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Dualidadedividemodapaulistana

● As camisetas tratamde temas
comopaz, amor, emeio ambiente
com frases como:
“Só umaespécie pode
salvar o planeta”; “Terra
só temuma”; “Dois sorrisos”;
“Amar é grátis”; “Omundo
precisa de energia”

● As camisetas representam,
sempreconceitos, exércitos e
organizações:
Grupospolíticos como IRA,
o palestino Jihad Islâmica
e o libanêsHezbollah,
alémdepolícias especiais
comoSwat e FBI

Retornolento

POR
NILTONFUKUDA/AE

Caloracimade30grauslota
piscinasemSPepraiasnoRio

TENDÊNCIA

De um lado, confecções investem no visual guerrilheiro; de outro, na panfletagem por ummundomelhor

Humberto Maia Junior

Em tempos de conflitos entre
terroristas, grupos de resis-
tência e exércitos oficiais, há
grifes que fazem sucesso en-
tre os paulistanos vendendo
camisetas com estampas de
organizações como o IRA, o
palestino Jihad Islâmica e o
libanêsHezbollah.
Politicamente incorre-
to?“Nãovejodessaforma”,
dizEstevãoBarbosaRibeiro,de
33anos,donodaUSArmy,uma
dasmaiores lojas do gênero em
São Paulo, aberta há cerca de
oito anos na Galeria Ouro Fino,
na Rua Augusta, nos Jardins,
hoje com uma filial emMoema,
também na zona sul. “Acredito
na liberdade de expressão.”
Nãoé tudoquepassana sele-
çãodeRibeiro.Elenãotrabalha
com camisetas estampadas
com as iniciais do Primeiro Co-
mando da Capital (PCC), por
exemplo. E vende as que levam
onomedeorganizaçõescomoo
Hezbollah, considerados por
ele,“gruposderesistência”.Es-
se filão representa a maioria
das 450 camisetas comerciali-
zadas por mês (R$ 40, cada
uma). “As vendas aumentaram
30%em2006”, diz Ribeiro.
Aberta há quatro anos, a Ar-
my Store, na Avenida Faria Li-
ma,zonasul,nãooferececamise-
tas de grupos considerados ter-
roristas pelos Estados Unidos.
“Não acho legal trabalhar com
essas mercadorias”, diz o pro-
prietário Eduardo Ility. Ele pre-
fereos itens inspiradosemexér-
citos de vários países e em polí-
cias especiais como a Swat e o
FBI. O crescimento do segmen-
to, segundo Ribeiro, tem a ver
comaatualgeração,menoscar-
regada de preconceitos quando

comparada com a que sofreu
comaditaduramilitar.Esedeve
tambémaqualidadedasroupas.
Nessas lojas, encontra-se, por
exemplo, tênis de cano longo,
usadosporsoldadosnorte-ame-
ricanos no Iraque. Além de se-
remresistentes,mantêma tem-
peratura do corpo e não aque-
cemnocalor.Jáascalçasejaque-
tassãoconfeccionadascomteci-
doRipstop, à prova de rasgos.
Esse detalhe chamou a aten-
ção do publicitário Ricardo Vi-
vona, de44anos.Avessoaoque
chamadeculturabélica,elecos-
tuma comprar as calçasmilita-
res. “Gosto da durabilidade e
dos bolsos utilitários.”
Ao menos uma vez por mês,
Adamasceno Soares Filho, de

