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Duas criançasmorreramnama-
drugadade ontemnum incêndio
quedestruiu o barraco ondedor-
miam, naFavela deParada de
Lucas, zonanorte doRio.Uma
tinha3 e outra 5 anos, e estavam
sozinhas nacasa dos pais deuma
delas. Chegaramaser socorridas
pelos vizinhos,masmorreramao
chegar à emergência doHospital
Getúlio Vargas, naPenha.

O comerciante InácioCarlos da
Silva, de 33 anos,morreu atingi-
dopor um raio quando fazia ca-
minhadanapraia de Jaguaribe,
noGrandeRecife, ondepassava
férias. Ele saiu namanhãda sex-
ta-feira e só foi achadoànoite
poramigos e familiares. Seu cor-
poestava nonecrotério sem
identificação, porqueele havia
saído semdocumentos.

PMse traficantes trocaram tiros
na tarde de ontemnaLinhaVer-
melha, umadasprincipais vias
expressas doRio. Policiais foram
ajudar ummotoqueiro quehavia
sofrido umacidente em frente da
FavelaParqueUnião. Ao se apro-
ximarem, tiveramocarro balea-
do.O tiroteio assustoumotoris-
tas,mas, segundo aPM, a situa-
ção foi controlada rapidamente.

Comvassouras, luvas e sacos de
lixo, 700 voluntários domovimen-
toZeladoria doPlaneta varreram
ontem, entre as 7 e as 11 horas, o
lixo das calçadas daAvenidaPau-
lista. Omutirãode limpezaocor-
reuentre aConsolação e oParaí-
so, e contou comoapoio deoito
voluntários que vieramespecial-
mente do Japão paraparticipar
doevento.

Oacidente entre uma lotação e
umcarro anteontemna zona
leste deSãoPaulo, naAvenida
RiodasPedras, emSãoMateus,
matouCíntia KellyBarretoMaia,
de20anos.Outras seis pessoas
ficaram feridas, umadelas em
estadograve.Namanhãde on-
tem, outra colisão entre uma
van eumautomóvel deixou cin-
co levemente feridos.
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Agentes buscavam foragido na bateria e acabaram prendendo a pessoa errada; carro da Tijuca pegou fogo

Alexandre Rodrigues
Beatriz Coelho Silva
RIO

Uma operação policial tumul-
tuou o fim do desfile da Man-
gueira na festa das campeãs,
na madrugada de ontem, no
Rio. Terceira colocada, a ver-
de-e-rosa encerrava seu desfi-
le quando a polícia entrou na
passarela para prender um fo-
ragidodaJustiça–ManoelFer-
reira–entreosritmistasdaba-
teria. Acabaram se confundin-
doe levaramomotoristadeca-
minhãoWilson Santana, de 40
anos, que toca caixa na escola.
Seus companheiros tentaram
interceder e a confusão provo-
cou um tumulto que terminou
com alguns instrumentos que-
brados.
Testemunhas disseram que

os policiais ameaçaram pren-
der por desacato alguns inte-
grantes que tentaram impedir
que Santana fosse preso, entre
elesocompositorIvoMeirelles,

diretor da bateria.
Santanafoi levadoparaoBa-

talhãodeChoquedaPM,próxi-
modosambódromo,ondeospo-
liciais constataram o engano.
Eleprestoudepoimentonadele-
gacia da CidadeNova e foi libe-
rado.ProcuradopeloEstado, o
delegado Rodrigo Oliveira não
foi encontrado. E a direção da
Mangueira não se pronunciou.

INCÊNDIO
Outro incidente que marcou o
desfile das campeãs foi o incên-
dio no carro abre-alas da Uni-
dos da Tijuca, terceira a desfi-
lar.E sónãovirou tragédiapor-
que os bombeiros controlaram
o fogo em menos de dez minu-
tos, tiraram todosos destaques
decimadocarroeconseguiram
fazê-lo andar novamente. O co-
ronelFranciscoBragança,coor-
denadordosbombeiros, cortou
a testa e teve de levar pontos.
O carro representava o dia-

bo que, para os povos primiti-
vos, rouba as almas quando se
tirafotografia.Afotoéoenredo
daUnidosdaTijuca,queconse-
guiu superar o incidente com
umdesfilemuito animado.
O carnavalesco Joãosinho

Trintadesfiloudecadeiradero-

das à frente da Acadêmicos do
Grande Rio, vice-campeã de
2007. Ele contou que tem um
projetodaEscoladeSambadas
Nações, apoiada pela ONU e

por multinacionais, reunindo
componentesdeváriospaíses e
agremiações brasileiras. A
idéia é ter a escola pronta em
2008paraabrirodesfiledogru-

po especial no domingo, desfi-
lando como hours concours.
AEstaçãoPrimeiradeMan-

gueira, quarta a desfilar, foi a
que trouxe mais gente para a

passarela, com o enredo sobre
a língua portuguesa. A escola
foirecebidaquasetãocalorosa-
mente quanto a Viradouro,
mas sem gritos de “é campeã”.
AcantoraBethCarvalho, impe-
didadedesfilarnofimdesema-
na passado, ficou no camarote
daBrahmaenquantoaverde-e-
rosa passava. Vários compo-
nentesdaescola,comoamadri-
nha de bateria, Preta Gil, fo-
ram cumprimentá-la. Preta,
aliás, disse que quer sair no
ano que vem novamente. “Se a
diretoria da escola quiser, se o
IvoMeirelles me convidar e se
eu agüentar.”

