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‘Explosão’deJudas
aconteceamanhã

Usuáriosseconfundem
aousarBilheteAmigão

Presosbeneficiados
comindultoassaltam

NaDutra,carrocaiem
ribanceiraemata1

ITU TRÂNSITO CRIMINALIDADE ACIDENTE

Acidade de Itu, a 92 kmdeSão
Paulo, contraria a tradição e rea-
liza amanhão castigo a Judas.
Comoacontece há 130anos, o
bonecodo traidor de Jesus vai
explodir no ar, juntamente com
odeSatanás.Os organizadores
esperamqueo evento atraia
10mil pessoas para aPraça
PadreMiguel. A explosão
acontecerá aomeio-dia.

Passageiros ficamconfusos na
estréia doBilheteAmigão–que
permite aousuário doBilhete
Único fazer até quatro viagens
deônibus emoito horas, aosdo-
mingos e feriados. “Achei que
eraumbilhete novo”, disseMár-
cia daSilva (na foto, à esq.). Co-
bradores eatendentes dos pos-
tosde recarga não sabiamdar
explicaçõesexatas.

Dois presidiários beneficiados
com indulto dePáscoa integra-
vamaquadrilha que assalto uma
casaemanteve uma família re-
fém, anteontemànoite, naVila
Zelina, zona leste da capital.
Apóso roubo, os criminosos fo-
ramperseguidos pela polícia.
Baleado, umdosdetentosmor-
reu.Dois forampresos.Oquarto
integrantedo grupo fugiu.

Umapessoamorreu e três fica-
ram feridas apósumcarro cair
emuma ribanceira naRodovia
PresidenteDutra, na altura de
Arujá, naGrandeSãoPaulo.
Segundoa concessionáriaNo-
vaDutra, por volta das 10h30, o
motorista perdeuo controle do
veículo noquilômetro 197 da
rodovia, na pista sentidoRio.
Nãohouve congestionamento.

PelasCidades

INSPIRAÇÃO–AestilistaCarinaDuekesuacoleçãode 15bonecas:nenhumaàvenda,masalgumas já foramdadasdepresente
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Blythe, abonecadosadultosmodernos
Criadaem1972erelançada3décadasdepois,elaviroumaniaforadoPaís

Lojas-conceito–eseusmileum
produtos–seespalhamporSP
Vanessa Barone
ESPECIAL PARA O ESTADO

Quando quer comprar artigo
para casa, a empresária Adria-
naSallesvaiaumalojadoItaim-
Bibi.Seaprocura forpor roupa
de festa ou presente de aniver-
sário, não muda o roteiro. Vai
ao mesmo endereço, que tam-
bém tem livros e artigos de pa-
pelaria. “Gosto de ter varieda-
dedeprodutosepreços.Nãosu-
porto mais shoppings”, diz ela,
sinalizando para a revitaliza-
ção do comércio de rua estimu-
ladaporconsumidoresquevalo-
rizam ambientes onde encon-
tram coisas com “sua cara”.
Essa é uma tendência inter-

nacional, puxada por butiques
comoaColette, deParis, e aUr-
ban Outfitters e a Antropology,
deNovaYork. As três, que ven-
dem de roupas a iPods, foram
pensadasparaatenderconsumi-
dores modernos e endinheira-
dos. Basta se identificar com
qualquer coisa à venda – de ca-
lendárioacelulares–paraesses
VIPs viraremclientes fixos. “Se
não encontro exatamente o que
procuro, acabo achando outra
coisa interessante”, confirma a
decoradora e paisagista Maria
Cecília Capobianco, fã declara-
da das lojas-conceito. “É muito
difícil sair semcomprar nada.”
Adriana e Maria Cecília são

clientesdaEsencial, lojaaberta
háoitoanosnumaruacalmado
Itaim. O estoque é pequeno,
masmuito variado –vai de sim-
plesblocodeanotaçõesabijute-
ria assinada. “A loja tem espíri-
to de bazar”, diz a dona, Maria
Helena Cabral, que começou
comdecoraçãoeampliouoesto-
que por exigência dos clientes.
Essamudançadecomporta-

mentodo consumidor – e acon-
seqüente reação do comércio –
tem explicação, segundo Luiz
AlbertoMarinho, sócio de con-
sultoria especializada em co-

mérciovarejista.Segundoele,o
consumidor de poder aquisiti-
vo médio a alto quer achar sua
triboe,para isso, procuraespa-
çosondepossaadquiriralgoim-
palpável: estilo de vida. São as
chamadaslojas-conceito.“Vive-
mos ummomento de excessos:
temosroupas,sapatoseobjetos
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
PraçaBeneditoCalixto.Aberto
hápoucosmeses,oAtelierHele-
na Lunardelli é uma floricultu-
ra-butique que temmuitomais
que buquês. “Vendemos idéias,
não produtos”, diz a publicitá-
riaNicoleSevciuc, sóciada loja,
aoladodapaisagistaHelenaLu-
nardelli. Essas idéias surgem
como arranjos, aquários, almo-

fadas, poltronas. O lugar tam-
bémvendeobrasdaartistaplás-
tica Isabelle Tuchband, livros
demodaearte,roupaseacessó-
rios infantis. O clima é descola-
doechique.Osegredo,segundo
Nicole, está em dar usos sur-
preendentesacoisasdocotidia-
no, como a embalagem de leite
que virou vaso.
Outra que se destaca pelas

