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Garoto salva irmãos e
fica ferido em incêndio

SANTANA DE PARNAÍBA

A passagem de metrô de São Pau-
lo fica mais cara a partir de hoje e
passa dos atuais R$ 2,65 para R$
2,90. O reajuste vale também
para trens da CPTM. No
caso da Linha 5-Lilás,
cuja tarifa era de R$
2,55, o novo preço é
R$ 2,80. A passagem
integrada do bilhete
único também sofre
reajuste: metrô (ou
trens) e até três via-
gens de ônibus vão custar
R$ 4,49 – ante R$ 4,29 cobrados
desde o aumento da passagem
de ônibus, no mês passado.

A partir de hoje, metrô
sobe para R$ 2,90

TRANSPORTE

Os bombeiros encontraram, às
15h de ontem, o corpo de um me-
nino que havia desaparecido
após cair no piscinão entre a Ave-
nida Aricanduva e as Ruas Costei-
ra e Fortuna de Minas, no Vale
do Aricanduva, zona leste de São
Paulo. O garoto, que tinha cerca
de 10 anos, teria caído por volta
das 17h45 de anteontem.

Até agora a polícia não conse-
guiu identificar o garoto. A mãe,
segundo a Polícia Militar apurou
com moradores, estaria presa; o
pai é desconhecido. Conforme
testemunhas, o garoto jogava fu-

tebol nas proximidades da água
quando a bola caiu dentro do pis-
cinão – ele desapareceu ao ten-
tar recuperá-la. Por causa das for-
tes chuvas de sexta-feira, o reser-
vatório estava no limite de capa-
cidade; a água tinha 15 metros de
profundidade.

Menino de 10 anos morre em piscinão na
zona leste ao tentar buscar bola de futebol

OSESPACIDENTE

A nova regente da Orquestra Sin-
fônica do Estado de São Paulo
(Osesp), a americana Marin Al-

sop, encontrou-se ontem pe-
la primeira vez com os

músicos da orques-
tra. Em sua primeira

declaração no car-
go, ela disse que
não se limitará a re-

ger uma agenda de
concertos. Seriam,

pelo menos, dez pro-
gramas por ano ou 30 a

40 concertos. Celso Antunes,
hoje no Coro da Rádio da Holan-
da, será regente associado.

Nova maestrina faz 1ª
reunião com músicos

De Heliópolis a Perdizes,
ideais de beleza parecidos

OPERAÇÃO GUILHOTINA
Mais dois policiais são
presos por pilhagens

Falecimentos

Márcia Vieira
RIO

A procura do corpo perfeito é
democrática, um desejo acalen-
tado por qualquer mulher, rica
ou pobre. O que muda é o concei-
to de beleza. Entre as mais ricas,
qualquer sacrifício vale a pena
para chegar perto da magreza
das modelos. Entre as mais po-
bres, bonito mesmo é o corpo
farto e curvilíneo das dançari-
nas de pagode. A grande diferen-
ça entre os dois grupos é o sofri-
mento diante do excesso de pe-
so. As mais ricas tentam se es-
conder sob roupas largas. As
mais pobres exibem a gordura
sem pudor em microshorts e
tops justíssimos.

A diferença no comportamen-
to dessas mulheres chamou a
atenção de Joana de Vilhena No-
vaes, coordenadora do Núcleo
de Doenças da Beleza da Pontifí-
cia Universidade Católica
(PUC) do Rio e pesquisadora da
Universidade do Estado do Rio.
Para entender os motivos dos
dois grupos, Joana percorreu
áreas chiques da zona sul carioca
e subiu três favelas, entre elas a
Rocinha, que possui quatro aca-
demias de ginástica. O resultado
é o livro Com que corpo eu vou? –
Sociabilidade e usos do corpo nas
mulheres nas camadas altas e popu-
lares, lançado pela Pallas.

Igualdade. Depois de ouvir o re-
lato de mais de 200 mulheres,
Joana não tem dúvidas. As mo-
ças das favelas se preocupam tan-
to quanto as “patricinhas” endi-
nheiradas em terem um corpo
bonito. Fazem ginástica, entram
na fila de hospital público para
fazer lipoaspiração, tomam chá
para emagrecer, mas o objetivo é
bem diferente. Na elite, a motiva-
ção é o espelho. “Para essas mu-
lheres, o que importa é a relação

com elas mesmas. Dizem que
querem ser magras para se sentir
bem”, explica. Na favela, o inte-
resse é conquistar os homens.
“Elas querem ser chamadas de
gostosas, querem exercer sua se-
xualidade.”

Joana, de 33 anos, magra, mora-
dora do Jardim Botânico, acredi-
ta que as mulheres das camadas
populares são muito mais felizes
com seus corpos, mesmo quan-
do estão gordas. Uma das entre-
vistadas, moradora de uma fave-
la, resume bem o espírito: “Acho
a coisa mais ridícula do mundo
quando vejo mulher gorda, de
roupa larga, se escondendo atrás
daquele bando de pano. Quando
vejo na rua, já sei: é rica. Até pare-
ce que o fato de estar coberta a
tornará mais magra, pelo contrá-
rio! Aí mesmo é que nenhum ho-
mem vai olhar, então é melhor

assumir do que se esconder e fin-
gir que é uma coisa que não é”,
relata Jéssica, empacotadora de
supermercado e cheia de curvas
aos 32 anos.

