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‘Explosão’ de Judas
acontece amanhã

Usuários se confundem
ao usar Bilhete Amigão

Presosbeneficiados
comindultoassaltam

Na Dutra, carro cai em
ribanceira e mata 1

A cidade de Itu, a 92 km de São
Paulo, contraria a tradição e realiza amanhã o castigo a Judas.
Como acontece há 130 anos, o
boneco do traidor de Jesus vai
explodir no ar, juntamente com
o de Satanás. Os organizadores
esperam que o evento atraia
10 mil pessoas para a Praça
Padre Miguel. A explosão
acontecerá ao meio-dia.

Passageiros ficam confusos na
estréia do Bilhete Amigão – que
permite ao usuário do Bilhete
Único fazer até quatro viagens
de ônibus em oito horas, aos domingos e feriados. “Achei que
era um bilhete novo”, disse Márcia da Silva (na foto, à esq.). Cobradores e atendentes dos postos de recarga não sabiam dar
explicações exatas.

Dois presidiários beneficiados
com indulto de Páscoa integravam a quadrilha que assalto uma
casa e manteve uma família refém, anteontem à noite, na Vila
Zelina, zona leste da capital.
Após o roubo, os criminosos foram perseguidos pela polícia.
Baleado, um dos detentos morreu. Dois foram presos. O quarto
integrante do grupo fugiu.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um carro cair
em uma ribanceira na Rodovia
Presidente Dutra, na altura de
Arujá, na Grande São Paulo.
Segundo a concessionária NovaDutra, por volta das 10h30, o
motorista perdeu o controle do
veículo no quilômetro 197 da
rodovia, na pista sentido Rio.
Não houve congestionamento.
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COMPORTAMENTO

Lojas-conceito – e seus mil e um
produtos – se espalham por SP
Tendência internacional, novo tipo de comércio ganha cada vez mais adeptos em Pinheiros, Jardins e Itaim-Bibi
VALERIA GONÇALVEZ/AE

Vanessa Barone
ESPECIAL PARA O ESTADO

Quando quer comprar artigo
para casa, a empresária AdrianaSallesvaia umalojadoItaimBibi. Se a procura for por roupa
de festa ou presente de aniversário, não muda o roteiro. Vai
ao mesmo endereço, que também tem livros e artigos de papelaria. “Gosto de ter variedadedeprodutosepreços.Nãosuporto mais shoppings”, diz ela,
sinalizando para a revitalização do comércio de rua estimuladaporconsumidoresquevalorizam ambientes onde encontram coisas com “sua cara”.
Essa é uma tendência internacional, puxada por butiques
como a Colette, de Paris, e a Urban Outfitters e a Antropology,
de Nova York. As três, que vendem de roupas a iPods, foram
pensadasparaatenderconsumidores modernos e endinheirados. Basta se identificar com
qualquer coisa à venda – de calendário a celulares – para esses
VIPs virarem clientes fixos. “Se
não encontro exatamente o que
procuro, acabo achando outra
coisa interessante”, confirma a
decoradora e paisagista Maria
Cecília Capobianco, fã declarada das lojas-conceito. “É muito
difícil sair sem comprar nada.”
Adriana e Maria Cecília são
clientes da Esencial, loja aberta
há oito anos numa rua calma do
Itaim. O estoque é pequeno,
mas muito variado – vai de simplesblocodeanotaçõesa bijuteria assinada. “A loja tem espírito de bazar”, diz a dona, Maria
Helena Cabral, que começou
comdecoraçãoeampliouoestoque por exigência dos clientes.
Essa mudança de comportamento do consumidor – e a conseqüente reação do comércio –
tem explicação, segundo Luiz
Alberto Marinho, sócio de consultoria especializada em co-

CURADORIA DE BOM GOSTO – A empresária Adriana Salles, na loja Esencial, no Itaim: opções de moda a decoração, num ambiente que mantém o espírito de bazar

mérciovarejista. Segundoele,o
consumidor de poder aquisitivo médio a alto quer achar sua
tribo e, para isso, procura espaçosondepossa adquiriralgoimpalpável: estilo de vida. São as
chamadaslojas-conceito.“Vivemos um momento de excessos:
temosroupas, sapatose objetos
eletrônicos demais.” A questão
não é acumular mais coisas,
mas reforçar a personalidade.
Pipocando em bairros como

