tíquete da 
balsa —que tem banheiros 
acessíveis— e outro para o mo
numento. O passeio ate a pe
quena ilha onde fica a estátua é 
agradável e as condições de 
acesso repelem o perfil de NY: 
calçadas lisas, amplas e muito 
bem conservadas; ausência de 
inclinações relevantes ao longo 
dos percursos; banheiros espe
ciais e prioridade nas filas. 
(JA1R0 MARQUES) 

Empire State, prédio de 
449 m concluído em 1931 

Avisos sobre 
acesso estão 
por toda a parte 

DOENVIA.00ESPEC1ALAN0VAYORK 

Sc os americanos não cos
tumam —ao contrário do 
brasileiro— oferecer sempre 
uma ajuda para dar uma 
"mãozinha" ao eadeirante ou 
a uma pessoa com deficiên
cia visual para atravessar 
uma rua, em contrapartida 
informações para que eles 
transitem por Nova York de 
forma independente estão 
por tod os os lados da cidade. 

Por Irás da escadaria de 
grandes atrações turísticas. 
como o M e t r o p o l i t a n 
(www.metmuseum.org) 
ou o Museu de Historia Na
tural (www.amnh.org), há 
sempre uma placa bem loca
lizada dizendo onde é o aces
so facilitado, 

Os principais museus no
va-iorquinos possuem tam
bém serviços de atenção aos 
deficientes. Eles oferecem 
cadeiras de rodas, bengalas c 
equipamentos de som com 
descrição das obras, que po
dem ser usados por cegos. 
Há ainda planos de visitação 
mostrando onde é possível 
encontrar elevadores ao lon-
godas galerias. 

Nas entradas de estações 
de metrô com escadas —a 
grande maioria—, há indica
ções sobre a localização de 
onde é possível encontrar 
uma via acessível daquela li
nha nas proximidades. 

Mesmo em lojas, restau
rantes ou bares cm cuja en
trada há degraus ou rampas 
íngrçmçs, ç comum sç depa
rar com um adesivo nas por
tas com uma inscrição do ti
po: "Senhor eadeirante, peça 

ajuda a um dos funcionários 
para entrar". IJM> 

http://www.metmuseum.org
http://www.amnh.org
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NOVA YORK ACESSÍVEL 

»Em NY é possível ao cadeirante usar qualquer tipo de condução pública, com rampas e lugar reservado 

Transportes são adaptados 

» LUZES 
Dois raios azuis iluminam o céu em Lower Manhattan, no local onde as torres gêmeas do World Trade Center foram destruídas 
por atentados terroristas em 2001; cada uma das torres tinha 110 andares e o conjunto tinha 450 empresas e 50 mil fu ncionários 

DO ENVIADO E5PECIAIANOVAYOKK 

Vai de táxi? Nova York tem 
vários carros acessíveis com o 
símbolo universal estampado 
na lateral. De ônibus? Espere 
num dos muitos pontos devida
mente identificados. Os veícu
los têm rampas e espaço de so
bra. Precisa de transporte espe
cial? Ligue para o serviço de 
atendimento, que manda uma 
van adaptada o buscar onde for 
preciso. Quer se sentir livre? Vá 

de metrô. 
Diferente mente da realidade 

encontrada nas grandes cida
des brasileiras, em que o defi
ciente tem pouca ou nenhuma 
opção de transporte, em Nova 
York é possível usar qualquer 
tipo de condução pública ou 
prestadora de serviço. 

Ate os tradicionais ônibus de 
turismo —aqueles com segun
do andar aberto e um guia con
tando piadas sem graça— tem 
rampas e espaço reservado. 

A opção, porém, só vale para 
quem quiser fazer um tour rá
pido pela cidade. O local do ca
deirante fica na parle de baixo 
do ônibus e a visualização é 
bem compromet ida pelos 
anúncios publicitários estam
pados na lateral do veículo. 

Pegar táxi na Quinta Avenida 
é um desafio para qualquer um 
—e não ediferente para ocadei-
a*ante. A frota não c exclusiva 
para deficientes, mas existe. 

