
Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Patrimônio histórico
Enfim, uma boa notícia: os médicos
que marcaram para hoje a retirada de
pequeno cisto benigno dos lábios de
José Sarney garantem que, graças a
um procedimento de cirurgia plástica,
o bigode do senador será preservado.

Parece perseguição
Michael Schumacher está visivelmen-
te querendo o lugar de Rubinho Barri-
chello na F 1. O alemão terminou o
GP da Austrália na 10.ª colocação.

Foi bom pra você?
À essa altura da terça-feira, o supera-
celerador de partículas já deve ter pro-
movido as primeiras colisões de pró-
tons para recriar o Big Bang em labo-
ratório. Doeu? Então relaxa, vai!

Unidade partidária
Eduardo Suplicy teve bons motivos
para retirar sua candidatura pelo PT

ao governo de SP. Se é para levar uma
surra do Alckmin, francamente, me-
lhor que seja o Mercadante, né não?

Inaugurar é...
Para mostrar de uma vez por todas
que não está em campanha, José Ser-
ra deu uma batizada no asfalto e dei-
xou para Gilberto Kassab a inaugura-
ção dos engarrafamentos nas novas
faixas da Marginal do Tietê.

Próxima estação...
A turnê mundial do fim do mundo fez
ontem espetáculo extra no metrô de
Moscou e não tem data para sair da
Rússia. O primeiro-ministro Vladimir
Putin quer esticar a temporada até
que consiga “aniquilar” os terroristas
que explodiram duas estações de pas-
sageiros na capital.

Ricardão
Entreouvido ontem à tarde num pon-
to de ônibus do centro: “E o Ricardo
Eletro, hein?! Tá pegando a Insinuan-
te, rapaz!”
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ONDE ENCONTRAR

A rua da
decoração
de luxo na
zona leste
Empreendimentos de alto padrão atraíram
lojas de design para a Eleonora Cintra

AF DECOR, Nº 283; TEL.: 2198-2600.

ARTE PRÓPRIA, Nº 344; TEL.:

3294-1390. CASA CRIATIVA, Nº 257;

TEL.: 2673-6312. DENISE FURLAN,

Nº 299; TEL.: 2769-2251. EMPÓRIO
LUZ, Nº 101; TEL.: 2076-0966 (WWW.EM-

PORIOLUZ.COM.BR). FLORENSE, Nº

290; TEL.: 2671-7033 . SCA, Nº 286; TEL.:

2674-5646 (WWW.SCA.COM.BR). VIA
CLASSIC, Nº 22, TEL.: 2672-2555. PRE-

FIXO: 011

O NOME DA RUA

ELEONORA
CINTRA
JD. ANÁLIA FRANCO
ZONA LESTE

✽ SUCESSORA DE ANÁLIA:
Nasceu em 1870 na cidade de
Amparo, São Paulo. Quando
D. Anália Franco morreu, D.
Eleonora, embora comungan-
do outros ideais religiosos,
assumiu a direção do Asilo
Anália Franco e, com o seu
prestígio social, ampliou o
atendimento.

● Emburradinhos da Vila
Jogadores do Santos estão ensaian-
do uma comemoração de gol à moda
do Imperador rubro-negro. O mais
difícil tem sido segurar o riso da garo-
tada para manter o estilo emburrado
de Adriano.

Valéria França

Bem que poderia ser a Gabriel
Monteiro da Silva, via de referên-
cia em decoração de alto padrão,
nos Jardins, zona sul de São Pau-
lo. Mas não é. Muito semelhante
no conceito, a Rua Eleonora Cin-
tra, na zona leste, começa a des-
pontar com uma série de estabe-
lecimentos elegantes de móveis
e acessórios para casa. Vasos de
Murano, luminárias de design e
móveis planejados são algumas
das opções das lojas, que se fixa-
ram ali para abastecer o merca-

do emergente de megaempreen-
dimentos do Jardim Anália Fran-
co, e acabaram atraindo consu-
midores de bairros distantes.

