
“Não precisava!”

Lula, agradecendo – entre
sincero e sem jeito – sua
defesa perante críticas
internacionais em nota oficial
de Fidel Castro

TUTTY HUMOR
● Que bandeira!
É impressionante como Celso
Amorim eriça os pelos da crista
quando está ao lado de Hillary Clin-
ton. Não à toa, Bill Clinton – que
conhece o chanceler de longa data
e sabe muito bem que arrepios
são esses – ligou para a secretária
de Estado de meia em meia hora
durante sua estada em Brasília.

● PIB de Troia
A chamada zona do euro recebeu
com ressalvas as novas medidas
de cortes de gastos públicos na
Grécia. Teme-se que o pacote seja
o que já na Antiguidade chama-
vam de “presente de grego”.

● Volta por cima
Depois da repercussão do veto à
campanha da Devassa, o governo
cogita criar a Secretaria Especial
de Políticas para Mulheres Louras.

● De repente...
O alerta é do Incor: a morte súbita
pode fazer 21 mil vítimas neste
ano em SP. Sem contar outros
tantos que perdem a vida num ins-
tante de descuido na enxurrada.

● Tabelinha
JoséSerra podeestar só esperan-
doqueDunga relacione os jogado-
resbrasileirosquevão à Copa pa-
ra, enfim, botar suachapa na rua. A
ideiade convocarRonaldinhoGaú-
chopara vice, cá pra nós, não é má!

● Recaída
Robinho Jr. não foi à creche
ontem. Não teve coragem de
encarar os amiguinhos depois
que o pai voltou a chupar dedo
para comemorar os gols que
faz em campo. O camisa 11 da
Seleção tinha prometido em
casa parar com essa mania. ●

E
se a cerveja fosse pre-
ta e sua garota-propa-
ganda a Naomi Cam-
pbell, hein? Será que
teriam, da mesma

forma, tirado o comercial do ar?
Provavelmente sim, mas duvido
que sob o argumento de “campa-
nha sexista e desrespeitosa à mu-
lher” de maneira geral. Estaría-
mos agora falando de preconcei-
to racial não fosse a Devassa em
questão loura – Bem Loura. Ain-
da que involuntariamente, por-
tanto, já que não há nada explici-
tamente libidinoso ou pornográfi-
co naquele reclame de TV, o Co-
nar pode estar tomando uma
decisão pioneira em defesa des-

sas pobres coitadas, em espe-
cial as queridas louras-burras.

Vai levar ainda muito tem-
po até que elas sejam incluídas
nas políticas de cotas para in-
gresso em universidades públi-
cas, mas coincidiu nesta sema-
na de outro alento à causa che-
gar ao noticiário: a “lourinha
peituda” que a Justiça mandou
indenizar dia desses por ter
sido assim tratada numa lan-
chonete carioca será lembrada
no futuro – quando todas as
mulheres forem iguais, inde-
pendentemente da cor do cabe-
lo – como mártir da luta racial
que ora se inicia. Melhor ela
que a Paris Hilton, né não? ●

‘Brazilets’ põem
causa ambiental
no negócio

Em Salvador, amuleto é ‘reinventado’
em bolsas, sandálias e camisetas

Fitinha do
Bonfim
vira moda
na Europa

Devassa Bem Negra

NINGUÉM MERECE!

COMPORTAMENTO

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

Acessório pode custar até € 25 e
ganha adeptos em Paris e Londres

LUTA LIMPA

●●●A badalação em torno das
fitas também acontece em
Londres. E quem percebeu
está ganhando dinheiro, como
Gillian Anderson Price, um
dos proprietários da Judith
Michael & Daughter, loja vinta-
ge em Regents Park Road.
“Nós as adoramos porque têm
uma mensagem legal em uma
época de incertezas”, diz, or-
gulhoso da honestidade, ao
vender as pulseiras por 0,50
£, e não 5 £. “A tendência é
vendermos ainda mais agora,
porque elas têm aparecido na
imprensa com alguma frequên-
cia como ‘Brazilets’.”

