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Traficantes de favelas cariocas
adquirem cocaína diretamente
dasForçasArmadasRevolucio-
nárias da Colômbia (Farc). As-
sim, pulverizam a compra do
“produto” e substituem alguns
dos grandes atacadistas, como
Luiz Fernando da Costa, o Fer-
nandinho Beira-Mar. Segundo
o delegado Victor Cesar San-
tos, da Delegacia de Repressão
a Entorpecentes da Polícia Fe-
deralnoRio,prisõeseinvestiga-
ções sobre o tráfico internacio-
nal apontam a negociação en-
tre os bandidos locais e os trafi-
cantes colombianos.

Traficantescompram
cocaínadasFarc

Flávio Seabra Castro, de 14
anos, foi morto com duas faca-
dasnas costas após deixar a sa-
la de aula, na Escola Estadual
Menodora Fialho de Figueire-
do,emDourados(MS).Oacusa-
do não teve o nome revelado.
Eleatraiuavítimaatéopátioda
escola, ondeamboscursavamo
primeiro ano do ensino médio,
comorecadodequeeledeveria
sedirigiràcoordenaçãodaesco-
la. O crime aconteceu por volta
de 16h de ontem. Flávio chegou
a ser socorrido no Hospital
Evangélico daquela cidade.

O Ministério Público Estadual
(MPE) denunciou ontem por
roubo seguido de tentativa de
homicídiocincoacusadosdoas-
salto ao banco Itaú da Avenida
Ibirapuera,emMoema.Ocorri-
do em 28 de fevereiro, o crime
deixouquatrovítimasbaleadas
–PriscilaAprígiodaSilva, de 13
anos, ficouparaplégica.Dois la-
drões foram feridos. Foramde-
nunciadosWellington Ferreira
deOliveira,JoséWagnerdeOli-
veira Joel, Everton da Silva
Reis,InaldoHenriquedoNasci-
mentoeLuisCarlosdosSantos.
Osdoisúltimosestãoforagidos.

A troca de acusações marcou
ontem o depoimento dos três
suspeitos de matar os france-
ses Delphine Douyère, Jérôme
Faure e Christian Doupes, no
3.º Tribunal do Júri, no Rio.
Eles negaram a acusação. Tár-
sio Wilson Ramires inocentou
José Miguel Gonçalves Cardo-
soeacusouLuizGonzagaOlivei-
radeter levadoas facaseassas-
sinadoosfranceses.Mesmaver-
são deCardoso. JáOliveira dis-
se que Ramires e Cardoso têm
um caso e afirmou que tentou
impedir amorte dos franceses.

Quatro pessoas de umamesma
família morreram num aciden-
te,nanoitededomingo,narodo-
via Armando de Sales Oliveira
(SP-322), em Icem, interior de
São Paulo, quando um ônibus
bateu na traseira doGol, dirigi-
do por Alziro Serafim de Lima,
45 anos. Com o impacto, o Gol
invadiu a pista contrária e ba-
teudefrentecomumacamione-
te.Alziro, seupai,DonatoSera-
fimdeLima,de84,seseusfilhos
Adílson Renato Mereciano, 15
anos,eRobsonMerecianodeLi-
ma, de 1 ano,morreram.
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Tendências são lançadas – e copiadas
– praticamente aomesmo tempo
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NaomiCampbellviveprimeirodiadefaxineira
Modelo limpa garagem nos EUA como pena por ter agredido sua empregada com um celular
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Valéria França

Foi-se o tempo em que as ten-
dências chegavam às ruas do
País uma estação depois de se-
remlançadasnaEuropa.Quem
assistiu ontem aos desfiles do
Bom Retiro Fashion Business,
que acaba na quinta-feira, teve
umaboaprovadisso.Abertoao
público,oeventoquereúne900
looks de 30 confecções do
maior pólo produtor de roupas
populares da cidade, mostrou
as mesmas tendências que pe-
rambularamesteanonaspassa-
relasdeNovaYork ,MilãoePa-
ris. No auge, as microssaias e
minivestidosquetambéminspi-
raram os estilistas do maior
evento de moda brasileiro, o
SãoPauloFashionWeek,efinal-
mente dominaram a moda do
Bom Retiro, no centro da capi-
tal paulistana.
As tendências internacio-
naissão lançadaspraticamente
ao mesmo tempo no mundo to-
do. “Há desfiles transmitidos
pela internet em tempo real”,
diz Ivan Bismara, coordenador
docursodemodadaFaculdade
ArmandoAlvares Penteado.
Nãoéapenasumaquestãode
tecnologia.Arapidezcomquea
moda chega ao comércio popu-
lar brasileiro tem a ver princi-
palmente com a aceitação das
peças.“QuandoJean-PaulGaul-
tierfezosutiãdeconesparaMa-
donna, demorou cinco anos pa-
raquea lingeriedeixassedeser
umunderwearparaganharsta-
tus de roupa”, lembra o editor
de moda Ricardo Oliverios. Há
trêstemporadas,ocomprimen-
todasbarrasdassaiasedascal-
çassubiram,masfoiagora,nes-
te verão que a tendência virou

febreentreasbrasileiras.Minis-
saias, microvestidos e mi-
croshorts foram os modelos da
vezno calor e continuamemal-
ta no inverno.

SUCESSO GARANTIDO
A inglesa Stella McCartney foi
umadas estilistas que apresen-
taram omacaquinho (macacão
curto)comoumhitdatempora-
danolançamentodacoleçãove-
rão2007emoutubro,outonona
Europa. As inglesas usarão o
modelitoemjulho,quandofinal-
mente estará calor na região.
NoBrasil, amodadosmacaqui-
nhos democratizou-se pelas
ruas assim que começou o ve-
rão emdezembro.