45 anos, vem de Santos para
atualizar o guarda-roupa em
SãoPaulo.Funcionáriodoalmo-
xarifadodeumpronto-socorro,
ele temno armário 10 calças, 12
camisas, sete jaquetas, 10 bo-
nés,duasboinasetrêschapéus.
Tudo é camuflado. “Quem me
conhececostumamedescrever
como um careca altão e com
roupas camufladas.”
A moda militar também faz
parte da cena fashion da cida-
de.NaúltimaediçãodoSãoPau-
loFashionWeek,oestilistaMa-
rioQueirozapresentouumaco-
leçãomasculinacommuitaspe-
ças camufladas. “No universo
masculino tão cheio de precon-
ceitos , a figura do militar faz o
homem se sentir mais forte e
mais herói”, diz Queiroz.
Para quempensa quemilita-
rismo é coisa de homem,Glória
Pinheiro, de 38 anos, prova o
contrário. Representante de
umagrife deperfumes, nãodis-
pensa as roupas militaristas
nem no trabalho. Vale camise-
tas(ela temumadoHezbollah) ,
minissaias evestidos.Atébolsa
camuflada ela tem. “Essamoda
é feminina, sim”, garante. ●

Valéria França

Ser politicamente cor-
retonuncaesteve tão em
voga. Andar com mensa-
gens de otimismo e de preser-
vaçãodomeioambienteestam-
padas no peito é uma atitude
quepegabem.Grandes confec-
ções aproveitamo embalo e de-
senvolvem peças para passar
mensagens de paz, amor e de
esperança de um mundo me-
lhor. Não estamos falando de
uma lojinha curiosa, como a da
moda militar, mas de grandes
etiquetas, que estão nas princi-
pais capitais do País.
É o caso da Canal, confecção
de roupa jovem, que fez uma li-
nhaespecialdeverãocom5mo-
delosdecamisetaspoliticamen-
te corretos. Entre as frases ne-
las estampadas, “Só uma espé-
cie pode salvar o planeta” e
“Amar é grátis.” Ao contrário
doquepossaparecer,nãosetra-
ta de uma moda panfletária e
oportunista. As mensagens fa-
zempartenestecasodeumreal
engajamentodaempresa. “Não
trabalhamoscomfornecedores
que poluem o meio ambiente”,
diz o proprietário da Canal,
Luiz Vaiano, de 46 anos, que se
filiou ao Greenpeace, ONG in-
ternacional de preservação do
meio ambiente.
“Este é meu papel de cida-
dão.Ohomemtemumavidalon-
ga e corre o risco de sofrer com
a falta de água no futuro”, diz
Vaiano.Paidetrêsfilhosadoles-
centes,oempresáriotentaasso-
ciar cada vez mais o nome da
marca com a questão ambien-
tal. Uma das peças de campa-
nhapublicitária daCanal é a fo-
to de uma cidade destruída
acompanhadadaseguintemen-
sagem: “Ainda não é tarde.”

Às vezes, dizeres desse tipo
chegam às mãos dos consumi-
doresdeformasingelaeinespe-
rada. Por exemplo, quem com-
pra uma roupa da Side Walk
apenas porque queira contri-
buir com a melhora do próprio
guarda-roupa e não exatamen-
te do planeta, ao chegar em ca-
sa,percebequelevoucomarou-
paumsaquinhodeaproximada-
mente 7 centímetros. Dentro
dele, há uma mensagem do
bem,muitoparecidacomaque-
las do biscoito da sorte, que se
repete em vários produtos. Em
alguns artigos da linha muda o
veículodamensagem.No lugar
do saquinho vem um tag (uma
enorme etiqueta de papel).
Conhecida por privilegiar o

conforto, aSideWalk reproduz
na linha imagens zens como a
doBuda, da borboleta, símbo-
lo de renovação, e do pássaro
fênix que, segundo amitolo-
gia egípcia, entra em com-
bustão na hora de morrer
e renasce das cinzas.
“Maisdoqueagregarva-
loràmercadoria, amen-
sagemlevaaosclientesa