Brazilets são outra ideia
importada. Criadas pela ameri-
cana Kael Robinson, as pulsei-
ras nada mais são que as fitas
tradicionais com a grife estam-
pada – vendidas na Europa e
nos Estados Unidos. Parte de
seu charme vem da inspiração
ambientalista – 5% dos lucros
vai para a compra e o plantio
de árvores no Brasil. Outra
parte vem do apelo criado por
personalidades que aderiram
à ideia, como Anne Hathaway,
uma das atrizes da moda em
Hollywood. ● A.N.

CONFECÇÃO–Maiorpartedas fitinhas ‘baianas’ éproduzidano interiordeSãoPaulo: fábricadeSumaré faz3milhõesdeunidadespormês

VALERIA GONCALVEZ/AE–20/6/2005
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● Depois de agredir
uma empregada, uma
assistente e uma
aeromoça – não
necessariamente
nesta ordem –,
Naomi Campbell

procurou, enfim,
alguém do tamanho

dela para brigar: quebrou a
cara de seu motorista.
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Andrei Netto
CORRESPONDENTE
PARIS

Oscorposcontinuambemenco-
bertosporcasacospesadoselu-
vas, em um inverno europeu
com temperaturas glaciais.
Mas, dentro de dois meses,
quando os braços e pulsos esti-
veremmaisàmostranasprinci-
pais capitais do continente, co-
mo Paris e Londres, um peque-
no adereço estético, colorido e
bemfamiliar,vaichamaraaten-
ção dos brasileiros: fitinhas do
Nosso do Senhor do Bonfim. Is-
soporque,aexemplodofenôme-
no Havaianas, as pulseirinhas
de tecido vêm se tornando um
novohit dos fashionistase“bra-
silófilos” de plantão.

Os mais atentos à moda já
perceberam a aparição das fiti-
nhas.Evidentemente,nãoháes-
tatísticas para explicar o fenô-
meno, mas a sensação de quem
trabalha com acessórios, ou os
admira, é taxativa. “Todo mun-
do usa”, sentencia a jornalista
franco-americana Jenny Bar-
chfield, especialista em moda
da agência Associated Press
em Paris. “Durante muitos
anos, eu usava, mas não uso
mais por causa disso. Tem ‘bo-
bo’ demais usando”, conta, va-
lendo-se da expressão típica do
francês para designar os pari-
sienses “burgueses-boêmios”.

Outro indicativo do sucesso
das fitinhas é o rumor de que
elas estariam prestes a desem-
barcarempelomenosdoistem-
plos fashionistas parisienses,
uma grande loja de departa-
mentos e uma butique – caríssi-
ma –, ponto de romaria dos
“mais descolados” à Rue Saint-
Honoré. Os paninhos baianos
benditos, conhecidos na Fran-
ça como “porte bonheur”, aca-
baram supervalorizados por
vendedores de lojinhas badala-
das. Seu preço pode variar de €
0,50 a € 5. Customizadas, são
vendidas com o apelo “desenho
Saint-Tropez” em lojas como a
Spirit Wire, na Côte D’Azur,
por valores de € 11 a € 25.

Boa parte da propaganda
das fitas é feita no boca a boca.
A “tendência” é mais presente
entre os familiares e amigos de
brasileiros e entre quem já foi
ao Brasil. É, de certa forma, um
símbolo de distinção de quem
conhece o país, cuja imagem é

positiva na Europa. “São bo-
nitinhas demais!”, derrama-
se Mélanie Durand, de 27
anos, uma francesa aficiona-
da por capoeira que conhece
o litoral do Nordeste melhor
que muitos brasileiros.

