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SENHOR DA MODA PRAIA
DE VOLTA À PASSARELA

Histórias da garoa

ARQUIVO PESSOAL

Depois de um ano fora da cena fashion, Amir Slama abre butique de
luxo com sua nova marca e renova coleção em duas megalojas

Pablo Pereira

MEMÓRIA
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Saiu da oficina um livro que joga luz
no perfil dos paulistas. Obra nasceu
em reunião na casa do professor Nilo
Odalia (já morto) na qual estavam
pesquisadores como Emilia Viotti da
Costa. Leia abaixo a entrevista com o
historiador João Ricardo de Castro
Caldeira, um dos formuladores de His-
tória do Estado de São Paulo: A Forma-
ção da Unidade Paulista (Unesp, Im-
prensa Oficial e Arquivo Público do
Estado, 2010):

● O que diferencia São Paulo dos de-
mais Estados brasileiros?
Entre as singularidades de São Paulo,
pode-se destacar: razoável autonomia

frente ao governo central; ponderável
dispersão espacial da sua riqueza, pre-
sente tanto na capital como em cida-
des do interior; existência de elites
que em diversos momentos da Histó-
ria tomaram importantes medidas de
interesse público, e não apenas priva-
do; apreciável projeção internacional,
que a torna o principal elo do Brasil
com o mundo.

● Qual o impacto da explosão populacio-
nal da capital nesse processo?
Creio que a questão, nesse caso, está
invertida: São Paulo é um forte polo
de atração populacional desde que se
tornou o mais importante centro do
capitalismo no Brasil – uma de suas
singularidades –, processo iniciado
sobretudo a partir de 1850, e que não
teve interrupção até o presente, quan-
do o Estado continua recebendo im-
portantes levas migratórias, que se

dirigem tanto para a capital como pa-
ra o interior.

● A “locomotiva” paulista continua no
ritmo da década de 1950?
A “locomotiva” está num ritmo mais
acelerado. Em termos econômicos,
São Paulo ainda concentra a parte
mais expressiva da produção da rique-
za nacional, mas o Estado se tornou
também, ao longo do tempo, um cen-
tro cultural de relevância internacio-
nal, no qual as mais diversas “tribos”
se encontram representadas, em festi-
vais, bienais, museus, espaços cultu-
rais diversos, etc. São Paulo impulsio-
na tanto a produção econômica quan-
to a produção intelectual e cultural
do País.

● São Paulo bebeu em fonte europeia
por muito tempo. Quando isso deixa de
ocorrer?

Em São Paulo, desde o período colo-
nial, começou a conformar-se uma
sociedade de caráter específico, ini-
cialmente por causa da combinação
de elementos das culturas europeia e
indígena. A maior presença do escra-
vo africano a partir do século 19 e a
imigração estrangeira, vinda não ape-
nas da Europa, para a região, a partir
da segunda metade daquele século,

acentuaram esse processo de mistura
cultural, que prosseguiu ao longo do
século 20 e continua atualmente, com
as migrações internas e a imigração
latino-americana, contribuindo para
configurar aquela que é uma das prin-
cipais singularidades paulistas frente
às demais unidades da federação brasi-
leira: o seu caráter cosmopolita.

● Quem melhor traduz o espírito paulis-
ta no século 20?
Não gostaria de cometer injustiças,
mas se puder citar nomes, gostaria de
destacar Antonio Ermírio de Moraes,
Alfredo de Mesquita, Assis Chateau-
briand, Carlos Alberto de Carvalho
Pinto, Fernando Gasparian, José Min-
dlin e Mário de Andrade. Não esque-
cendo que houve e ainda há em São
Paulo intelectuais, artistas e uma mas-
sa anônima imbuídos desse mesmo
espírito.

Retomada. Slama na loja
dos Jardins e suas criações:
os novos biquínis, desfile do

tempo em que estava na
Rosa Chá, e a coleção para a

C&A, que tem 40 produtos
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PAULISTÂNIA
UMA CIDADE E SUA GENTE

Valéria França

O estilista Amir Slama,
de 46 anos, tem um ob-
jetivo na vida. Parar de
fumar, vício que o
acompanha desde os
14 anos.Slama anda agi-

tado, aparentemente um pouco tenso,
apesar do bom humor e da amabilida-
de, qualidades que lhe são inerentes.
Depois de um ano e meio longe da cena
fashion, o consagrado senhor da moda
praia paulistana reestreia sob os holo-
fotes na terça-feira, quando abre as por-
tas de uma butique diferenciada, que
abrigará sua nova marca, homônima,
nos Jardins, zona sul de São Paulo.