Para enfrentar uma corrida é 

preciso ignorar o mau humor 
de alguns condutores e se es-
goelar um tanto para que eles 
parem. Os carros são equipados 
com elevador, mas o taxista não 
costuma ajudar muito na logís
tica do embarque. 

Outra opção são as vans 
adaptadas que atendem com 
hora marcada (os agendamen-
tos são feitos pelo tel.: O0/xx/l/ 
212/877-3372017). O serviço c 
ideal para quem tem restrições 
severas de movimento.cjM) 

MarntwuifóttiyMMMwFHKtPfHH 

» MARO ZERO 
No local onde ficavam as torres q ue foram destruídas, o memorial que faz alusão às vítimas do terror (The National September 11 
Memorial & Museum) acaba de ser inaugurado; mais informações estão disponíveis no end ereço www.national911memorial.org 

No metrô, acesso à plataforma 
é pelas portas de emergência 

DO ENVIADO ESPECIAL A NOVA YORK 

Só em Manhattan, a ilha on
de fica a maior parte de Nova 
York, há 28 estações de metrô 
—e elas acessam 20 linhas— 
com elevador, espaço para em
barque nas plataformas c má
quinas para compra de hilhete 
na ai tura da cadeira de rodas. 

Para os norb>aniericano& 
com deficiência devidamente 
identificados, a tarifa é mais 
baixa. Já o turista precisa com
prar o "Mello Card" e carregá-
lo com créditos nonnalmente. 

As entradas e as saídas aces
síveis para as plataformas são 
pelas portas de emergência. É 
preciso pedir a um funcionário 
que acione o botão de abertura. 
Há a opção de abri-las com a 
barra antipânico. Porém, o 
alarme pode soar —o que acon
tece com freqüência. 

Fazendo uma combinação 
entre as diferentes linhas, é 
possível chagar aos principais 
pontos da metrópole com tran
qüilidade. Basta pegar o mapa e 
"estudar" as possibil idades. 

Para ir até a região dos mu
seus —ao Metropolitan, por 
exemplo-, a estação da ma 86, 
da linha verde, não c acessível. 
mas o cadeirante pode ir até a 
estação da rua 72, da linha la
ranja, que fica perto também. 

Ir à estátua da Liberdade, à 
ponte do lírooklyn e ao Central 
Park é rápido e confortável pa
ra quem usa cadeiras de rodas 
motorizadas, que são maiores e 
menos ágeis. Pessoas cegas 
com ates guias também usam 
de fonua prática os trens. 

A estrutura c centenária c os 
elevadores :êm aparência anti
ga. Mas os equipamentos são 
seguros e funcionam bem. <JM> 

http://www.national911memorial.org
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NOVA YORK ACESSÍVEL 
»Os cineastas Woody Allen, Martin Scorsese e Spike Lee estão completamente em casa na Big Apple 

Memória cinéfila está no DNA e no cenário i 
JAIME BORQUEZ 
COLABORAÇÃO PAPA A FOI HA 

A memória cinéfila toma de 
assalto até de quem bola os pés 
pela primeira vez na Big Apple. 
Já no desembarque, no aero
porto JFK. a sensação c de que 
já vimos esse filme. K essa im
pressão continua quando cami
nhamos pelas ruas e parques, 
vemos as pontes sobre o rio 
Hudson e os prédios. O metrô e 
os táxis Yellow Cab também es
tão nesse filme imaginário. 

Quando, no dia 11 de setem
bro de 2001, a irracionalidade 
dos alentados terroristas sola
pou os prédios do World 'IVade 
Centerc apagou milhares de vi
das. desapareceu também o ce
nário de dezenas de longas-me-
tragens - " 0 Homem Aranha". 
de Sam Haimi, em produção, te
ve que refazer cenas em onde 
apareciam as torres gêmeas. 

Percorrer Manhattan com o 
iPod cheio de músicas inspira
das na cidade mostra que. além 
das alusões ao cinema, Nova 
York tem trilha musical. A frase 
"New York. você é o cenário de 
todos esses filmes", cantada no 
Show de Simon &• Garfunkel no 
CenlralPark cm 1981. quando a 
dupla se reencontrou, não po
deria ser mais direta. A canção 
náo é deles, e sim de líenny Ga-
llagher e Graham Lyle. Mas na 
voz de Art Garfunkel, ela toma 
contornos de BigApple. 

