
●OCampeonatoBrasileiro é o
assunto domomento noPalá-
cio doPlanalto. Dizempor lá
que está acontecendo como
Palmeirasmais oumenos o
que vai acontecer como José
Serra no segundo turno das
eleições de2010. Será?

TUTTY HUMOR
●Dois pesos, duasmedidas
Vocês viramMichelle Obama ro-
dando bambolê e pulando corda
nos jardins daCasaBranca? Imagi-
na o que não diriamse a protago-
nista da cena fosse donaMarisa
Letícia! Émuito preconceito, né
não?! Só porque nossa primeira-
damaé loura, caramba!

●Empregão
Não chega a sermelhor que a boa
vidanoCOI,mas até que sermem-
bro doCopom tambémnão é na-
da ruim, hein! Os caras se reúnem
umavez pormês paramanter a
taxaSelic, e olhe lá!

● Lula pra Lua
Do jeito queoLula é sortudo, Ah-
madinejad vai acabar cancelando
suavisita aoBrasil por causade
umadordebarrigaoudeoutrocon-
tratempodogêneroprovidencial.

●Pensador: ó paí, ó!
Pela expectativa dos organizado-
res damostraAugusteRodin,
HomemeGênio – apartir de
terça, emSalvador –, vai ter
baiano levando rede pra fila
doPalacete das Artes.

●Biopirataria ou...
Policiais que investigamo caso
da apreensão de aranhas
enviadas por Sedex não descar-
tama hipótese disso ser coisa
de gente deBelémpresenteando
a sogra emSãoPaulo pelos
Correios.

●Olho grande
A torcida do Fluminense quer
Joel Santana no clube,mas,
depois da derrota do Palmeiras
para oSanto André, o técnico já
pode sonhar comavaga do
MuricyRamalho. Ou não, né?●

●Você pagaria anuidadede R$
5mil para frequentar com sua

garota o clube
privê do
Amaury Jr.?O
ClubeA abriu
suas portas on-
tem, no
Brooklin.

RESPONDARÁPIDO

J
áduravamais de 24 ho-
ras a “visita privada” de
três dias que Silvio Ber-
lusconi faz a Vladimir
Putin emSão Peters-

burgo quando os dois vieram a
público ontem à tarde dizer que
passaram a noite papeando so-
bre gasodutos. Até então, cada
italiano imaginava um troço pior
a respeito dessemisterioso en-
contro de seu premiê com o ou-
tro, que, como se sabe, também
não é flor que se cheire.

O jornal La Reppublica che-
gou a especular sobre a baga-
gem de vinhos na comitiva de
Berlusconi, um suposto presente
de aniversário pro colega russo,

que o estaria esperando des-
de o dia 7 para comemorar a
data numa espécie de ofurô
de vodca. Putin teria progra-
mado uma rave czarista para
retribuir a hospitalidade que
desfrutou na Sardenha, antes
de as festas namansão de
Berlusconi se tornaremmun-
dialmente famosas.

Para quem desconfia do
anticlímax do papo de gasodu-
tos no final, o desfecho da his-
tória fica a cargo da imagina-
ção do leitor. Com a ressalva
de que nenhum jornalista po-
de se responsabilizar pelo que
passa na cabeça dessa gente
– ô, raça! ●

‘Viciado’emboasideias,Cocenza
virouoagitadordodesignemSP

Elessópensamemgasoduto

PERFIL

MostralembraavidadeSantos-Dumont

Idealizador de evento que acontece na capital paulista entre hoje e amanhã, ele descobriu a vocação há 4 anos

Edison Veiga

Ele veste terno com tênis, tem
um jeitão descolado, usa gírias
emais gírias. Irrequieto e taga-
rela, mostra empolgação com
tudo o que faz. Não se cansa de
declarar seu amor a São Paulo
– ele, que nasceu em São José
doRio Preto, no interior do Es-
tado, em 1965. Este é Roberto
Cocenza, o agitador do design
paulistano, idealizador do
Boom SP Design – Fórum de
Arquitetura, Design e Arte,
cuja segunda edição acontece
hoje e amanhã.

Interessante é que, apesar
de estar à frente de um grande
evento do setor, Cocenza não é
designer – formou-se emHote-
laria–esódescobriusuapaixão
pelomeioem2005.“Foiquando
organizei o Congresso Nacio-
naldeDesigndeInteriores (Co-
nad). Conheci o (designer egíp-

cio)KarimRashidepercebique
era disso que eu gostava”, lem-
bra.“Aí,pensei:seeunãocome-
çar a fazer o que eu quero ago-
ra, não faço nuncamais.”

Mesmo com o estalo vindo
depoisdos40anos,Cocenzare-
corda-sedepassagensdesuain-
fância quedenunciama afeição
aodesign.“Aos10anos,naesco-
la, todo mundo olhava para
meus tênis”, conta, frisando
que eram laranja e azul. “Tam-
bémcolecionavadetudo:tampi-
nhas, pedras, óculos, relógio...
E, quando fiz teste vocacional,
deuArquitetura.”

Eporquecontrarioutudo is-
so e decidiu cursar Hotelaria?
“Sempre gostei de investir em
tendências. Naquela época, fui
pesquisar e vi que o pensar em
turismo estava bombando no
Brasil”, explica. “Mudei para
São Paulo para estudar e, de-
pois de formado, acabei traba-

lhando por três anos na área,
até mudar de ramo.” Foi quan-
do,nofimdosanos80,começou
a organizar eventos. Fez festi-
vais de música, trouxe circos,
óperaseapresentaçõesdebalé.

