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PELAS RUAS

Cabeça nas nuvens
Acredite se quiser: a galera que curtia
ontem a natureza em Visconde de
Mauá (RJ) jura que a maresia da maco-
nha do Alemão que está sendo incinera-
da na siderúrgica de Volta Redonda,

distante 70 quilômetros da vila turís-
tica, chegou ao Vale da Maromba
ontem, no fim da tarde, em bom es-
tado de conservação para o pôr do
sol da rapaziada.

Caos aéreo
Que diabos Nelson Jobim estava
fazendo anteontem na Polônia? O
ministro saiu de casa dizendo que ia
visitar as tropas no Complexo do
Alemão. Será que foi pela TAM?

Galochas fora do armário
Começou a temporada de enchen-
tes na Região Metropolitana de São
Paulo. O prefeito Gilberto Kassab
tem, inclusive, uma série de inaugu-
rações de pontos de alagamentos
agendadas para os próximos dias.

Bom sinal
Se o ex-governador Moreira Franco
(PMDB-RJ) está insatisfeito com a
formação do Ministério do futuro
governo, ponto para a Dilma Rousse-
ff! Essas coisas a oposição não vê –
ô, raça!

Luiz Carlos Merten

Aos 71 anos, Francis Ford Coppo-
la considera-se, enfim, um ho-
mem livre. O diretor da saga do
Chefão e de filmes como A Con-
versação e Apocalypse Now usa o
dinheiro que ganha na produção
de vinhos para financiar a ativida-
de cinematográfica. Não depen-
de mais de produtores nem estú-
dios. Enfim, livre – foi o que Cop-
pola veio dizer à imprensa do
País, reunida ontem no Centro
de Convenções da FAAP.

A entrevista começou com
meia hora de atraso. Pela asses-
soria, teria durado 30 minutos
cravados, mas o cineasta foi ge-
neroso e concordou em respon-
der a mais algumas perguntas.
Depois, concedeu algumas indi-
viduais. O assunto predominan-
te foi a estreia, dia 10, de Tetro.

O novo Coppola trata de um
tema recorrente na obra do dire-
tor – a relação pai/filho. Ela está
no centro de alguns de seus clás-
sicos, inclusive nos filmes que
compõem a trilogia do Chefão.
Há uma revelação que é melhor
não antecipar para não tirar a gra-
ça de Tetro. O filme trata da admi-
ração de um jovem pelo irmão
mais velho, a quem reencontra
após muito tempo. O próprio Co-
ppola escreveu o roteiro.

“Essa parte é autobiográfica”,

esclarece o autor. “Quando garo-
to, venerava meu irmão, que era
cinco anos mais velho. Ele me pa-
recia o mais inteligente, o mais
brilhante. Queria ser como ele.

Achava que seria um sucesso. O
acaso da vida quis que ficasse
mais famoso que ele, o que foi
sempre um motivo de espanto
para mim.”

No filme, os irmãos têm um
pai que é músico – outro elemen-
to autobiográfico. O pai de Cop-
pola, Carmine, era compositor.
A autobiografia termina aí. “É
um filme muito pessoal, como
eu acredito que deva ser.” Por
conta disso, ele revela uma admi-
ração sem limites pela filha dire-
tora, Sofia. “Quando jovem, ela
foi modelo. Estava na capa de re-
vistas, queria ser pintora. Um
dia, Sofia me perguntou se não
estava sendo diletante, se não de-
veria tomar um rumo na vida, fo-
car num objetivo. Disse-lhe que
o benefício da juventude é não
ter de focar em nada, que apro-
veitasse aquela fase.”

Coppola termina atualmente
um filme de terror que terá duas
cenas em 3D. O formato não lhe
interessa particularmente. Ele

prefere falar do preto e branco e
da cor, que utiliza em Tetro. “O
preto e branco, ao contrário do
que muita gente pensa, não é au-
sência de cor. Exige sensibilida-
de para transmitir as diferenças
de cores por meio de gradações
de luminosidade e claro/escu-
ro.” Ele fez filmes de grande su-
cesso e sabe que o cinema tem
um lado industrial muito forte.
Milhões de pessoas dependem
economicamente da atividade.
Filmes devem dar dinheiro. Isso
não é incompatível com a pesqui-
sa. O cinema que lhe interessa é
aberto à invenção, como Tetro. E
o que mais lhe atrai num filme?
“O roteiro e a interpretação.” A
alma do cinema, se o cinema tem
alma, passa por aí.