Todo dia há. em diferentes 
pontos da metrópole que nun
ca dorme —como FrankSinatra 
(1915-1998) trombeteou numa 
de suas mais famosas canções 
—alguma produção rodando al
gum filme, seja longa, média ou 
eurta metragem, filmes publi-
citáriosevídeo-clips. 

Nasce um cenár io 
Ícone da vida nova-iorquina. 

o Subway, codinome cio metrô, 
foi aberto em 1904 c transporta 
diariamente 5 milhões de pas
sageiros —c você. certamente, 
deve tê-lo visto em maisde uma 
cena de cinema. Aliás, o primei
ro filme feito no sistema do 
NYC Transil teve como auloro 
inventor Thomas A. Edison 
(1847-19.11). issojáeml904. 

A câmara foi montada na 
frente de um carro do metrô e 
percorreu a linha da Lexington 
Avcnuc. A filmagem não tem 
som nem enredo, mas ali nas
ceu uma tradição, ou melhor 
dizendo, uma paixão literal
mente cinematográfica. 

Na Freebase (www.freeba-
se.com), uma das tantas pági
nas da Internet dedicadas a fil
mes que lêm Nova York como 
locação, há 600 verbetes. 

A força cênica da metrópole 
ganhou contornos maliciosos 
quando as pernas da Marilyn 
Monroe aparecem em "0 Peca
do Mora ao Lado" (1955). de 
Billy Wildcr. graças a seu es-
voaçante vestido branco —e a 
um providencial golpe de vento 
vindode um respiro do metrô. 

Macabro e surpreendente. 
"O Bebê de Rosemary" (1968), 
de Roman Polanski, foi rodado 
no prédio Dakota,o mesmo on
de morou e morreu, assassina
do na calçada, o beatle John 
Lennon (1940-1980). 

Woody Allen. um nova-ior
quino de carteirinha, fez ali di
versas de suas obras-primas, 
com destaque para "Manhat
tan" (1979), retrato —em preto 
e branco— de uma Nova York 
lírica e romântica que, emoldu
rada pela ponte Qucensboro, 
conta a história de Isaac Davis 
(Allen). personagem de meia-
idade que se apaixona por uma 
menina de 17 anos chamada 
'IVacy (Maricl Hcmingway). 

Já a ponte do Brooklyn apa
rece em "Mais e Melhores 
Blues", filme de Spike Lee, ou
tro cineasta nova-iorquino. 

Martin Scorsese. também 
nativo.ambientou na metrópo
le filmes violentos e vibrantes 
que, apenas lançados, viraram 
clássicos, caso de "Taxi Driver" 
(1976) c "Goodfcllas" (1990). 

E há "The Sex and The City", 
série televisiva edulcorada que 
virou filme de Michael Patrick 
King, em 2008, mostrando a re
lação íntima de quatro amigas 
em Nova York —a mais conhe
cida delas é representada pela 
atrizSarah Jessica Parker. 

Cototcf eu Sih í D C õ"i, PO Ú C flr T UÍ i uno 

DE CLÁSSICOS A COMÉDIAS ROMÂNTICAS, NOVA YORK SEMPRE SERVIU DE CENÁRIO PARA O CINEMA 

Reconhecer lugares já vistos nos 
filmes rodados nax grande maçã' 
faz parte da v iagem 

RQKKI UfcMKt] 

UENUMUKK RMIKMl.. . 
CVWLl. SHEPHER» *» Bo.y t 

Taxi Driver (1976) 
Direção: Martin Scorsese 
» Vagando por NY, um taxista se depara 
com a decadência e a violência da 
metrópole até encontrar uma prostituta 
adolescente por quem desenvolvo uma 
relação obcecada 

M a n h a t t a n 
(1979) 
Direção: Woody Allen 
» 0 personagem 
vivido por Woody 
AHcnéum escritor de 
meia-idade divorciado 
que se envolve tom 
uma jovem de 17 
anos e se sente 
atraído pela amante 
do melhor amigo 

