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Há controvérsias
Ronaldinho Gaúcho arrumou briga com
Lula ao dizer que “nenhum outro brasi-
leiro foi melhor que eu na Europa”.

Modéstia à parte
Tiririca está, no mínimo, se subestiman-
do como palhaço quando diz que, com ele
no Congresso, “pior que está não fica”.

Meio enjoado
A virada de José Serra começou pelo estô-

mago. O candidato culpou o café da
manhã pelo mal-estar com a
apresentadora Márcia Peltier,
durante entrevista nos estúdios da
CNT. Quase teve um troço, mas
passou logo!

Conversa fiada
Entre tantos motivos para a irritação
das italianas com o tal “marido rico”
que Silvio Berlusconi aconselhou dia
desses a toda mulher jovem de seu
país, o mais gritante é de ordem
prática: não tem milionário
suficiente para todas na Itália!

Queda livre
Já há no mercado financeiro interna-
cional quem desconfie que a cotação
do dólar no mundo está oscilando
conforme a popularidade de Barack
Obama nos EUA. A conferir!

Que tempos!
O ar anda tão irrespirável em São
Paulo que tem passageiro embarca-
do em Congonhas sentindo alívio na
garganta ao entrar no avião.

● Palavra de ordem
“Pega! Peeegaaa!!!”
FHC, ELEVANDO O TOM DA CAMPANHA DE
JOSÉ SERRA, EM EVENTO QUE MARCOU
SUA ESTREIA NO DEBATE ELEITORAL.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Cris Aranha,

Paulo Sampaio

Uma “noiva étnica”
desce a escadaria
que dá nosalão prin-
cipal da casa de fes-

tas usando um vestido que
custa R$ 15 mil; antes dela, des-
filaram a “noiva folk”, a “ vin-
tage”, a “romântica” e a “clás-
sica”. Mais de 350 pessoas as-
sistiram, na segunda-feira, ao
Bride Style, um dos eventos
mais incríveis sobre o negó-
cio do casamento.

Ali se descobre, por exem-
plo, que quem prepara o bem-
casado da festa não é a mesma
pessoa que faz o bolo nem os
docinhos. Por sua vez, os doci-
nhos não vêm nas forminhas
em que serão servidos. As for-
minhas são compradas em ou-
tro fornecedor. Um bem-casa-
do sai por R$ 2,40 mas, depen-
dendo da embalagem (cre-
pom nacional ou italiano?
Swarovski? caixinha?), pode
chegar a R$ 15. Calculam-se
três para cada convidado.

Cerca de seis meses antes
do casamento, os noivos man-
dam um pré-convite que eles
chamam de “save the date”
(em inglês mesmo); pouco de-
pois, um segundo aviso (“re-
minder”) e, finalmente, o pró-
prio envelope com o comuni-
cado final.

O leigo se espanta com a in-
formação de que os preparati-
vos da festa podem começar

dois anos antes, seguir uma pla-
nilha de 40 itens e custar R$ 300
mil. Aí, aparece a “assessora de
casamento”, papel desempenha-
do gloriosamente no cinema por
Geraldine Chaplin (Cerimônia

de Casamento, de Robert Altman,
1978). No filme, ela é tão pertur-
bada quanto a família do noivo e,
mesmo assim, se dispõe a apagar
um incêndio por minuto.

“A gente faz papel de psicólo-
go, motorista e até de relógio. Ti-
ve um noivo que bebeu demais
com amigos e perdeu a hora do
casamento”, conta Cris Aranha,
de 42 anos, assessora há 13. Não
consta dos 40 itens “lembrar o
noivo do casamento” e, por isso,
diz Cris, “é preciso ter o telefone
até do cachorro da casa”.

Folk ou vintage? “Não entendi
direito essas divisões (por estilo).
Tem um vestido meu (de R$ 15
mil) que é superclássico e entrou

como vintage”, diz a estilista Bi-
bi Barcellos, sem reclamar. Nin-
guém reclama.

“É uma oportunidade fantásti-
ca para quem trabalha nesse mer-
cado”, diz Jacqueline Mikahil,
agente de viagem especialista
em lua de mel. Ela aproveita para
sortear um pacote para Muro Al-
to (PE), balneário
que “parece o Tai-
ti”.