Jardins, Pinheiros e o próprio
Itaim, esse tipo de loja tem seu
mais novo representante na
Praça Benedito Calixto. Aberto
hápoucosmeses,oAtelierHelena Lunardelli é uma floricultura-butique que tem muito mais
que buquês. “Vendemos idéias,
não produtos”, diz a publicitária Nicole Sevciuc, sócia da loja,
aoladodapaisagistaHelenaLunardelli. Essas idéias surgem
como arranjos, aquários, almo-

fadas, poltronas. O lugar tambémvendeobrasdaartistaplástica Isabelle Tuchband, livros
demodae arte,roupas eacessórios infantis. O clima é descolado e chique. O segredo, segundo
Nicole, está em dar usos surpreendentesa coisasdo cotidiano, como a embalagem de leite
que virou vaso.
Outra que se destaca pelas
“boas idéias” é a Conceito Firma Casa, versão revista e am-

pliada da tradicional loja de decoraçãoFirmaCasa,quefunciona desde 1994 na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. A Conceito foi pensado para satisfazer um consumidor específico.
“São pessoas que se identificam com objetos de design exclusivos”, diz Sonia Bernardini,
dona da loja que tem roupas, artigos do lar, bijuterias, óculos e
bolsas – tudo escolhido para impressionar pela originalidade.

Metade dos produtos vem de
países como França e Estados
Unidos. “As pessoas não vêm
procurando determinado artigo, vêm para ver o que temos a
oferecer.”
ParaMarinho,justamenteisso atrai o cliente: poder achar
produtos organizados por uma
espécie de curadoria do bom
gosto. “Nesse tipo de comércio,
alguém escolhe antes o que é legal.” Aí, é só passar o cartão. ●

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2008, Cidades-Metrópole, p. C7
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INSPIRAÇÃO – A estilista Carina Duek e sua coleção de 15 bonecas: nenhuma à venda, mas algumas já foram dadas de presente

Blythe, a boneca dos adultos modernos
Criada em 1972 e relançada 3 décadas depois, ela virou mania fora do País
la não é tão popular
como a Barbie, mas
virou objeto de desejo
de muitas paulistanas, principalmente as do mundo da moda e do design. A boneca

E

Blythe chegou oficialmente ao
País há cerca de um ano, depois
de virar sucesso internacional.
Não é exagero. John Galliano,
Prada, Gucci e Issey Miyake são
algumas das marcas que desen-

volveram roupinhas exclusivas
para ela. Blythe também já foi
garota propaganda de campanhas da Sony, na Europa. Chegou a ser manequim de vitrine
da Bloomingdale’s, loja de depar-

tamento de Nova York. Há até
um desfile de moda beneficente
que leva seu nome, em Tóquio.
Antenada, a paulistana Carina Duek – filha de Tufi, estilista
da Forum e da Triton – fez o ca-

minho inverso dos estilistas internacionais. “Me inspirei na
Blythe para confeccionar uma
coleção de roupas para as clientes.” Foi uma das primeiras coleções que Carina criou para sua
butique, numa vila dos Jardins.
“Quase ninguém conhecia a boneca. Mas ela logo fez sucesso.”
Carina tem 15 Blythes. Algumas enfeitam a loja. E há sempre cliente que aparece querendo comprar. “Elas não estão à
venda”, repete a gerente. “Mas
já tive de dar umas de presente”, diz Carina. Uma delas foi
para a amiga e também estilista
Adriana Barra, que se apaixonou pelo brinquedo e não conseguia encontrá-lo no mercado.
Como são poucos os endereços de revenda, há uma verdadeira caça à boneca na web. A
Blythe também gerou comunidades no Orkut, com integrantes
que trocam informações, oferecem modelos de segunda mão e
anunciam leilões. E há ainda páginas especializadas, como www.
thisisblythe.com ou www. Blythedoll.com. Sem contar os blogs de
colecionadores. No www.flickr.
com, há fotos de uma inglesa customizadora de Blythes. Ela registra mínimos detalhes, como mudança de olhos – a boneca vem
com uma cordinha que permite

trocar o tom dos olhos. Eles
se alternam entre verde, azul,
rosa e laranja.
“Atualmente temos apenas dois modelos na loja”, diz
Marcos Kichmoto, vendedor
da Plastic, loja especializada
em toy art nos Jardins. “A
Blythe está entre nossos artigos mais procurados, mas a
produção é limitada.”
Há três tamanhos. O modelo maior, com 27 cm, custa de
R$ 1 mil a R$ 3 mil, caso da
Blythe Bride (noiva), que vem
com véu, grinalda, aliança,
buquê e sapatinhos de salto
alto. Os modelos menores – a
mini, de 8 cm, e a micro, de 5
cm – saem por R$ 300 e R$
150, respectivamente.
A Blythe foi criada em
1972 pela empresa americana
Kenner para ser uma boneca
de criança. Suas proporções
estranhas – cabeça enorme,
corpo pequeno e olhos esbugalhados – assustaram as crianças e ficou apenas um ano no
mercado. Ela voltou a ser fabricada em 2001, mas pela
japonesa Takara. Quem quiser um modelo vintage, prepare o bolso: são R$ 6 mil. ●
Valéria França
SÃO PAULO

