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Mineiro de alma paulistana, Zeca
Camargo,49,diznãotermaispaciência
comotrânsitodacidade.Umdoscura-
dores da 22ª Bienal Internacional do
LivrodeSãoPaulo,eleresolveudeixar
ocarronagaragemese locomoverde

táxi.Assim,conseguealimentarapai-
xãopelos livros ediminuir a irritação
causada pelo excesso de veículos.

ResponsávelpeloEspaçoJovemda
Bienal,queserá realizadade9a19de
agostonoPavilhãodeExposiçõesdo
Anhembi,nazonanorte,Zecavêcom
bonsolhosmais investimentosemes-
paços para bicicletas. “A cidade pre-
cisa termaisciclovias.SãoPauloestá
bemlongedeserBerlim,maspoderia
se espelhar na capital alemãpara ter
um circuitomais interessante.”

‘Trânsito
deve ser usado
para leitura’
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CuradordaBienaldoLivro
trocacarropor táxipara
evitar estresseaodirigir

Com a correria de São Paulo, acha
queopaulistano temtempode ler?
O paulistano passa tanto tempo no
trânsito, seja no metrô, no ônibus ou
no táxi,quedeveria lermais.Esse tem-
po que São Paulo faz a gente perder
durante os deslocamentos deveria
ser transformado em tempo útil para
a leitura. Eu leio até no táxi.

Oquemais o incomoda na cidade?
Disparado é o trânsito. Eu detesto
dirigir e já me irritei muito com isso.
Estou começando a andar de táxi na
cidade onde eu moro e tenho carro,
porque eu ando cada vez mais sem
paciência como trânsito.

Eoquedeveriaserfeitoparamelho-
rar o trânsito em São Paulo?
Mais transporte público, é claro, para
tirarumpoucodoscarrosdasruas.Esse,
porém,éuminvestimentoqueeucerta-
mentenãovereinaminhageração,masé
importantebrigarpor issoparaasgera-
çõesfuturas.ESãoPaulojátentoutanta
coisa, né? Rodízios, vias expressas...

Que tipo de investimento deveria
estar no foco da prefeitura?
Acho que a cidade poderia investir em
mais ciclovias. Seria bom, é bacana e
São Paulo tem uma boa iniciativa nes-
se sentido, achoqueatémelhordoque
aqueexistenoRio.Sintomaisapresen-
ça do ciclista emSãoPaulo que noRio.
Mesmoassim, acidadeprecisatermais
ciclovias. São Paulo está bem longe de
ser Berlim,mas poderia se espelhar no
exemplo da capital alemã para ter um
circuito de cicloviasmais interessante.

VocêvivenaponteaéreaentreSão
Paulo e Rio de Janeiro. O que tem
aqui que falta lá?
Achoqueoscariocasvãoachar ruimeu
falar isso, mas no Rio não há bons lu-
gares onde comprar comida. Gosto de
cozinhar e lá eu não encontro ingre-
dientes que eu compro aqui para
fazer uma receita diferente. São Paulo
éumbilhãodevezesmais rica, variada
e cosmopolita nesse sentido.
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