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PelasCidades

Valéria França

Aproveitar peças usadas co-
momatéria-prima para cons-
truir objetos virou uma ten-
dência que vem ganhando ca-
davezmaisadeptosnamodae
na decoração. E um time de
designers chegou para apo-
sentar a idéia de que recicla-
gem é um monte de cacareco
feitodepetedeanelde latinha
de alumínio. Essa turma faz
uma reciclagem de luxo ao
transformar lixo em objetos
que ninguém desconfiaria de
onde nasceram.
Famosa pelo mobiliário e

objetos de decoração de vi-
dro,aartistaplásticaJacqueli-
ne Terpins, aceitou o convite
da Riva – empresa referência
emaçoe inox –paradesenvol-
ver utensílios para casa. Ela
foiconhecerametalúrgicaem
Caxias do Sul (RS). “O refugo
daproduçãopareciaumaren-
da. Assim que vi, tive a idéia
de aproveitá-lo”, conta Jac-
queline. Os filetes vazados de
aço,vendidoscomosucata, vi-
raram alças de bules e apoios
de bandeja. Para contrastar
com os detalhes modernos, a
artista desenhou peças que
lembram formas da prataria
clássica portuguesa.
AFormatex, fábricade teci-
do, estocou a sobra de panos
durante 50 anos. Herdeira da
loja,AnaStrumpf, de 27 anos,

ficou encarregada de resol-
ver o problema. Assim nas-
ceu a Garimpo & Fuxique, lo-
ja descolada dos Jardins, na
zona sul, que ganhou fama ao
transformar retalhos em pe-
ças de roupas e acessórios
com a ajuda de estilistas co-

mo Isabela Capeto.
“No inícionempensei que
seriaumaidéiapoliticamen-
te correta. Queria apenas
dar destino à mercadoria”,
dizAna.Os retalhos antigos
estão chegando ao fim. “Ho-
je os tecidos Formatex re-
presentam50%damercado-
ria da loja”, explica, sempre
de olho em matérias-pri-
mas, mesmo que não sejam
dafábricadospais.Localiza-
danosegundoandardopré-
diodaFormatex,naRuaOs-
car Freire, a butique hype
está em liquidação. O moti-
vo:mudançadeendereço.A
Formatex volta para Moe-
ma,eaFuxiquemudaparaa
Rua Bela Cintra.
Aberta há um ano e meio
na Vila Madalena, zona oes-
te, aKing conquistouumpú-
blico moderno como o do
apresentadoreDJJoãoGor-
do. Saias, jaquetas e jeans
são especialidades da casa.
Camisetas com estampas e
recortes diferenciados tam-
bém viraram hit. Como em
toda confecção há mercado-
riasque ficamencalhadas, lá
aspeçasquenãovendemnu-
ma estação são transforma-
das para a coleção seguinte.
“NaKingnadaseperde,tudo
se transforma”, explica a
gaúchaReginaEndres,de44
anos, dona da grife. Camise-
tas encalhadas são transfor-
madas, por exemplo, embol-
sas. Até a decoração da loja
tem móveis reciclados. Nos
provadores, as portas foram
tiradas de geladeiras velhas.
Também reaproveitadas, as
estantes da loja ganharam
forração de jeans King.
Roupas finas também po-
dem nascer de matéria-pri-
ma para reciclagem. A grife
mineiraGraçaOttoni, à ven-
da em lojas multimarcas co-
mo a Clube Chocolate, sur-
preende pela reengenharia
de tecidos. No último
Fashion Rio, entre os mode-
los desfilados, estava um
conjunto feitode retalhosde
sedanumtomazul. “Osreta-
lhos foram aplicados sobre
uma base e depois tingidos
para darumvisualmais lim-
po”, explica a estilistaGraça
Ottoni. “Além de criar um
look original, agrego valor à
marca. E o lixo vira luxo.” ●

Usuários doMetrô e daCPTM
encontrarão à vendapor R$
42, a partir de hoje, os novos
bilhetesde 20viagens. Ideali-
zadopara quemnãoprecisa
da integração comônibus, ele
representará economia deR$
0,20por viagememrelação
aobilhete unitário e fará a tari-
fa sobre trilhos ser, pela primei-
ra vez, inferior à dos ônibus.

Iniciadaàs11horas,amissacele-
bradapelopadreDimitriosAtta-
rianmarcouareaberturadaIgre-
jaOrtodoxaAnunciação àNos-
saSenhora,naregiãodaRua25
deMarço,nocentro.Aigrejado
iníciodoséculopassado,deca-
racterísticasbizantinas,foipon-
to de encontro da comunidade
sírio-libanesada capital e esta-
vafechadaparareforma.