“boas idéias” é a Conceito Fir-
ma Casa, versão revista e am-

pliada da tradicional loja de de-
coraçãoFirmaCasa,quefuncio-
na desde 1994 na Alameda Ga-
brielMonteiro da Silva. A Con-
ceito foi pensado para satisfa-
zer um consumidor específico.
“São pessoas que se identifi-
cam com objetos de design ex-
clusivos”,dizSoniaBernardini,
donadalojaquetemroupas,ar-
tigos do lar, bijuterias, óculos e
bolsas–tudoescolhidoparaim-
pressionar pela originalidade.

Metade dos produtos vem de
países como França e Estados
Unidos. “As pessoas não vêm
procurando determinado arti-
go, vêm para ver o que temos a
oferecer.”
ParaMarinho,justamenteis-

so atrai o cliente: poder achar
produtos organizados por uma
espécie de curadoria do bom
gosto. “Nesse tipode comércio,
alguémescolheantesoqueé le-
gal.” Aí, é só passar o cartão. ●

Elanão é tão popular
como a Barbie, mas
virou objeto de desejo

demuitas paulistanas, princi-
palmente as domundo damo-
da e do design. A boneca

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

volveram roupinhas exclusivas
para ela. Blythe também já foi
garota propaganda de campa-
nhas da Sony, na Europa. Che-
gou a sermanequim de vitrine
daBloomingdale’s, loja de depar-

tamento deNova York. Há até
umdesfile demoda beneficente
que leva seu nome, emTóquio.
Antenada, a paulistana Cari-

na Duek – filha de Tufi, estilista
da Forum e da Triton – fez o ca-

minho inverso dos estilistas in-
ternacionais. “Me inspirei na
Blythe para confeccionar uma
coleção de roupas para as clien-
tes.” Foi uma das primeiras cole-
ções que Carina criou para sua
butique, numa vila dos Jardins.
“Quase ninguém conhecia a bo-
neca.Mas ela logo fez sucesso.”
Carina tem 15 Blythes. Algu-

mas enfeitam a loja. E há sem-
pre cliente que aparece queren-
do comprar. “Elas não estão à
venda”, repete a gerente. “Mas
já tive de dar umas de presen-
te”, diz Carina. Uma delas foi
para a amiga e também estilista
Adriana Barra, que se apaixo-
nou pelo brinquedo e não conse-
guia encontrá-lo nomercado.
Como são poucos os endere-

ços de revenda, há uma verdadei-
ra caça à boneca naweb. A
Blythe tambémgerou comunida-
des no Orkut, com integrantes
que trocam informações, ofere-
cemmodelos de segundamão e
anunciam leilões. E há ainda pá-
ginas especializadas, comowww.
thisisblythe.comouwww. Blythe-
doll.com. Sem contar os blogs de
colecionadores. Nowww.flickr.
com, há fotos de uma inglesa cus-
tomizadora deBlythes. Ela regis-
tramínimos detalhes, comomu-
dança de olhos – a boneca vem
comuma cordinha que permite

trocar o tom dos olhos. Eles
se alternam entre verde, azul,
rosa e laranja.
“Atualmente temos ape-

nas doismodelos na loja”, diz
Marcos Kichmoto, vendedor
da Plastic, loja especializada
em toy art nos Jardins. “A
Blythe está entre nossos arti-
gosmais procurados, mas a
produção é limitada.”
Há três tamanhos. Omode-

lomaior, com 27 cm, custa de
R$ 1mil a R$ 3mil, caso da
Blythe Bride (noiva), que vem
com véu, grinalda, aliança,
buquê e sapatinhos de salto
alto. Osmodelosmenores – a
mini, de 8 cm, e amicro, de 5
cm – saem por R$ 300 e R$
150, respectivamente.
ABlythe foi criada em

1972 pela empresa americana
Kenner para ser uma boneca
de criança. Suas proporções
estranhas – cabeça enorme,
corpo pequeno e olhos esbuga-
lhados – assustaram as crian-
ças e ficou apenas um ano no
mercado. Ela voltou a ser fa-
bricada em 2001, mas pela
japonesa Takara. Quem qui-
ser ummodelo vintage, prepa-
re o bolso: são R$ 6mil. ●

COMPORTAMENTO
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Tendência internacional, novo tipo de comércio ganha cada vez mais adeptos em Pinheiros, Jardins e Itaim-Bibi

CURADORIADEBOMGOSTO–AempresáriaAdrianaSalles, na lojaEsencial, no Itaim: opçõesdemodaadecoração, numambientequemantémoespíritodebazar
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