filosofia da empresa”, diz Luis
Gelpi, um dos sócios-fundado-
res da SideWalk.
“Amodatemumalcancelimi-
tado, mas dita tendência”, diz
AlexVonSchonburg,umdossó-
ciosdaAG407,agênciadepubli-
cidade que, entre outros traba-
lhos desenvolveu a campanha
da última edição do São Paulo
FashionWeek. O tema era sus-
tentabilidade. Durante a sema-
na de moda, o conceito estava
presente em exposições de fo-
tos e até mesmo na decoração
doevento,queusoumuitomate-
rial reciclável. Foi o caso dos
bancosdaplatéia, porexemplo,
que em algumas das salas onde
aconteciamosdesfileseramfei-
tos de papel reciclável.
Pensandoemsustentabilida-
de, a etiqueta Alcazuz, que não
se apresentou no Fashion
Week, desenvolveu no último
anouma fibra tiradadobambu.
Com ela conseguiu fabricar
umamalhamacia e fininha, pa-
recida com a viscolycra muito
emmoda atualmente.
“Cuidar do meio ambiente e
daqualidadede vida é uma ten-
dência internacional”, diz o pu-
blicitário, que em sua agência
colocou armários produzidos
comcaixotesde frutas. “Nãodá
para ficar de fora.” ●

A previsão é de que só volte a chover na quarta-feira;
apenas o Sesc Itaquera recebeu quase 10mil pessoas

MODAGUERRA

DETALHISTA –Balcãoda loja
U.S. Army, que vende figurino e acessórios
militares, exibe até carabina de pressão

MILITÂNCIA –Camisetada
Canal e saquinho da Side
Walk (vem coma roupa),
reforçamconceito de
confecções que apostam
no politicamente correto

Beatriz Coelho Silva
Gabriela Gaparin

O calorão demorou a chegar. E
não vai embora tão cedo, ape-
sar de o verão acabar oficial-
mente no dia 21 de março. Se-
gundoaClimatempo,umagran-
de massa de ar quente e seco
deixa o tempo aberto com sol
forte.Abaixaumidadedoardifi-
cultaaformaçãodenuvenscar-
regadas.
EmSãoPaulo a temperatura
máxima chegou a 30, 8 graus,
calor suficiente para lotar par-
ques e clubes da cidade. O Sesc
Itaquera, um dos maiores cen-
tros de lazer da Capital, atraiu
quase 10mil pessoas.Mas só se

deu bem quem chegou cedo.
OcerígrafoCarlosDilson, 25
anos, garantiu seu lugar ao
sol às 8h30. “Quando o tem-
po está bom, sempre procu-
ro um lugar para me refres-
car”, disse. Às 15h30, Dilson
era umdos 7,5mil banhistas
doSesc.Acapacidade da ca-
sa é de 6mil pessoas.
De acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia,
hoje chove à tarde no norte
paulista. Na quarta-feira,
uma frente fria, que se apro-
ximadoEstado,provocachu-
va à tarde no centro-norte,
no leste e no sul paulista. Na
quinta-feira, o tempo volta a
ficar firme, commuito sol.
Ontem, fez mais calor no
Riodoque emSãoPaulo. Lá,
a temperatura chegou a 37
graus. Com sol escaldante e
o mar azul, a orla carioca fi-
cou lotada. A estiagem, que
já dura 22 dias, ajuda a dei-
xar as águas cristalinas – as
chuvas levamasujeiraatéas
praias e sobrecarregam as
galerias pluviais. Das 31
praiasmonitoradaspelaFun-
daçãoEstadual deEngenha-
ria doMeio Ambiente, cinco
estavam impróprias – Bota-
fogo,Flamengo,Urca,Barra
deGuaratiba e um trecho da
Barra da Tijuca. Pode cho-
verapartirdequinta-feira.●

MODAPAZ

●●● Ospaulistanos que voltaramà capital ontempela Rodovia dos Imi-
grantes enfrentaram tráfego intenso. Dos 139mil veículos que desceram
a serra no fimde semana, cerca de 109mil já haviam retornado até as 19
horas. Ainda houve lentidão nasRodovias dos Tamoios eOswaldoCruz.

CLIMA

REFRESCO–Públicodriblacalordeaté30,8grausnoSesc Itaquera
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