SPé ‘epicentro’ da
culturabrasileira,
dizNewYorkTimes

Fugiramontemdaunidadede
SãoVicente da FundaçãoCasa
(Ex-Febem), 65dos 100 inter-
nosdo local. A fugaocorreu às
13h30quando52adolescen-
tes faziamatividades pedagógi-
cas. Eles renderamdois profes-
sores e junto a outros 13 jo-
vensdeoutromóduloarromba-
ramoportão. Até as 18 horas,
30haviamsido recapturados.

NOT6COL.C

Anovaonda:
transformar
lixoempeça
deluxo

65infratores fogem
emSãoVicente

Começa hoje a adaptação dos
34miltáxisdacapitalparaosno-
vos preços das corridas. O rea-
juste ocorreu em dezembro,
mas só agora o Instituto dePe-
sos e Medidas realizará a mu-
dançanos taxímetros. Atéago-
ra,opassageirosósabiaovalor
dacorridaportabelaafixadano
veículo.Ostáxistêm90diaspa-
rarealizaramudança.

Após dez anos de espera e in-
vestimentos de R$ 61,7 mi-
lhões, foi entregue ontempe-
lo prefeito Gilberto Kassab
(PFL) a canalização doCórre-
go Pirajussara. Junto à obra,
foi liberada a parte final do
sistema viário que servirá pa-
ra desafogar o trânsito na di-
visa de São Paulo com Ta-
boão da Serra.

Pacaembuterá2 showsporano

PAULO PINTO/AE

CidadeLimpaaceita lojasemalvarádefuncionamento

Designers criam, commateriais
usados, roupas e objetos exclusivos

Taxímetrocomeça
hojeaserreajustado

Igrejaortodoxaé
reabertacommissa

Pirajussara:apósdez
anos,acanalização

NOT6COL.B

FUXIQUE–AnaStrumpftransformaretalhosvelhosempeçasdescoladas

KING55–CasalAmauryeRegina reutilizapeçasencalhadas

TENDÊNCIA

MUDANÇAS–Fachadadepadaria já semletreiroporcausadanova lei
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PrefeituraprometegaragemnaCharlesMüller

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura dá um jeito de incluir na lei comércios irregulares, que são 85% do total da capital

●●● Não deixa de ser uma boamas-
sagem ao ego dos paulistanos o
artigo publicado ontem noNew
York Times. Assinado por Jeffries
Blackerby, ele começa assim: “O
Rio pode ter samba e tangas, mas
hoje é São Paulo quemexe as ca-
deiras da garota de Ipanema. A
maior cidade do Brasil transfor-
mou-se de capital das finanças,
enfadonha e sem traçosmarcan-
tes, em epicentro da cultura brasi-
leira, onde arte, arquitetura, de-
sign emoda florescem.” Segundo
o autor, sem praia, os paulistanos
criarambeleza própria. “Hoje a
cidade não temmais beleza do
que antes – há blocos de concre-
to demais –, mas desponta com
novos talentos e idéias ousadas”,
diz, comparando os Jardins ao
Soho, bairro nova-iorquino cheio
de galerias e estilistas, e desta-
cando ainda Higienópolis e Vila
Madalena. ● ADRIANACARRANCA

Com uma manobra jurídica
inesperada,aPrefeituracontor-
nouasituaçãomaisdifícilcausa-
da pela Lei Cidade Limpa: a ne-
cessidade de o comércio pos-
suir alvará de funcionamento
para regularizaraplaca indica-
tiva. Segundo aAssociaçãoCo-
mercial, 85% das 180 mil lojas
dacidadenão têm licença.Essa
exigência seria normal não fos-
seoaltíssimoíndicedeirregula-
ridades emSão Paulo.
Pararesolverasituaçãosem

chegaraatitudesextremas–fe-
charmaisde 150mil estabeleci-
mentos ou não cumprir a lei –
foi publicado decreto interse-
cretarial, envolvendo as secre-
tarias de Habitação e das Sub-
prefeituras, que autoriza lojas
sem licença a tirar o Cadastro
deAnúncios (Cadan).

Se não fosse a resolução, no
dia 1ºdeabrilmuitos lojistases-
tariam fora da lei, ainda que ti-
vessemadaptadoaplaca.OCa-
dan provisório vale por dois
anos,tempoemqueoproprietá-
rio deve tirar o alvará.
ParaovereadorAntonioDo-

nato (PT), esse aspecto prático
foiesquecidoduranteaelabora-
ção da lei. “É um problema que
foi pensado só agora”, afirma.
Eledizaindaqueotempopa-

raadaptaçãodoslojistasprevis-
to na lei é muito curto. “Essa
ação atabalhoada não é boa pa-
ra a cidade.” FelippeNaufel, do
Conselho de Ruas Comerciais
de São Paulo, concorda. “A si-
tuação vem errada há muitos
anos. Não é de uma hora para
outra que vamos regularizar.”
Osmotivosparaa faltadeal-

varáalegadospeloscomercian-
tes são diversos. Um deles é a
alta exigência da legislação em
vigor. Há casos em que os imó-
veis não comportam as refor-

mas exigidas pela Prefeitura.
“Pela lei, preciso construir

um banheiro a mais. Só que o
prédio é antigo, não há como
construir mais nada”, reclama