PROTESTOS
Com protestos tímidos pelo
quinto lugar, a Viradouro en-
trou completa na avenida, ou-
vindo “é campeã” da arquiban-
cada.Odiretordebateria,Mes-
tre Ciça, disse que ia provar a
injustiça dos dois décimos de
ponto queperdeu. “Não foi cor-
reto, e o público vai concordar
conosco”, disse. E conseguiu. A
escola empolgoumais até que a
luxuosa escola campeã do car-
naval2007,aBeija-FlordeNiló-
polis,queentrounaavenidade-
pois das 4 horas. ●

Grifesusam
clientesem
catálogose
desfiles

Valéria França

Écadavezmaiscomumopaulis-
tano ver em desfiles e campa-
nhas publicitárias estrelas que
mais se parecem com a vizinha
ou a amiga. No lugar de mode-
los profissionais, as grifes têm
apelado para gente de profis-
sõeseidadesvariadasparaven-
der seu produto.
Prova é o casting escolhido

para fotografar o catálogo da
Uma,grifepaulistanaquedesfi-
la na São Paulo FashionWeek.
Em vez de tops e new faces, fo-
ramclicados34psiquiatras,ad-
vogados e empresários, todos
clientes da marca, com idades
entre 18 a 60 anos.
“Mais do que jovens lindos e

magros, queríamos pessoas
comatitude, que tivessemaver
com a roupa que fazemos”, ex-
plica a estilista daUma,Raquel
Davidowicz,de39anos. “Por is-
so, não determinamos nem os
looks. Cada um escolheu a rou-
pacomquese identificavamais
para ser fotografado.”
Paradeixaroambientemais

descontraído e facilitar o de-
sempenho dos clientes-mode-
los, Raquel preparou um café
damanhã emsua casa, onde fo-
ramfeitasasfotos.Eospersona-

gens literalmente mergulha-
ram fundo na brincadeira. De-
poisdepassarodiareclamando
do calor e dos trajes invernais
queusava, o advogadoLeandro
Pereira, de 31 anos, chegou a
aceitar o desafio do fotógrafo
MarioDaloiadeserclicadoden-
tro da piscina, de roupa e tudo.
“Gostei da brincadeira. Mas a
experiência foi boa mesmo pa-
rameu ego”, confessa.
SegundoaWorldGlobalSty-

le Networks (WGSN), maior
portal de antecipação de ten-
dências de moda e comporta-
mento do mundo, envolver o

cliente no processo criativo é
uma forma de aumentar seus
vínculos afetivos com a marca.
“A Nike foi uma das pioneiras
quedeuferramentasparaocon-
sumidorpersonalizarotênis,es-
colhendo a combinação de co-
resno sitedaempresa”, dizAn-
dréaBisker,diretoracomercial
daWGSN.

“Apesar de o cliente não ser
um profissional da passarela,
seu envolvimento é muito
maioreosresultadossurpreen-
dem”, diz Clô Orosco, estilista
da grife Huis Clos, que na últi-
ma Fashion Week colocou 15
clientes, com idades entre 24 e
60 anos, para desfilar sua cole-
ção de inverno. “Nunca recebi
tantas flores, telefonemas e
e-mails de parabéns como nes-
se desfile.”
A Unilever, dona da marca

Dove, encomendou estudo que
revelaque89%dasmulheresen-
trevistadas acham que a mídia
não mostra imagem adequada

de seu grupo de idade. Não por
outromotivoas garotas-propa-
gandas da Dove são mulheres
comuns em todo omundo.
EmLondres,amineiraMari-

neteMorrison,de54anos,casa-
da com um jamaicano emãe de
trêsfilhos,foiumadascontrata-
dasparaumacampanhadecos-
méticos damarca.Mesmo com
uma silhueta com sobrinhas,
Marinete, ex-babá, tirou a rou-
paparaacampanha.Suas fotos
fizeram tanto sucesso que ela
foi parar no programa da
OprahWinfrey, a primeira-da-
ma do jornalismo americano.
“Serbonitaéestarbemconsigo

mesma”, declarouMarinete.
Hámaisdeumadécada,aNa-

tura desenvolve uma campa-
nhapublicitáriaqueprocurava-
lorizar a beleza da mulher em
cadaépocadavida.“Muitasdas
nossas garotas-propagandas
são clientes que aparecem com
o nome, profissão e idade. Elas
têm orgulho da idade que pos-
suem”, dizAndrea Sanches, di-
retora damarca.
Dentro desse conceito, ru-

gasedobrinhasnãosãoempeci-
lho para as mulheres se senti-
rembonitas. “Não é preciso ser
jovemnemmagraparatranspi-
rar feminilidade e sensualida-

de”,dizFranciscoGuglielmeJú-
nior, professor de NovosNegó-
cios da Fundação Getúlio Var-
gas de São Paulo. “Na verdade,
asempresasestãoaumentando
o leque de consumidores.”

CAPA AOS 72
APirelliescolheuaatrizseptua-
genária Sophia Loren, símbolo
sexual dos anos 50, para ilus-
traromêsdejaneirodocalendá-
rio 2007. Para outras páginas,
posaram atrizes mais jovens,
como Penélope Cruz e Hilary
Swank.Masquemganhouaca-
pa foi Sophia, que continua di-
va, aos 72 anos. ●
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