Coppola agora paga seus filmes com dinheiro do vinho

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Estilo paulistano
na mira de um
expert italiano
Rafaello Napoleone, organizador da maior feira de moda mundial,
passeou por São Paulo e analisou como os homens se vestem

TUTTY
HUMOR

● Tamanho
Renato Montei-
ro Guedes, de
19 anos, usa
um terno mui-
to folgado para
sua estatura. O
casaco deveria
parar logo abai-
xo dos qua-
dris. É muito
longo

● Moderno
David Filipe, de
25 anos, repre-
sentante de
vendas da in-
dústria farma-
cêutica, se
veste como
muitos italia-
nos. O sapato
rústico combi-
na com o look

● Fashionista
Cesar Andrade,
de 21 anos,
tem um estilo
ousado, mas
ganhou elogios
do executivo
italiano. Todas
as peças são
coerentes, até
o sapato tipo
inglês

● Formal
O corretor de
imóveis Eder
Batista, de 40
anos, estava
até bem alinha-
do demais pa-
ra quem vai
trabalhar. O
erro: a gravata
prata, boa para
cerimônias

● Despojado
O executivo
Tato Godas, de
47 anos, está
sempre assim,
com tênis de
corrida, que
combina com
o jeans e a ca-
misa de algo-
dão por fora da
calça

● Impecável
O consultor
Mauro Cruz,
de 32 anos,
ganhou nota
10. O sapato,
a camisa e a
gravata estão
de acordo com
o terno, que
parece feito
sob medida
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Aloprados
do tráfico

● Aí tem!
Gilberto Braga começa a desconfiar
que tem dedo do Dennis Carvalho
nos acontecimentos que precipita-
ram a debandada de protagonistas
da próxima novela nas nove. Depois
de Ana Paula Arósio, como se sabe,

Fábio Assunção tam-
bém abandonou as
gravações aparentan-
do ter visto fantas-
mas no Projac. O

diretor tinha para-
do com isso há

um tempão.

ALEX CARVALHO

Valéria França

Como se veste o homem paulis-
tano? Para responder, o italiano
Rafaello Napoleone, de 56 anos,
diretor do Grupo Pitti Immagi-
ne, empresa que organiza a
maior feira de moda do mundo,
em Florença, aceitou o convite
do Estado para analisar alguns
looks de rua. Ele esteve em São
Paulo na segunda-feira, justa-
mente para conhecer a moda da
cidade. “Daqui, os italianos só co-
nhecem a marca Havaianas e rou-
pas de praia.”

Depois de visitar lojas na Rua
Oscar Freire e no
Shopping Iguate-
mi, ambos endere-
ços nos Jardins, Na-
poleoneacompa-
nhou a reporta-

gem até a Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, no trecho próxi-
mo do Parque do Ibirapuera.

Com mocassim de camurça,
sem meias – como gostam os ita-
lianos –, e terno, Napoleone logo
apontou os sapatos como o pon-
to fraco dos paulistanos. “A
maioria não se preocupa em ter
um calçado bem estruturado. As-
sim como na moda feminina, é
um acessório que levanta ou der-
ruba o look.”

Para ele não existe certo ou er-
rado, mas equilíbrio no estilo
que cada um resolve assumir.
“Olhe aquele senhor”, diz ele,
apontando para
um homem de cer-
ca de 60 anos, com
calça preta social e
camisa com lis-
tras pretas e

brancas, confeccionada com te-
cido nobre e bem cortada. “Os
sapatos são brutos. Ele parece
bem feliz com eles porque de-
vem ser confortáveis, mas dei-
xam a roupa deselegante.” Trata-
va-se de um calçado esportivo
de couro marrom, de sola de bor-
racha. “No máximo ele poderia
estar com um mocassim preto.
Nunca sapato marrom e calça
preta.”

Um calçado assim despojado,
segundo ele, pede um look mais
esportivo. E foi por isso que ele
aprovou o look do diretor de De-
senvolvimento Tatola Godas, de
47 anos, que usava
calça jeans, tênis
de corrida e cami-
sa de algodão por
fora da calça. “Eu
me visto sempre

assim, até para as reuniões. Não
consigo usar gravata, só quando
é realmente necessário”, expli-
cou Godas.

