
pa com seu terceiro concurso públi-
co, ainda é uma realidade muito dis-
tante para o Brasil. Até hoje, O Único
representante do país a participar
de uma missão espacial com tripu-
lação é Marcos Pontes, que embar-
cou na nave russa Soyuz TMA-8, em
2006, e se tornou celebridade nacio-
nal. Ainda na agência brasileira e atu-
ando também como diretor de espaço
do Instituto Nacional para o Desen-
volvimento Espacial e Aeronáutico
(Idea), Pontes acredita que o avanço
europeu pode ter bons reflexos por
aqui. "Como temos uma grande par-
cela de projetos com cooperação in-
ternacional, inclusive com a Europa,
o bom momento econômico que eles
vivem pode acarretar o crescimento,
também, de nosso programa", acredita.

Para o astronauta, o País ainda pre-
cisa investir em cursos com ênfase
espacial para aprimorar e formar jo-
vens talentos. Mesmo assim, os bra-
sileiros têm feito bonito lá fora. "O
custo de um profissional desta área é
altíssimo. E não agrada a nenhum pre-
sidente tê-los trabalhando para con-
correntes. Mas ainda temos de cons-
truir bases para retê-los aqui", escla-
rece Ganem. Da seleção da ESA, ape-
nas cidadãos europeus puderam par-
ticipar. Além de falar inglês e ter ex-
periência em vôo, os candidatos de-
veriam apresentar título universitário
em ciências naturais, engenharia ou
medicina e um exame médico com-
plexo, realizado numa base militar.
"O programa espacial brasileiro é
grande se comparado ao de
outros países. Mas temos de
estruturar nossos projetos
antes de dar passos mais
largos", ensina Pontes. •

Acessório FASHION?
A moda agora é colar band-aids na pele
sadia para incrementar a produção

CLAUDIA JORDÃO

F oi-se o tempo em que os band-aids
eram usados apenas para fazer cura-
tivos. A moda agora é colá-los na

pele sadia, nas sandálias de plástico ou
no mouse, por exemplo. Os coloridos -
com estampas infantis ou gráficas - são
os preferidos de quem recorre ao produ-
to como acessório fashion. Alexandre
Herchcovitch é adepto do "movimento".
"Uso todos os dias, quando estou ma-
chucado ou quando quero me ver de ma-
neira diferente", diz. Em julho, o estilista
firmou parceria com a Band-aid e dispo-
nibilizou estampas de coleções passadas
para decorar os curativos de uma edição
limitada. Herchcovitch é tão fã do design
do produto que, há dez anos, tatuou um
no braço. A designer Monalisa Silva dos
Santos usa para proteger o pé de machu-
cados provocados por sua sandália de
plástico e para enfeitar o calçado. "Gosto
da estética deles", afirma. Ela também
recorre ao curativo para decorar os car-
tões que escreve para os amigos.

Há pouco mais de cinco anos, quan-
do os primeiros band-aids estilosos co-
meçaram a ser lançados, a mania de
colá-los no corpo se tornou comum en-
tre as crianças. Logo depois, segundo a
própria Johnson & Johnson, que comer-
cializa o curativo, o movimento atingiu
os adultos chamados infantilistas.

A moda entre os mais velhos co-
meçou no Exterior. Além dos band-
aids de Herchcovitch - cujas 120 cai-
xas esgotaram das prateleiras da loja
Opening Ceremony, em Nova York e
Los Angeles, em menos de uma se-
mana, por US$ 10 cada um -, já esti-
veram à venda, no Hemisfério Norte,
curativos assinados pelo estilista ame-
ricano Marc Jacobs. Recentemente, ele
vendeu por US$ 2 a caixa de band-aid
com os dizeres "Ouch!" (ai!, em in-
glês) e "Boo! Boo!". Na embalagem,
profetizava: "That's gonna leave a
marc" (isso vai deixar uma marca).
Hoje, só é possível encontrar exem-
plares no site de leilões eBay.

O designer alemão Fabian Seibert de-
cora sua versão do produto com cristais
Swarovski e vende nas Galerias Lafayet-
te, em Paris. E, em entrevista ao jornal
The New York Times, Patrícia Graf, uma
estilista de Aachen, na Alemanha, disse
que está economizando suas criações
para usar na Semana de Moda de Nova
York, no mês que vem. Patrícia costu-
ma colocar ao redor do dedo, como um
anel, ou logo abaixo do olho - uma alu-
são aos jogadores de futebol americano.
Mas de onde veio a moda? "Quando a
pessoa se machuca, ela quer ver o lado
positivo e os desenhos a entretêm", ex-
plica Pauline Dapelo, gerente de marke-
ting para Band-ad no Brasil.
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