“ Q u i s e m o s
fazer algo
que não ti-
vesse o for-
mato de fei-
ra”, diz a em-
presária Ca-
rol Montene-

gro, idealizadora do evento. Ela
e a sócia costumam reunir a noi-
va e suas amigas no dia do casa-
mento, em uma suíte de hotel
cinco-estrelas, para maquiá-las
e penteá-las. Levam garrafas de
Prosecco e um videomaker.

Orquídea e coxinha. O impor-
tante é a “harmonia da festa”.

“Não adianta decorar
o salão com orquí-

deas e servir coxi-
nha”, explica a
assessora de ca-
samento Bebeta

Schiavini – (se-
gundo Cris Ara-

nha, “tem mais as-
sessora do que ho-

mem no mercado”). De acor-
do com a Associação dos Pro-
fissionais, Serviços para Casa-
mento e Eventos Sociais
(Abrafesta), em apenas um
dia os casamentos de São Pau-
lo consomem 1,4 milhão de
flores, 400 mil doces e mais
de mil horas de filmagem. Em
suas pesquisas, o IBGE revela
que o número de registros de
casamentos no País aumen-
tou 35% em dez anos.

Bebeta e Jacqueline coman-
dam uma mesa com duas noi-
vas, a mãe de uma delas e o
futuro marido da outra. “Nós
podemos ficar aqui oito horas
falando de todos os itens”, diz
Bebeta. “Casamento perfeito
não existe. Se a noiva é católi-
ca e quer casar na igreja, tem
de combinar a data com a da
lua de mel e a disponibilidade
do salão, entende?”

Hipnotizadas, as duas noi-
vas acham importante “fazer
de cada dia do planejamento
uma festa”. “O casamento é o
assunto principal da família
durante um ano”, diz a admi-
nistradora de empresas Erika
Fiore, de 27 anos, que se casa
em novembro.

A noiva número 2, Ana Letí-
cia Zogbi, de 42 anos, gosta
tanto de “viver a festa” que
diz ter “medo de sentir falta
depois”. Jacqueline conta que
é comum a “depressão pós-ca-
samento”. “Onde a noiva vai
colocar toda aquela emoção
que preencheu quase dois
anos da vida dela?”

Embora necessários, os noi-
vos são pouco mencionados.
A produtora Vera Tribuli está
convencida de que o amor
não é prioridade. “Tem umas
noivas que dizem: ‘Quero um
vestido lindo’, mas nem sa-
bem o que é lapela. Elas que-
rem se vestir e casar.”

À saída da casa de festas, o
empresárioRicardo Sestaesta-
cionou um modelo Packard
1938quealuga porR$1.200,pa-
ra levar a noiva. Diz que tem
ainda um Chrysler 300C blin-
dado e um motorista com no-
ções de direção defensiva. Em
sua felicidade transbordante,
a noiva de R$ 300 mil não vai
querer facilitar com o destino.

● Tem noiva que não dá valor à
“assessora de casamento” (a pra-
xe é cobrar 15% sobre o valor to-
tal). Aí, o DJ enlouquece e põe
pagode para tocar na festa. Quem
vai resolver? E a goteira em cima
do bolo? E o noivo que não apare-
ce? Até isso! Tenho uma noiva de
João Pessoa que achou muito
contratar vans para fazer o trasla-
do do aeroporto para o hotel. Vo-
cê concorda que é indelicado pe-
dir para as pessoas pegarem um
táxi? Sem contar a parte psicoló-
gica. E a noiva que descobre que
está sendo traída às vésperas da
festa, com fornecedor chamando
para a degustação do prato quen-
te? Quem ouve o choro? Se bem
que, às vezes, a noiva não está
interessada na vida sexual do noi-
vo. Ela só quer casar.

Comportamento

Bruno Boghossian / RIO

Um novo prédio de 19 andares
assinado por Oscar Niemeyer
vai marcar a paisagem da ensea-
da de Botafogo, na zona sul do
Rio. A torre fará parte do comple-
xo que abriga a Fundação Getu-

lio Vargas (FGV) e deve ficar
pronta entre o fim de 2012 e o
início de 2013 – quase 70 anos
depois da concepção do projeto
original, feito pelo arquiteto.