Sueli Francisco, dona de um
armarinhos na Pompéia.
Outro aspecto que emba-

ralhou a noção do que está
dentroouforada lei foramas
consecutivas anistias conce-
didas pelo município a lojas
fora das regras.
“Asanistias aconteceram

sobasgestõesdo(Paulo)Ma-
luf e daMarta (Suplicy)”, diz
Donato. “Algunsdos proces-
sos da primeira anistia nem
foram avaliados”, explica.
Assim,mesmo sem alvará, o
comércio pode funcionar.
Para Andrea Matarazzo,

secretário de Subprefeitu-
ras, as regiões da cidade de-
vem ser vistas de forma dis-
tinta. “Um estabelecimento
nosJardinsnãotemjustifica-
tiva para ser irregular.” ●

JUVENTUDE

Idéia foi apresentada ontem para resolver falta de vagas em dias de aula, jogos e eventos

Juliano Machado

Uma garagem subterrânea en-
treopiscinãoeaentradadoEs-
tádiodoPacaembuéanovapro-
posta da Prefeitura para resol-
verumantigoproblemadobair-
ro: a falta de vagas durante a
semana, por conta dos carros
daFundaçãoArmandoÁlvares
Penteado (Faap), e em dias de
jogos e outros eventos no está-
dio. “Alguma coisa precisa ser
feita porque há um conflito
grande por causa de estaciona-
mentonobairro”, afirmouWal-
terFeldman,secretáriomunici-
pal de Esportes. Ele fez o anún-
cio da idéia ontem, na festa de
aniversário do Pacaembu –
cuja idade não foi comemorada
porque não há umconsenso so-
bre isso entre osmoradores.

O projeto, no entanto, ainda
não tem número de vagas, cus-
tooucronogramadefinidos.Se-
gundo o secretário, isso será
acertadocomainiciativapriva-
da, uma vez que a idéia é fazer
ummodelodeconcessãoouPar-
ceria Público-Privada, no qual
as empresas interessadas em
exploraragaragemseriamres-
ponsáveis por obter as licenças
e fazer a obra. O empreendi-
mento depende do aval dos ór-
gãosestadualemunicipaldoPa-
trimônio Histórico, pois o bair-
ro é tombado desde 1991.
Feldmandissequeoprefeito

Gilberto Kassab (PFL) reúne-
se hoje com representantes da
Secretaria de Cultura para re-
solveraquestão.Napróximase-
mana, aPrefeitura promete ter
detalhes do projeto. O objetivo

é extinguir o atual estaciona-
mentoexistentenaPraçaChar-
lesMiller, comcercade600va-
gas. Isso facilitaria o acesso de
pedestresaoestádioeao futuro

Museu do Futebol, que será
inaugurado no ano que vem.
“Precisamos adequar o entor-
noparareceberessefluxo”,dis-
seFeldman.OpresidentedaAs-

sociaçãoVivaPacaembupor
São Paulo, Pedro Py, aprova
a idéia. “Qualquer iniciativa
para diminuir essa disputa
por vagas é bem-vinda.”

OUTRAS PROMESSAS
Essa é a segunda promessa
de garagens subterrâneas
nesteano.Emfevereiro,Kas-
sab anunciou a construção
dedois estacionamentos sob
o Parque do Ibirapuera. A
EmpresaMunicipaldeUrba-
nização (Emurb) garante
que até o fim do ano iniciará
as obras de três garagens
subterrâneasnocentro,com
1.200vagas.Obrasdetrêsga-
ragens sob o Mercado Cen-
tral, o Pátio do Colégio e a
PraçaRamosdeAzevedode-
vemcomeçar em2008. ●
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●●●OEstádio do Pacaembu deve
voltar a receber shows. Mas ape-
nas duas vezes por ano. Este é o
acordo a que chegaram a Prefei-
tura e a Associação Viva Pacaem-
bu por São Paulo, que há dois
anos brigam na Justiça. A entida-
de entrou comação civil na 7ª
Vara da Fazenda Pública e obte-
ve liminar impedindo a realização
de eventos não-esportivos no
estádio, depois do show da ban-

da Pearl Jam, em dezembro de
2005. Desde então, não houve
mais apresentações no local. A
Prefeitura sugeriu a realização
de um showduplo, emdias conse-
cutivos, ou dois shows por ano.
Osmoradores aceitaram. O acor-
do será apresentado ao Tribunal
de Justiça para encerramento do
processo. Em 10 demaio, o papa
Bento XVI participa de encontro
com jovens no estádio.
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