AcoreanaHyunJakim, de41
anos,maisconhecidacomoCín-
tia viu o novo modelo na inter-
net no final doanopassado.Do-
na da confecção Menina Vene-
no, no Brás – bairro vizinho ao
Bom Retiro , também conheci-
dopelasroupaspopulares–, ela
teriacomoproduziromacaqui-
nho no mesmo dia, se quisesse.
Masresolveuesperar.“Sóarris-
cofabricarumapeçanovaquan-
dotenhocertezaqueasbrasilei-
ras vão gostar. Esperei omaca-
quinho aparecer na novela da
Globo”,dizela,queusaatelinha
comootermômetrodastendên-
cias. Em janeiro, os macaqui-
nhos já estavamna sua vitrine.
“Fiz algumas adaptações pa-
ra vender mais”, diz ela, que
sempreusaatelinhacomooter-
mômetrodastendências.Emja-
neiro, os macaquinhos já esta-
vamna sua vitrine.

CINTURA ALTA
“Já o balonê proposto por Bal-
lenciaga”, ressalta Oliverios,
“levoumenos de trêsmeses pa-
ra chegar ao Bom Retiro.” Há
idéias que não pegam nunca. A
cintura alta, por exemplo, está
nas passarelas hámais de duas
temporadas, mas as brasiras
preferemo cós baixo.
“A brasileira tem o quadril
maior do que a americana ou a
européia.Acinturaaltaaumen-
ta ainda mais os quadris”, diz o
estilista Caio Gobbi.
Desenvolver tendência é um
processo bem mais árduo do
quecopiá-las.Parachegaràsco-
leções de Paris, Milão e Nova
York,osprofissionaisdedicam-
seaumtrabalho intensodepes-
quisa.
BarbaraKennington, direto-
ra criativa do site WGSN, um
dos maiores da área para refe-
rências, deu o passo-a-passo.
São200profissionaisdositees-
palhados pelo mundo inteiro
que capturam hits fashion com
pelomenos24mesesdeantece-
dência. Música, cultura, arqui-

tetura: todasasáreasoferecem
inspirações.
“Trabalhamos olhando para
os próximos 24 meses. Passa-
dos 12 meses, é hora de distri-
buir as pesquisas para nossos
clientes”, contaBarbara.Nesta

etapa,empresasdediversosse-
tores,assinantesdoWGSN,po-
dem ter acesso às tendências
do próximo ano. Segundo as
pesquisasdaWGSN, asmacro-
tendências da primavera/ve-
rão de 2008 resgatam valores

comoboa vida.
Os designers trabalham,
pelo menos, oito meses na
frente para desenvolver
suas coleções quentes e
frias. ● COLABORARAMDEBORAH

BRESSER e LIVIA DEODATO

NOVA YORK

AmodelobritânicaNaomiCam-
pbell, de 36 anos, começou on-
tema trabalhar como faxineira
emumagaragemdeNovaYork
(EUA).Enãosetratavademais
umasessãodefotos,massimdo
cumprimento de uma sentença
judicial de cinco dias de servi-
ços comunitários, pena impos-
ta a Naomi por ela agredir uma
empregada doméstica com um
telefone celular, em março de
2006.
Naomi chegou pela manhã a

uma garagem do departamen-
tomunicipalde limpezaàsmar-
gensdoRioHudson,ondedeve-
rá varrer, esfregar, limpar ba-
nheiros e fazer todas as tarefas
de limpeza que lhe atribuírem.
Mas os fãs e curiosos não po-
derão vê-la no papel de faxinei-
ra, já que o desempenhodamo-
delo em tais atividades estará
fora do alcance das lentes das
câmarasdetelevisãoedos fotó-
grafos,aocontráriodoqueocor-
reu com o cantor britânico Boy
George, de 46 anos, em agosto
do ano passado.

O ex-vocalista do grupo Cul-
tureClub, vestidocomumcole-
te laranja típicodos varredores
de rua e com um escovão nas
mãos,deliciouumamultidãode
repórteres fotográficos que
queriam guardar para a poste-
rioridadea imagemdopeculiar
de Boy George varrendo as
ruas em Chinatown, também
emNovaYork.A tarefa foi par-
te da condenação pelo cantor
ter sido pego em flagrante com
drogas em seu apartamento,
após reportar um falso roubo à
polícia em outubro de 2005.

Em janeiro, Naomi se decla-
rou culpada de um delito de
agressão e admitiu perante o
juizquelançouumtelefonecelu-
lar contra Ana Scolavino, uma
empregada doméstica sobre a
qual a modelo lançou sua ira
por não achar umpar de calças
jeans.Emmarço,otribunalsen-
tenciou amodelo a realizar cin-
co dias de serviços comunitá-
rios, abonar as despesas médi-
casdesuaex-empregadaeaas-
sistir a várias sessões de trata-
mento para controlar seu tem-
peramento.
Naomi assegurou, pouco
apósoanúnciodasentença,que
estavadispostaafazeroquedis-
sessem durante o prestação de
serviços comunitários. “Depois
seguirei comminha vida e aca-
bou”, afirmou a topmodel à re-
vistaPeople. ● EFE

IvanBismara
Professor demoda
“Hádesfiles transmitidos pela
internet em tempo real”

RicardoOliverios
Editor demoda
“Quando Jean-Paul Gaultier fez o
sutiã de cones paraMadonna,
demorou 5 anos para lingerie
ganhar status de roupa”

BarbaraKennington,
Especialista
“Trabalhamos olhando para os
próximos 24meses”
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