Nova York, I 
LoveYoi (2009) 
Direção: Diversos 
diretores 
» Com lançamento 
no Brasil previsto 
para novembro, o 
filme, q.ue reúne 11 
curtas-metragens, 
foi rodado em cinco 
bairros diferentes de 
Nova York 

Sex a n d t h e 
C i t y (2008) 
Direção: Michael 
Patrick King 
» 0 seriado que 
mostra o dia-a-dia 
da personagem de 
Sarah Jessica Parker 
e suas amigas na 
cidade virou filme, 
lançado no ano 
passado 

Tootsie(1982) 
Direção: Sydney 
Pollack 
» Ator vivido por 
Dustin Hoffman 
resolve se fingir de 
mulher para 
conseguir papel em 
uma novela. 0 
problema é que ele 
se apaixona por uma 
dasatri2es 

Sinédoque 
(2008) 
Direção: Çharliç 
Kaufman 
» 0 personagem 
principal, um diretor 
de teatro, constrói 
uma Nova York 
dentro de um 
galpão, e a li passa 
anos tentando 
terminar a sua peça 

Splash (1984) 
Direção: Ron 
Hmvard 

» Decepcionado 
com sua vida 
amorosa, o jovem 
Allen Bauer, vivido 
DOIO ator Tom 

Hanks, sofre um 
acidente em alto 
maré salvo por uma 
sereia 

T h e M u p p e t s 
Take 
M a n h a t t a n 
(1984) 
Direção: Prank Oz 
» Os simpáticos 
bonecos, liderados por 
Caco ePiggy, vivem 
aventuras nas ruas de 
Manhattan tentando 
estrear seu show na 
Broadway 

hArWnAN 

Ghos tBus te i s 
(1984) 
Direção: Ivan 
Reitman 
» Após serem 
expulsos de uma 
universidade em NY, 
três professores de 
parapskotogia criam 
um serviço de 
remoção de 
fantasmas 

Gangues de 
Nova Yo xk 
(2002) 
Direção: Martin 
Scorsese 
» Em 1863, 
Amsterdan Vallon, 
vivido por Leonardo 
Di Caprio, retorna a 
NY para se vingar do 
homem que 
assassinou seu pai 

O Segredo do 
m e u Sucesso 
(1987) 
Diretor Herbert 
Ross 
» Um jovem 
recém-formado se 
mudadoKansas 
para Nova York, com 
o sonho de 
conquistar o mundo 
dos negócios 

M I C H A E L J . 

VÁ A NOVA YORK 

V ? PASSAGENSAEREAS 

SP-NOVAYORK-SP 
» Delta: U5Í73S 
» United A (lines:US$L058* 
» American Airlines: US$ 1.058* * 
»TAM; US$1058**** 
» Copa Airlines: US$ 1.158';V: 

CONDIÇÕES' 
Preço do voo-da e volta, sem taxas 
'Conexão em Washington ou Chicago 
** Valor vAlioo a té 10 de dezembro 
^Conexão TO Panamá 
-""" Valor válido paia viagens até S de 
dezembro, com pernunência mínima 
do um dia 

Delta: 4003-2121; 
www-dettaíom 
UnitedAitlir,: .; 0800-16232J; 
www.untted.com .br 
Ametkan Airlines; 0/xx/lV 
45O2-4O00; 
www.aa.com 
TAM: 4002-5700; 
www.tam.com.br 
CopaAitlineí:0/xx/lV3549-2672; 
www.copaair.com 

ÜET HOSPEDAGEM 
Hotéis adaptados para cadeirantes 
»Skyline/ Decolar: US$90** 
»Pennsylvania/ Interep: 
US$173*** 
»Edisson/Shoptur: US$185* 
»Gansevoort/ Interep: 
US$325*** 
»Grand Hyatt/Tereza Ferrari; 
US$365*** 

Hotéis não adaptados 
para cadete ntes 
»HeraldScuare/Riviera: 
US$159*** 
»Deauville/Ta'<sTour 
US$261*** 
Roosevett/5IP: US$263* ** 