Fashionista. Cesar Andrade,
de 21 anos, assistente
de moda do estilista
Reinaldo Lourenço,
ganhou elogios.
“Tem muito jovem

assim na Itália. Ele está bem ves-
tido. O sapato tem inspiração in-
glesa, é bem estruturado e está
em ótimas condições. Vi muito
homem em São Paulo com sapa-
to gasto.”

Andrade tem
um estilo bem ou-
sado e moderno.
Usava sacola
grande de pa-

no, óculos amarelos, jaqueta
oversize, bermuda e meias pre-
tas até o meio das coxas.

Napoleone estava em um tre-
cho da Brigadeiro Luís Antônio
onde há muitas clínicas e escritó-
rios de publicidade. E ali, na cal-
çada, passou todo tipo de paulis-
tano. Entre eles, dois corretores
de imóveis, Renato Monteiro
Guedes, de 19 anos, e Eder Batis-
ta, de 40 anos. “O rapaz jovem
está com um terno muito longo e
folgado para o tamanho dele”,
disse. Os italianos costumam fa-
zer ternos sob medida. No Bra-
sil, é um privilégio de quem pode
pagar caro por uma roupa. “Vi
muita calça social com boca es-
treita (do tipo semibag). Tira a ele-
gância.”

De acordo com Napoleone, no
Brasil não há muita opção de teci-
dos e modelos para os homens.
O mercado nacional tem 52 mar-
cas conhecidas de moda masculi-
na aptas para exportar, segundo
uma pesquisa do Instituo de Co-
mércio Exterior, onde Napoleo-
ne abriu um escritório para au-
mentar o intercâmbio com o Bra-
sil. “A moda feminina aqui é mui-
to mais avançada do que a mascu-
lina”, diz o italiano, que está na
direção de pelo menos oito sa-
lões de moda, que reúnem as
marcas mais famosas do mundo
e atraem 21 mil visi-
tantes à Fortezza
da Basso, castelo
medieval da cida-
dede Floren-
ça, na Itá-
lia.

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Visita rápida. Napoleone: de olho na moda masculina de SP

O diretor. Novo filme, ‘Tetro’, tem elementos autobiográficos

Na cidade, diretor fala da
nova obra, ‘Tetro’, elogia
a filha Sofia e diz que a
vitivinicultura o ‘libertou’
dos produtores

estadão.com.br

● Troca-troca
“Ainda que ele a oferecesse, eu não
aceitaria!”
LULA, COMENTANDO DOCUMENTO SECRETO

DIVULGADO PELO WIKILEAKS SOBRE O USO

QUE O PRESIDENTE NICOLAS SARKOZY

SUPOSTAMENTE ANDA FAZENDO DE SUA

MULHER, CARLA BRUNI, PARA FORTALECER

RELAÇÃO COM O BRASIL.
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S e cá do lado dos mocinhos
pouco a pouco vão surgin-
do críticas aos excessos e
ressalvas à eficácia da ope-

ração policial no Complexo do Ale-
mão, imagina os podres que não de-
vem estar vindo à tona na avaliação
dos bandidos sobre a guerra no Rio
de Janeiro. A fuga custou-lhes,
além do vexame, um prejuízo esti-
mado em mais de R$ 100 milhões,
o controle de um território até en-
tão inexpugnável, a namoradinha
do baile funk, banheira de hidro-
massagem e cerveja. Os caras per-
deram a marra de dono do morro!

Olhe em volta pra ver se não tem
ninguém do Bope por perto, e po-

nha-se por um instante no lugar
dos gerentes de boca do local:
“Quem foi o aloprado que come-
çou essa palhaçada?” – devem ter
pensado quando ainda transpu-
nham a rede de esgoto que os cole-
tou na favela. Quem os meteu nis-
so?

Se o crime fosse uma organiza-
ção séria, o infeliz que, entediado
numa cela de segurança máxima
qualquer, deu a ordem para tocar
fogo no Rio estaria agora na condi-
ção de réu no tribunal do tráfico, a
caminho do micro-ondas. É o tipo
de ideia de jerico que, pelas leis da
bandidagem, é crime passível de pe-
na máxima.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 dez. 2010, Metrópole, p. C8.