A segunda torre do complexo
terá aspecto semelhante ao edifí-
cio já existente e será batizada
com o nome de Oscar Niemeyer.
A obra e a construção de uma es-
planada entre os prédios, com au-
ditórios e uma biblioteca, devem
consumir mais de R$ 100 mi-
lhões em até dois anos e meio.

Niemeyer criou em 1944 os de-
senhos dos edifícios da então re-

cém-fundada FGV. A primeira
torre, com 14 andares, foi inaugu-
rada em 1968, mas o restante só
começou a sair do papel neste
mês. Modificações foram feitas
no projeto para adaptar o prédio
aos padrões atuais de eficiência
energética e sustentabilidade.

Polêmica. A intenção de cons-
truir a nova torre existe há cerca
de 20 anos, mas não pôde seguir
adiante porque, desde 1983, o
Projeto de Estruturação Urbana
de Botafogo limitava em três an-
dares os novos edifícios comer-

ciais. Em 1999, a prefeitura
apoiou uma legislação específi-
ca na Câmara permitindo a obra.
Mas os planos foram interrompi-
dos por uma disputa na Justiça
com a associação de moradores
do bairro. A FGV venceu a bata-
lha no ano passado.

“O adensamento daquela área
vai prejudicar o bairro, com o au-
mento dos congestionamentos
e a poluição sonora causada pelo
heliporto que pretendem fazer”,
afirma Regina Chiaradia, presi-
dente da Associação de Morado-
res de Botafogo.

estadão.com.br

FGV ganha prédio de Niemeyer projetado nos anos 1940

T odo homem público tem
problemas, mas igual ao Sa-
rkozy,ultimamente,nãoéfá-
cil encontrar nem aqui nem

na China. Não tem essa de tempo
bom para o presidente francês. Todo
dia é dia de bomba no Palácio do Eli-
seu!A biografianão autorizadade Car-
la Bruni estourou no colo dele horas
antes das ameaças de bomba à Torre
Eiffel e à Estação Saint-Michel do me-
trô.

Carla, Uma Vida Secreta, da jornalis-
ta Besma Lahouri, não conta nada que
Mick Jagger, Eric Clapton, Donald
Trump, Kevin Costner e o próprio Sa-
rkô não saibam – ou que não imagine

todo homem que adoraria também ter
sido um dia casado com ela. O problema
éque, justo no momentoem que aproibi-
ção da burca agita Paris, andam dizendo
nas mesquitas da cidade que, pelas leis
doIrã, o livro sobrea primeira-dama reú-
ne provas suficientes para meia dúzia de
apedrejamentos. Mole, mole!

É humanamente impossível, mesmo
para um homem de cinco cérebros, pen-
sar nisso tudo e, ao mesmo tempo, na
grevegeral contra areforma daPrevidên-
cia. Como se já não bastassem as cons-
tantes quedas de popularidade e as rea-
ções internacionais para barrar a expul-
são de ciganos da França. Por muito me-
nos, o Jânio renunciou!

TUTTY
HUMOR

DEPOIMENTO

AMERICO VERMELHO/FGV

O inferno
astral de Sarkô

ERNESTO RODRIGUES/AE

CASAR, UMA
DOCE TAREFA
CHEIA DE
DETALHES
Evento Bride Style mostra que é preciso bem mais
que a escolha do noivo para a festa acontecer

Assessora de casamentos,
de 42 anos

● O psiquiatra das 8
Como você se sentiria se o médico
que um dia te tirou da depressão apa-
recesse de repente na TV fazendo
papel de psiquiatra em
Passione? Para não
correr risco de re-
caída, todo ex-pa-
ciente do renomado
Flávio Gikovate de-
ve evitar a novela
das 8, na Globo.

‘Quem ouve o
choro da noiva?’

Alegria. Carol, Bebeta, Ana Letícia (de pé) e Jacqueline e Erika (sentadas, da esq. para dir.)

Controvérsia. Lei teve de ser alterada para permitir edifício

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

CLAYTON DE SOUZA/AE

Obra de expansão do
complexo da instituição
em Botafogo vai
consumir R$ 100 milhões
e durar dois anos e meio

LEANDRO SANCHES/AE
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