
Uma briga entre dois poli-
ciais,ontem,naportadeuma
boatenocentrodeSãoPaulo
terminoucomumpresoeou-
tro ferido. Um policial fede-
ral foi detido e encaminhado
ao4ºDistritoPolicial(Conso-
lação) e um policial civil aca-
boulevadoaumhospitalcom
ferimentos na face. Por volta
de6h30,guardascivismetro-
politanospassavampelaAve-
nida Ipiranga quando viram
o policial federal empunhar
umaarmaeagrediropolicial
civil, que estava caído. Não
se sabe omotivo da briga.

Policiaisbrigamna
portadeboateemSP

Umgrupode40pessoasreali-
zou neste sábado um protes-
tonoCarrefourdoOsasco,on-
deotécnicoemeletrônicaJa-
nuário Santana foi agredido
no dia 7. Santana, que é ne-
gro, estava em seu carromo-
delo EcoSport quando segu-
ranças o atacaram, achando
queelehaviaroubadooveícu-
lo. Os manifestantes fazem
partedogrupocontraoracis-
moFrente3deFevereiro.Vá-
rios carros estacionaram no
pátio, trazendo faixas contra
o hipermercado.

9+

Uma quadrilha com 20 ho-
mensarmadoscomfuzis,pis-
tolas e rádios ligados na fre-
quência da polícia invadiu,
na sexta-feira, um condomí-
nio de casas de luxo, na Chá-
cara Monte Alegre, zona sul
deSãoPaulo.Ogrupoclonou
o carro de um antigo mora-
dor. Dentro do condomínio,
eles dominaram um mora-
dore o segurança.Emsegui-
da,abriramoportãoparaou-
tros dois veículos do bando.
A quadrilha fugiu com TVs,
laptops, joias e dinheiro.

A Delegacia de Repressão a
Entorpecentes (DRE) daPo-
lícia Federal em São Paulo
apreendeu400quilosdelido-
caína (anestésico) e 200 qui-
los de cafeína (estimulante)
que seriammisturados à co-
caína para aumentar o volu-
medadrogavendidanovare-
jo. A lei equipara ao tráfico
(pena de 5 a 15 anos de pri-
são) o ato do criminoso que
vende a traficantes essas
substâncias.Omaterialesta-
va em uma casa na zona les-
te. Umhomem foi preso.

A queda de um monomotor
naregiãodoTriânguloMinei-
rodeixoudoismortos (opilo-
to e o passageiro) na manhã
de ontem. Suspeita-se que o
piloto e proprietário do
avião,AntônioFernandes,te-
nha tentado umpouso força-
do. Fernandes – que tinha
permissão para conduzir ae-
ronaves de pequeno porte –
levavaoempresárioJoséTo-
lentino Filho de Votuporan-
ga (SP) para Araguari (MG).
O acidente ocorreu em Co-
mendadorGomes (MG).

Quadrilha invade
condomíniodeluxo

PFapreende600kg
delidocaínaecafeína

Grupofazprotesto
contraracismo

Quedademonomotor
matadoisemMinas

Verãoeuropeuserendeàs
coloridassandáliasdeplástico
AMelissa, considerada pioneira do ramo, firmou parcerias de design
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Neste verão europeu, vários
dos maiores estilistas oferece-
ram aos seus clientes a reedi-
ção de um artigo básico para a
estação que muitos acredita-
vam permaneceria para sem-
preumalembrançadainfância:
a sandália de plástico. Marcas

como Yves Saint Laurent, Gi-
venchy, See by Chloe e Tory
Burch introduziram a peça em
suas coleções.

Por trás desse novo interes-
se dos estilistas pelos calçados
deplástico, ou“jelly shoes”, co-
mosãochamadosnomundoda
moda,estãoossapatos infantis
e as sandáliasCrocs. OsCrocs,
que têm o formato de taman-
cos, tornaram-se a sandália de

verão por excelência para as
crianças quando apareceram,
em 2002, e cresceram no mer-
cado de calçados infantis de
uma maneira nunca vista des-
de que começou a mania pelos
sapatos transparentes, há
mais de 20 anos.

Os pais também se rende-
ramaosCrocs,enãoéinusitado
ver famílias inteiras indoparaa
praia calçando os tamancos co-

loridos. Nos últimos sete anos,
foramvendidosmaisde 100mi-
lhõesdessescalçadosderesina.
Embora, na realidade, não se-
jam exatamente de plástico, os
Crocs são considerados em ge-
ral uma versão moderna das
sandálias transparentes.

“Graças aos Crocs, esses sa-
patosmoldadosdeplásticoago-
ra são amplamente aceitos co-
mo calçados, o que torna inte-

ressanteparaosestilistaslança-
rem estilos próprios”, diz Mar-
shal Cohen, principal analista
do setor para oNPD, umgrupo
de pesquisa demercado. Desse
modo, “eles conseguem pene-
trarnummercadoqueemgeral
não conseguiriam atingir”.

Nos últimos 20 anos, as ino-
vaçõesnocampodosplásticose
de materiais semelhantes per-
mitiram não apenas moldar o
sapato ao pé, como também fa-
bricar calçados resistentes aos
odores ou mesmo perfumados.
Também são muito mais resis-

tentes ao atrito e à transpira-
ção,umproblemaparaossapa-
tos de plástico do passado.

A pioneira nesse campo é a
brasileiraMelissa, um ramo de
calçados de designer da fabri-
canteGrandene,umadasmaio-
res do gênero nomundo. Há 30
anos, a Melissa trabalha para
produzir sapatos transparen-
tesdamoda,erecentementefir-
mouparceriascomestilistasco-
mo Vivienne Westwood, Ale-
xandre Herchcovitch, Isabela
Capeto eKarimRaschid.

“Acho que a Melissa contri-
buiuparaquebraralguns tabus
arespeitodossapatosdeplásti-
co”, dizEduardoJordãodeMa-
galhães, diretor de Comunica-
ções no Marketing Internacio-
naldaMelissa.“Omundodamo-
da está reparando agora em al-
gocomquenós trabalhamoshá
30 anos.” ●

MODA

OsCrocs são
considerados uma
versãomoderna
dos ‘jelly shoes’
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