Entre algumas tribos, a fi-
tinha é até polêmica. Há
quem defenda o uso respei-
tando ritos baianos. “A fiti-
nhanãosecompra,seganha!
Enfim, as que eu recebi em
Salvador me foram todas
doadas”,reiteraLaureNaka-
ra, de 29 anos. Alheia à polê-
mica,aarquitetaCláudiaCe-
rantola, proprietária do site
decomércioonlinedeprodu-
tos brasileiros Pur Suco, que
comercializa desde 2006 o
“Souvenir du Dieu de Ba-
hia”, por meio euro, trata de
aproveitar a onda. “Viraram
acessório da moda. As ven-
das só aumentam.” Segundo
ela, empresas francesas as
estão copiando, produzindo
e vendendo como fitas “tipo
brasileiras”, e com a escrita
que o cliente quiser. ●

Tiago Décimo
SALVADOR

SeasfitinhasdoSenhordoBon-
fim enfeitam cada vez mais pul-
sos na Europa, em Salvador o
braço não é mais o único reduto
dos tradicionais amuletos. Eles
agora enfeitam cabelos, pesco-
ços – como suporte para meda-
lhinhas – e decoram camisetas,
bermudas, bolsas e sandálias.
Semfalardasestampascomfiti-
nhas em itens como toalhas de
praia, centros de mesa e peças
de artesanato.

“Não é moda, é identidade”,
filosofa o comerciante Aloísio
Sanches, que trabalha no Mer-
cado Modelo. “Para o brasilei-
ro, a fitinha é a mais marcante
recordação da Bahia – e todo
mundoadoraaBahia.Paraoes-

trangeiro,éumpedaçodacultu-
ra do Brasil. É simples, barato e
causaimpacto.”Afábricadeon-
de sai a maior parte (estimados
90%) das fitinhas comercializa-
das no País, a Fita Têxtil, de Su-
maré(SP),confirmaapopulari-
zação do amuleto. Nos últimos
quatro anos, a produção cres-
ceu50%,de2milhõespara3 mi-
lhões de fitinhas por mês. O le-
que de cores também aumen-
tou: de dez para 14, entre eles os
novos laranja-cítrico, rosa-be-
bê, pink e multicolorida.

Segundo a gerente-geral da
fábrica, Daniely Justino, 70%
da produção segue diretamen-
te para a Bahia. “Rio Grande do
Sul e São Paulo absorvem qua-
se todo o restante”, conta. “As
exportações diretas, principal-
mente para a Europa, têm cres-

cido,mas apenas 50 mil fitinhas
vão para fora do País por mês.”

NoMercadoModelo,cadafi-
tinhacustadeR$0,50aR$1,00.
Camisetas e toalhas de praia
com a estampa saem por a par-
tirdeR$15,00.Bolsassãovendi-
das por pelo menos R$ 25,00.
Esculturasemmadeiradebaia-
nascomfitinhascobrindoasaia
custam a partir de R$ 30,00. “A
venda desses itens é garantida,
especialmente no verão”, diz a
vendedoraJanaínaConte.“Pre-
cisamosrenovaro estoquetoda
semana.”

TRADIÇÃO
Não se sabe ao certo como sur-
giuacrença deque afitinha tra-
ria sorte ao ser enrolada no pul-
so (duas voltas, com três nós no
final, cada um representando

um pedido sigiloso, que seria al-
cançado depois do rompimento
naturaldo amuleto). Elassurgi-
ram entre o fim do século 18 e o
iníciodo19,comoumalembran-
ça para os fiéis que levavam ex-
votos para a Igreja do Senhor
doBonfim,depoisdeumagraça
alcançada.

Originalmente de algodão,
bordadas com fios dourados ou
prateados, as fitas – na época
chamadas “medidas”, por te-
remocomprimentodobraçodi-
reitodaimagemdoCristocruci-
ficado que deu origem à igreja,
47 centímetros – eram usadas
principalmente no pescoço, co-
mo suporte para medalhinhas.

Hoje, as são um pouco mais
curtas (43 centímetros) e feitas
de poliéster, material sintético
que demora o dobro de tempo
parasedesfazer.“Nãotenhopa-
ciência para esperar, sempre
acabo cortando antes”, confes-
saacariocaLucieleneSeixo,en-
quanto deixa o vendedor colo-
car uma fita vermelha em seu
pulso esquerdo. ●
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