Preço de diát a por pessoa em quarto 
duplo, com café da man hã 
* Valor para ouas pessoas 
" S a n café 

RESERVAS: 
Decolar: 0/xx/ll/2124-9000; 
www.decolar.oom 
Inlerepfl/xx, U/3035-28U; 
www.interep.com.br 
Shoptun O/xx/11/2092-9833; 
v,'. YW._shopl.ur.com.bt 
Tereza Ferraii: H/xx/U/3021-1699; 
V1rww.te1023fefrariviagons.com.br 
Taks Toun 0Ax/U/2821-S800; 
W\ vvv.lol-ilDur.coin.br 
SlfcO/xx/11/3168-6658; 
www.síptravel.com-br 
R i v 1.1.1. D '•-•: m:.533 • É .-_• ?, 
www.rivieraoporadota.com.br 

http://www.freebase.com
http://www.freebase.com
http://www.untted.com
http://www.aa.com
http://www.tam.com.br
http://www.copaair.com
http://www.decolar.oom
http://www.interep.com.br
http://YW._shopl.ur.com
http://V1rww.te1023fefrariviagons.com.br
http://vvv.lol-ilDur.coin.br
http://www.s�ptravel.com-br
http://www.rivieraoporadota.com.br
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NOVA YORK ACESSÍVEL 
»Além dos filmes, seriados como *Law & Order* e 'Sex and the City' acabam ditando os roteiro pela cidade 

nova-iorquinos ANALISE 

* g * SXL to <nt aas '-es* 

tever 
W h a t e v e r w o r k s 
(2009) 
Direção: Wcody Al len 

» Na comédia que deve 
chegar ao Brasil em 
novembro, um nova-
iorquino esquisito vê sua 
vida mudar ao dar abrigo 
a uma garota 

NY é uma cidade à 
procura de um roteiro 

T h e n i o s t e x c í t i n g ©râgí na l 
m o t í o n p í c t u r e e v e n t o í a l i t i m e . 

KingKong<1976) 
Direção: John Guillermin 
» Refilmado mais tarde, ogoriIa apareceu pela p'ímoira voz 
em 1933; em NY. ele jã foi visto no cinema em cima do Empire 
State e das antigas torres do World Trade Center 

MARCO CH1ABETTI 
DA EQUIPE DE ARIICUIISIAS 

Aquilo que costumamos cha
mar de Nova York, de verdade 
nem existe: e um cenário de fil
me, dividido em quatro parles: 
Manhattan. Bronx, Queens, 
Brooklyn (Slaten Island apare
ce pouco). Unia cidade à procu
ra de um roteiro. Como há mui
to diretor e roteirista nova-ior
quino, ou radicado lá, fica lácil. 

Comecemos por Manhattan, 
até porque quem teve a oportu
nidade de viver por lá sabe que 
dificilmente um filme conse
guiu capturar mais a atmosfera 
da metrópole que Woody Allen 
congelou em sua espécie de au
tobiografia fílmíea. 

Em cena. dezenas de paisa
gens da cidade, mas uma em 
particular é inesquecível: o 
skyline da ilha, visto do "pro-
menade" no Brooklyn. de dia c 
à noite, na abertura ou no en
contro dos dois personagens. 

Um personagem menos sutil 
lambem gostou de Nova York: 
King Kong refugiou-se no Em
pire State (e uma vez no topo 
das torres gêmeas do World 
Trade Center). Caiu lá do alio, 
mas na calçada nào há marcas. 

O prédio, aliás, é cenário de 
vários filmes de amor e de al
guns filmes-catástrofe. Seu to
po é um dos alvos dos alieníge
nas malvados de "Independen-
cc Day". Não sobra nada. 

Filmes-catástrofe têm espe
cial atração pela Big Apple. Em 
"Armageddoil", meleorilos ar
rancam um pedaço das torres e 
na passagem destroem a cúpula 
do Chrysler Building (o que não 
deveria ser permitido, em no
me da arquitetura)-

Em "Impacto Profundo", a 

onda colossal formada por um 
pedaço do cometa arranca a ca
beça da Estátua da Liberdade e 
a deixa boiando pela Quinta 
Avenida (neste filme, aliás, 
uma onda mata um velhinho 
sentado na Washington Squa-
re, mas ela vem rugindo do lado 
errado, pelo lado Norte da ilha). 