Poucos dias antes da inauguração,
entre os ajustes finais da coleção e da
loja – uma área de 200 metros quadra-
dos com dois andares e um jardim in-
terno –, Slama ainda não havia deixado
o cigarro de lado. “Achei que deveria
me preparar para isso, fazendo antes
uma dieta”, justifica. Nas contas dele,
estava 15 quilos acima do peso. Para
tanto, diminuiu as idas aos restauran-
tes, um de seus programas preferidos.

Passou também a caminhar longas
distâncias. Não raro, deixa o carro na
garagem para ir a pé de Higienópolis,
região central, onde mora, até os Jar-

dins, ou até seu ateliê, em Pinheiros,
zona oeste. “Já perdi 16 quilos. E isso
em 6 meses”, orgulha-se. “Parecem
percursos longos, mas demoro cerca
de uma hora. Imagine só quando esti-
ver correndo.” Slama confessa não ter
paciência para esteira.

“Na verdade, ele trabalha muito e
não tem tempo para a academia. Só via-
jamos em família no fim do ano, e por-
que eu faço muita questão”, diz a mu-
lher, Riva, de 46 anos, com quem tem
dois filhos, Arthur, de 21, e Alex, de 18.
Os dois se conheceram no jardim da
infância. “Ele era meu melhor amigo.
Daí virou amor. Aos 14 anos, começa-
mos a namorar.”

Dedicação. Nos últi-
m o s s e i s
meses, além
dos prepara-
tivos da nova
butique, pilo-
tou sua tercei-
r a c o l e ç ã o
Amir Slama pa-
ra C&A, com
40 produtos en-
tre biquínis,
shorts, saída de praia e
chinelos. Também de-
senvolveu peças para a

Tok&Stok. Slama ainda é sócio de duas
baladas, o Mokaï, nos Jardins, e o Clu-
be A, no Brooklin, zona sul. “A minha
vida pessoal e de trabalho se misturam
muito. Não dá para desligar a chave”,
explica.

Por isso, talvez, alguns funcionários
estejam com ele há 10 anos. “Ele mante-
ve a humildade dos velhos tempos,
quando começou, há 17 anos, no Bom

Retiro”, conta a representante de ven-
das Kátia Weltman Tapar, de 46 anos,
amiga de Slama desde o primário.

O estilista nasceu no Bom Retiro,
bairro onde os pais tiveram por muitos
anos uma confecção de roupa de ginás-
tica. Aos 2 anos, mudou-se para Higie-
nópolis, mas a loja continuou lá. “Eu
não queria trabalhar com a família. Fui
fazer faculdade de História na PUC
(Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo). Sonhava em mudar o mun-
do”, conta. Para pagar as contas, Slama
empregou-se como garçom no Café
Piu-Piu, um lugar badalado da época,
com shows ao vivo, no Bexiga.

Até que resolveu casar, pediu cinco
máquinas de costura emprestadas pa-

ra o pai, que havia fechado a
confecção, e
passou, ironi-
camente, a fa-

zer roupas de
g i n á s t i c a .
Sem dinheiro
no bolso, tudo
era na base do

improviso. Ri-
va vendia suas
peças nas acade-
mias. A mãe,

Margareth, dava palpi-
tes nas roupas, o que faz

até hoje. Slama não entendia de moda.
Depois de seis meses, percebeu que

São Paulo não tinha moda praia. “As
lojas paulistanas vendiam apenas bi-
quínis e maiôs. Peças de roupas que
tivessem a ver com praia eram exclusi-
vas do Rio”, conta. Montou, então, a
Rosa Chá.

“Eu fui a primeira modelo de prova
de biquíni da Rosa Chá”, conta Kátia, a
amiga. “Amir aparecia em casa, às ve-
zes às 23 horas, e me tirava da cama
para experimentar biquínis. Por sorte,
meu marido, que também era muito
amigo dele, não se importava.”

A Rosa Chá virou um grife vistosa,
com 23 lojas pelo Brasil. Em 2006, ele
vendeu a marca para o grupo Marisol
por R$ 20 milhões e passou a trabalhar
em conjunto com o conglomerado.
Não deu certo. “Ele é muito calmo. O
mundo pode estar desabando, mas
Amir acha uma saída”, conta Kátia.

A saída, desta vez, foi começar tudo
de novo. Agora com uma estrutura
mais enxuta – serão apenas duas lojas,
uma em São Paulo, e outra, em breve,
no Rio – e luxuosa. “A diferença é que,
quando estreei minha primeira marca,
eu ainda tinha cabelo”, diz. E fumava
tanto quanto hoje? “Fumava mais. Na
verdade, o que me envergonha. Já dimi-
nui. Fumar é cafona.”
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Apoio. Estilista sempre contou com a família; no começo da
carreira, era sua mulher, Riva, quem vendia as peças
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