A arquiteta Cristiane Schiavo-
ni, de 39 anos, costuma sair do
Alto da Lapa, na zona oeste, on-
de mora, para comprar na Empó-
rio Luz, uma loja diferenciada de
luminárias na Eleonora Cintra.
“A casa costuma promover par-
cerias com designers, criando pe-
ças exclusivas, mas com preços
mais acessíveis que os da concor-
rência”, diz. O ponto oferece
mais de 3 mil artigos, com preços

que variam de R$ 110, caso de um
pendente para copa, a R$ 22,5
mil, custo de um lustre de cristal
clássico de design renovado.

Muitas vezes, a arquiteta tam-
bém arrasta alguns de seus clien-
tes do Jabaquara, na zona sul,
que atravessam a cidade para ver
os tais lustres do Jardim Anália
Franco. “As lojas da Gabriel Mon-
teiro da Silva costumam seguir
um estilo muito definido; a Do-
minici, por exemplo, tem design
moderno e arrojado”, avalia. A
Empório Luz tem de tudo, sem
deixar de lado os mimos ofereci-
dos aos clientes. Entre um lustre
e outro, minipão de queijo quen-
tinho, chá de polpa de maracujá,
café, água e cappuccino.

Planejados. Uma das pioneiras
da rua, a Florense trabalha com
projetos de móveis sob medida.
E para melhor atender o cliente,
os vendedores são designers e ar-
quitetos. “Não vendemos mó-
veis, mas soluções de espaços”,
diz o vendedor Rogério Moreno,
de 42 anos. A loja faz orçamento
em qualquer lugar da cidade?
“Não fazemos orçamentos, mas
projetos. Nossos clientes estão
mais preocupados com qualida-
de e resultado do que com cus-
to.” Ok. Mas são projetos para
qualquer tamanho de residên-
cia? “Em geral, trabalhamos só
com grandes espaços.”

Além da qualidade superior
de material usado, a Florense é
mais detalhista nos acabamen-

tos. Uma porta dupla de correr
de um armário, por exemplo, po-
de contar com um sistema “co-
planar”. Isso quer dizer que as
folhas de madeira param no tri-
lho como se formassem um pai-
nel único, sem desnível, como é
comum nos armários do tipo. Na
rua há outros endereços de armá-
rios planejados, entre eles, a
SCA.

Cliente especial. Há lojistas
que não trocam o ponto por ne-
nhum outro lugar na cidade. É o
caso de Sônia Biasia, de 43 anos,
da Via Classic, que vende obje-
tos de decoração, de essências
aromáticas a vasos de Murano.
“Já trabalhei no Shopping Iguate-
mi e na Rua Oscar Freire”, conta.

“Aqui, o cliente é mais fiel, e vira
amigo no final.”

Outras grifes diferenciadas
vieram no rastro do sucesso de
público das lojas de decoração,
como a Havaianas. Denise Fur-
lan, de 29 anos, dona da loja de
mesmo nome, especializada em
acessórios, abriu seu negócio há
sete meses na rua. “Moro na Acli-
mação (zona sul), mas resolvi me
estabelecer aqui porque é um
mercado em ascensão”, conta
Denise, que procura oferecer
produtos descolados, como sa-
colinha de oncinha para o lixo do
carro e móveis para bijuterias.

Pool. Os lojistas do setor de de-
coração montaram no mês passa-
do uma associação, a Pool De-
sign. A ideia do grupo é garantir a
qualidade do atendimento e pre-
ços mais baixos do que em ou-
tros pontos de comércio de luxo
da cidade.

O QUE TEM LÁ

tutty.vasques@estadao.com.br

● Parede
O quadro de
Marilyn Mon-
roe, R$ 39, é
uma das re-
produções
famosas da
Arte Própria, que trabalha tam-
bém com boa gama de moldu-
ras diferenciadas.

● Simplicidade
O vaso de Mura-
no (foto) é o
artigo mais
caro da loja,
R$ 1,8 mil.
Mas a Via
Classic vende
todo tipo de
objeto decorati-
vo. Tem itens
simples e úteis, como potes pa-
ra sabonete líquido.