Em "Um dia Depois de Ama
nhã", a Bibliotecu Municipal é a 
última morada dos jovens he
róis. que sobrevivem queiman
do livros c livros de direito tri
butário. Eosque não acreditam 
nos livros como fonte de vida 
morrem de frio embaixo das 
passagens do Prospect Park 

Godzilla se refugia no Madi-
SOli Square Gardcn e no metrô, 
não depois de arrancar facha
das de prédios e destruir várias 
pontes. Em "Limite de Segu
rança", o presidente norte-
americano manda jogarem 
uma bomba de hidrogênio em 
l imes Square, para evitar o 
apocalipse. Jogam. 

K no pós-apocalíptico Tuga 
de Nova York", de John Car-
penter, as torres gêmeas ser
vem de pista de pouso para pla-
nadores. Depois dos atentados. 
elas mesmas viram foco de fil
mes sobre o 11 de Setembro. 

Entre os seriados, para quem 
gosta de Nova York, nada me
lhor do que "Law & Ordcr". ou 
seu filhote "Spccial Vlctims 
Unit", É sempre cm algum en
dereço da cidade que a trama 
tem início: Union Square, Pros-
pecl Park, a Colômbia, os par
ques, o I larlem, Upper West ou 

Upper East. as torres gêmeas, 
quando ainda existiam. O seria
do diz que trata do crime e da 
justiça, mas seu assunto mes
mo c a cidade. A cidade por de
finição; Nova Yorlí. 

PACOTES 

COM AÉREO; PREÇO POR 
PESSOA EM QUARTO 
DUPLO, 

EM HOTÉIS ADAPTADOS 

PARACADEIRANTES 

» US$1.199 

Quatro no ites no Pennsylvania 
Hotel, sem café da manhã. NaTu-
rismolO: 0/xx/11/ 3253-7300; 
www.turismolO.com. 

» US$1.350 
Cinco noites no Edisson, com café 
da manha. Na Shoptun 0 /xx / l l / 
2092-9833; www.shoptur.com.br. 

» US$1427 

Pacote de quatro noites no Grand 
HyaK Nova York, com café da ma
nhã. Inclui city toureFocacâo de 
carro. Na Tereza Ferrari; 0/xx/ 
11/3021-1699; www.tereza 
ferraiiviagens.com.br. 

EM HOTÉIS NÃO 
ADAPTADOS PARA 
CADEIRANTES 

» US$989 

0 pacote de quat ra noi tes no 
Deauville nào inclui café da ma
nhã. Ma Decolar: 0/xx/11/2124-
9000; wwwxlecolar.com 

» US$992 
0 pacote é óe três noi tes no Deau-

Jaime Bo^ues/ folha Imagem 

» ENCRUZILHADA 
Placas de rua na região da Broad way, onde fica o distr i to 
dos teatros nova-iorquinos; eles estão espalhados da rua 
41 à rua 53, entre a 6-' o 9 •"-' avenidas 

Pacote de quatro noites no Ame-
ritania, sem café da manhã. Na 
Venice: 0/ xx/11/ 30624499; 
www.vemceturismo.com.br. 

» US$1.459 
São três noites no Travei Inn, sem 
café. Inclui city tour.NaTaks 
Tour;0/x«/ll/2821-8800; 
www.tak5tour.com.br. 

» US$1.468 
Pacote de quatro noites no Mela, 
sem café da manhã. Inclui locação 
de bicicleta por um dia. Saídas en
tre 19 o 31 de outubro. Na TAM 
Viagens: 0/xx/11/3274-1313; 
www.tamviagens.com.br. 

» US$1.483 
Quatro noites no Days 8roadway, 
sem café da manha. Na MGM: 0/ 
xx / lV 3266-3844; www.mgm 
operadora.com.br. 