Em 1991, resolveu montar
uma empresa focada em even-
tos corporativos. “Desenvolvo

projetossuperexclusivos,even-
tos de relacionamentos, even-
tos para quemnão quer sair na
mídia”,diz.“Pensamosnaestra-
tégia de cada cliente. Há even-
tosparaapenasdezpessoas,ou-
trosparamil.Dependedoqueo
caraquer.”Eraesse seuganha-
pão até a guinada ocorrida há
quatro anos, quando organizou
o Conad e resolveu dedicar-se
tambémaomundo do design.

O BOOM
Cocenzacontinuacomaempre-
sa de eventos corporativos,
mascomeçouaorganizarexpo-
sições de arte – trouxe, por
exemplo, o mesmo Karim
RashidparaumamostranoIns-
titutoTomieOhtake,emPinhei-
ros – e, no ano passado, inven-
tou o Boom SP Design. Os 23
palestrantes – entre os quais o
belgaArneQuinze, o gregoAn-
dreasAngelidakiseosamerica-

nosToddBrachereBrentWhi-
te – atraíram cerca de 200 pes-
soas aoShopping Iguatemi, on-
de ocorreu o evento.

Neste ano, serão 22 pales-
trantes.Hábrasileiros,comoos
arquitetos Roberto Loeb, Ruy
Ohtake e Marcio Kogan; e es-
trangeiros, comoo sul-africano
Gaby de Abreu, cujo escritório
concebeu toda a identidade vi-
sual daCopadoMundode fute-
bol,queseráemseupaís,noano
que vem.

“Acreditona forçadodesign
comoagregadordevalor,esseé
omeu discurso. Ou você utiliza
o design como ferramenta, em-
barca emumconteúdo bacana,
ouviragrãodemilho”,comenta
Cocenza.“Umexemplo:estaca-
deiraemqueestousentadovale
€ 20 mil (a mesma da foto no al-
to). Porque foi desenhada pelo
Karim (Rashid).”

Nãoàtoa,acaboulevandoes-

sa filosofia para outros campos
de sua vida profissional. Acio-
nista de uma empresa de ilumi-
nação, fazparcerias comdesig-
ners internacionais que assi-
namsuas luminárias–emtroca
deroyalties. “Vouatrásdeboas
ideias em todas as feiras inter-
nacionais, dos Estados Unidos
aDubai”, relata.

Para o ano que vem, alémda
terceiraediçãodoBoomSPDe-
sign,Cocenzapromete umaex-
posição em São Paulo com o
americano Todd Bracher. “Es-
sa é a pegada. Quero trazer o
novoparaacenaculturalpaulis-
tana”, planeja. ●

† Boom SP Design – Fórum
de Arquitetura, Design e Arte:
hoje e amanhã, na Unidade
Design do Centro Universitário
Belas Artes (Rua José Antônio
Coelho, 879). Informações
pelo (11) 2925-3140

PELADAPOLÍTICA

Exposição começa hoje em Dumont (SP), onde ele viveu dos 7 aos 12 anos

RobertoCocenza
Idealizador doBoomSP
Design
“Acredito na força do
design comoagregador de
valor, esse é omeudiscurso.
Ou você utiliza o design
como ferramenta, embarca
emumconteúdo bacana,
ou vira grão demilho”

“Quero trazer o novo para
a cena cultural paulistana”

TuttyVasques escreve todos os dias no portal
Estadao.com.br, de terça a sábado neste
caderno e aos domingos no cadernoAliás

HOMENAGEM

VALOR–CocenzanacadeiradeKarim
Rashid, avaliada em € 20mil: ou tem
conteúdo ou vira ‘grão demilho’
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Brás Henrique
RIBEIRÃO PRETO

ParacomemoraroDiadoAvia-
dor, hoje, será aberta oficial-
mente, em Dumont, na região
de Ribeirão Preto, a mostra do
projeto cultural Santos-Du-
mont, de próprio punho, com en-

trada gratuita. A mostra, que
terminaem20dedezembro, foi
montada no Museu Histórico e
PedagógicoAlbertoSantos-Du-
mont, instalado no prédio da
prefeitura, onde o aviador pas-
soua infância,dos7aos 12anos.

Centenasdefotos,vídeos,do-
cumentos, cartas, livros, jor-

naisdeépocaeobjetospessoais
estãoemexposição,alémdema-
quetes de dirigíveis e aviões.

O destaque fica para a répli-
cado 14-Bis.Avice-prefeitaRo-
siane Marin Fernandez Dias
(PMDB)destacaquearéplica é
acompanhadadeumaplatafor-
mamultimídia, oferecendo aos

visitantesaoportunidadedeco-
nhecer, de maneira interativa,
os vários aspectos da vida de
Santos-Dumont.

Omuseu tambémexibe a te-
ladopintorbelgaGeorgeWam-
bach, que retrataocontornoda
TorreEiffel, emParis,dodirigí-
vel número 6. No lado externo

estãoexpostasumadaslocomo-
tivas a vapor Baldwin que o ga-
roto Santos-Dumont dirigia, e
umavião cedido pelaForçaAé-
rea Brasileira (FAB), usado na
2ªGrandeGuerra.

O projeto foi idealizado pelo
jornalista Douglas Cavallari. A
mostra já passou por São José
dosCamposeseguiráparaSan-
tos-Dumont (MG), antiga Pal-
mira, onde o inventor nasceu, e
paraPetrópolis, alémdeoutras
cidades onde elemorou.

Pelo projeto, foram reedita-

dos os dois livros autobiográfi-
cos do aviador: Dans L’Air – No
Ar (1904) e O que eu Vi – O que
nósveremos (1918).Asobrascus-
tam R$ 35 e os recursos serão
destinados à manutenção do
museu.Omuseuficaabertodas
9às12horasedas13às16horas,
de segunda a sexta. ●
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