Bruno Boghossian/RIO

Poucas empresas podem contar
com o luxo de ter como sede um
prédio projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, mobiliado
com mesas e cadeiras desenha-
das por Sérgio Rodrigues e deco-
rado com obras de artistas co-
mo Portinari. Excessos como es-

ses, no entanto, couberam bem
na conta da Bloch Editores – do-
na da TV Manchete – em sua fa-
se de ouro, refletindo a grandio-
sidade e o prestígio de um dos
maiores impérios de comunica-
ção do País no século passado.

Dez anos depois do pedido de
falência da empresa, o patrimô-
nio que compunha praticamen-

te um museu de design e artes
plásticas no bairro da Glória, zo-
na sul do Rio, está nas mãos de
colecionadores. Hoje, 20 mó-
veis assinados por Rodrigues e
pelo português Joaquim Tenrei-
ro – muitos desenhados exclusi-
vamente para Adolpho Bloch,
ainda com as plaquinhas e o nú-
mero de série da empresa – vão

a leilão, não com o objetivo de
arrecadar fundos para o paga-
mento de dívidas, mas como
obras de arte e peças históricas.

“Ele era apaixonado pelos
meus móveis”, afirma Rodri-
gues, de 82 anos, sentado à mesa
de mogno maciço da sala de Blo-
ch. “Aqui ele recebia Juscelino
Kubitschek e outros presiden-

tes.” Além da mesa de Bloch,
avaliada em R$ 5.600, serão ofe-
recidos um conjunto de cadei-
ras da sala de reuniões da empre-
sa (R$ 9.600) e uma mesa de
jacarandá (R$ 11.000) – peças
raras, segundo a marchand So-
raia Cals.

“O design de Sérgio é muito
original. Todos os móveis da dé-
cada de 50 eram mais ou menos
iguais porque se copiava muito
o modelo europeu. Ele criou
uma identidade única para o mo-
biliário brasileiro”, explica.

TUTTY
HUMOR

Móveis feitos sob encomenda para a Bloch vão a leilão

O jornal de
quinta

● Frufrus
Entre os aces-
sórios de Deni-
se Furlan, mó-
vel para guar-
dar bijuteria
de madeira,
com 52 cm de
altura e cinco gavetas, com cha-
ve, R$ 950.

FOTOS LEONARDO SOARES/AE

● Acervo

Q ue notícia você gostaria
que, depois de amanhã, se
revelasse uma pegadinha
de 1.˚ de abril? Os católi-
cos adorariam que o New

York Times saísse na quinta-feira
com a manchete “Papa caiu feito bo-
bo”, desfazendo a denúncia contra
Bento XVI por acobertar um serial
pedófilo da Igreja nos EUA. “Ufa!”

Meio mundo respiraria aliviado se
também o Lula aproveitasse o Dia da
Mentira para mostrar como é fácil en-
ganar a imprensa: nenhum jornal per-
cebeu que sua viagem ao Irã, progra-
mada para maio, não passa de uma
grande brincadeira. O presidente

nem pensa em ir a Teerã!
Imagine o Dunga rindo de quem acre-

ditou que ele vai mesmo levar o Josué à
Copa. Sabe a censura ao Estadão? Caiu
1.º de abril! Quem dera, né não? Mas
tem gente que não perde a esperança na
reversão de alguma má notícia por obra
e graça da efeméride. O carioca de voto
consciente, por exemplo, tem quase cer-
teza de que Fernando Gabeira estava só
pregando uma peça em seu eleitor ao
anunciar que enterrará sua trajetória po-
lítica numa aliança com Cesar Maia. Dá
pra acreditar? Particularmente, acho
que é mais fácil fazer sol na Semana San-
ta, embora a meteorologia não tenha a
mesma previsão.

Clientela. A arquiteta Cristiane Schiavoni, de 39 anos, mora no Alto da Lapa e frequenta loja de iluminação da ‘Gabriel Monteiro da Silva da zona leste’: peças exclusivas e preços acessíveis

estadão.com.br

20 móveis
de Sérgio Rodrigues vão a leilão

R$ 11 mil
é o preço de mesa de jacarandá
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