» US$1.647 
Pacote de cinco noites— no Fair-
field Inn By Marriott ou no Holi-
day Inn Express-, com café. Inclui 
city tour e ingresso para um musi
cal da Broadway ou para um jogo 
da NBA. Na Global Corxierçe: 0/ 
XK/ 11/3667-1188; www.global 
corKierge.com.br 

» US$1.650 
0 pacote êde nove noites— duas 
em Miami. cinco em Orlando e 
duas em Nova York- sem café da 
manhã. Na Submarino Viagens: 
4003-9888; www^ubmarino 
viagens.com.br. 

» US$1.880 
Pacote de três noitesem Nova 
York e duas em Las Vegas, sem 
café da manhã. 0 valor éválido 
até 02 de novembro. Na RCA: 0/ 
xx/ll/3017-8700;www.rca 
turismo.com.br 

» US$1.928 
Sete noites no Radisson Martini-
que, sem caféda manhã. Inclui 
city tour. Saídas em 3,10 e 17 de 
outubro. Na CVC Q/xx/11/2191-
891fwww.cvc.com.br. 

» US$2.358 
Cinco noit-es no Empire Hotel, 
sem café. Inclui city pass—válido 
por nove dias. Os valores são véti-
dosaté 29 de outubro. Na Desig» 
ner Tours: 0/ xx/11/ 2181-2900; 
www.desigitertours.com.br. 

» US$2.826 
Seis noites no Waldorf Astoria, 
com café da manhã. Inclui <ity 
tour. Saída em 28 rJedezernbro. 
Na Queensberry: 0/xx/ll/3217-
7100; www.queerisberry.com.br. 

» US$2.865 

ville, sem caféda manhã. Na Soft 
Travei: O/xx/ll/3017-9999; 
www.softtravel.com. br. 

» US$1.158 
São quatro noites no Astor on the 
Park, sem café da manhã. Na 
Americanas Viagens: 4003-4313; 
http-y/viagens^mericanas. 
com.br 

» US$1297 
Quatro noites no Crowne Plaza Ti
mes Square Manhattan, sem café 
da manha. Na Brazilian Summer 
O/xx/13/5096-2230; 
www.brazilia n-summer.com.br. 

SEM AÉREO 

EM HOTÉIS ADAPTADOS 
PARACADEIRANTES 

» US$1.960 

Seis noites no Waldorf Astoria, 
com caféda manhã. Inclui tour no
turno, passeio por Manhatthan e 
visita à Washington, com almoço. 
Na Cl imb Tour: 0/xx/ll/5052-
6305; www.climb.tur.br. 

EM HOTÉIS NÃO 
ADAPTADOS PARA 
CADEIRANTES 

» US$659 
Três noites, com meia pensão. In
clui passeios. Na STB: 0 /xx / l l / 
3038-1555; www.stb.com.br. 

» US$1236 
Quatro noites no Jumeirah Essex, 
com café da manhã. Na Inter-
point:0/xx/W 3087-9400; 

•Mflnprtim 

» SÍMBOLO 
Detalhedetáxi local,que 
leva logotipo mostrando 
que veículo éadaptado 

www.interpoinLcom.br. 

» US$1430 
Pacote de 14 noites no YMCA em 
quarto individual, corncaféda 
manhãda manhã de segunda à 
sexta-feira. Inclui duas semanas 
de eu rso de inglês na Kaplan As-
pect. Na SIP: O/xx/lL/3168-6658; 
www.siptravel.comJ) r. 

http://www.turismolO.com
http://www.shoptur.com.br
http://www.tereza
http://ferraiiviagens.com.br
http://wwwxlecolar.com
http://www.vemceturismo.com.br
http://www.tak5tour.com.br
http://www.tamviagens.com.br
http://www.mgm
http://operadora.com.br
http://www.global
http://corKierge.com.br
http://viagens.com.br
http://www.rca
http://turismo.com.br
http://891fwww.cvc.com.br
http://www.desigitertours.com.br
http://www.queerisberry.com.br
http://www.softtravel.com
http://com.br
http://www.brazilia
http://n-summer.com.br
http://www.climb.tur.br
http://www.stb.com.br
http://www.interpoinLcom.br
http://www.siptravel.comJ