Nas mulheres mais ricas, gor-
dura é sinônimo de feiura. Dil-
ma, ex-bailarina de 45 anos, expli-
ca essa vergonha de ser gorda.
“Quando estou magra me divir-
to, vou ao shopping com as ami-
gas, namoro, vou à boate. Quan-
do engordo, me tranco no quar-
to e apago a luz para não me ver
horrorosa no espelho. Namora-
do, nessas épocas, nem pensar!”

Não importa se na favela ou no
asfalto, o corpo é fundamental
para as cariocas. “O corpo é o car-
tão de visitas. Ele é a roupa. São
Paulo tem a cultura do light, da
magreza, mas a roupa ainda é
adereço importante. No Rio, há
um desvelamento do corpo”,
acredita. Mas, segundo Joana, é
um discurso de paulistana que
resume bem a filosofia da turma
endinheirada do Rio. Quando
perguntaram a Adriane Galisteu
como ela sabia a hora certa de
fechar a boca, a resposta foi pecu-
liar: ‘Se alguém me chamar de
gostosa na rua, já sei que estou
gorda.’ “Esse é o pensamento da
elite carioca”, diz Joana.

Cobrança. O medo da gordura
não é só neurose feminina. A so-
ciedade exige a magreza. “Quere-
mos ser bem avaliadas pelos nos-
sos pares. Uma mulher gorda na
classe média é motivo de escár-
nio. Na favela, ela não precisa se
livrar dos recheios para ser admi-
rada.” Além do mais, as mais po-
bres têm outras preocupações.
“Elas gastam mais energia em ga-
rantir direitos básicos de sobrevi-
vência, coisas que para a mulher
de classe média já estão resolvi-
das. Pelo menos nessa relação
com o corpo, as moradoras de
favelas são bem mais felizes.”

Um menino de 7 anos, de preno-
me Oliver, sofreu queimaduras
graves por volta das 21 horas de
sexta-feira, após o barraco onde
mora, no bairro Ingaí, em Santa-
na de Parnaíba, na Grande São
Paulo, ser atingido por um incên-
dio. Segundo a polícia, Oliver sal-
vou a vida de seus dois irmãos,
de 3 e 5 anos, que foram retirados
da casa por ele durante o incên-
dio. A mãe, de 33 anos, não estava
em casa e disse à polícia que ha-
via saído para ir ao bar. A mulher
poderá ser indiciada por abando-
no de incapaz e corre o risco de
perder a guarda dos filhos.

Mulheres são mais
satisfeitas com o
corpo na periferia
Estudo feito no Rio mostra que, enquanto nas classes mais altas
o objetivo é ser magra, nas favelas o modelo é bem mais curvilíneo

A Polícia Federal confirmou que
mais duas pessoas procuradas
na Operação Guilhotina – que de-
sarticulou quadrilhas comanda-
das por policiais civis e militares
do Rio – se entregaram na manhã
de ontem. A identidade dos dois
não foi revelada, mas trata-se de
mais um policial civil e outro
PM. No total, o Ministério Públi-
co do Estado do Rio requereu a
prisão preventiva 45 pessoas. En-
tre as acusações estão as de ven-
da de armas apreendidas para o
tráfico, formação de milícias em
comunidades carentes e pilha-
gens em favelas.

Presilina Lira de Almeida – Aos
92 anos. Deixa filhos. O enterro foi
no Cemitério e Crematório Parque
dos Ipês.

Maria José da Silva Souza –
Dia 4, aos 57 anos. Deixa filhos e ne-
tos. O enterro foi no Cemitério e Cre-
matório Memorial Parque Paulista.

Marilene Souza Bispo – Aos 51
anos, era casada com Sergio Ruiz.
O enterro foi realizado no Cemitério
de Congonhas.

Petro Rybka – Aos 92 anos, era
viúvo. Deixa o filho Jorge. O enterro

foi no Cemitério de Congonhas.

Dorival Sergent – Aos 83 anos,
era viúvo. Deixa os filhos Decio, Dal-
va, Doraci e Dirceu. O enterro foi no
Cemitério de Congonhas.

Norimoto Maegaki – Aos 68
anos, era casado com Maria do So-
corro Moraes de Araújo dos Santos.
Deixa os filhos Christian, Albert e Ri-
chard. O enterro foi no Cemitério de
Congonhas.

Anisio Amaro dos Santos – Dia
5, aos 62 anos, era casado. Deixa fi-
lhos e netos. O enterro foi no Cemi-

tério e Crematório Memorial Par-
que Paulista.

Edson Aparecido de Moraes –
Aos 56 anos, era filho de Joaquim
de Moraes e Maria Aparecida Ras-
quinho de Moraes. O enterro foi no
Cemitério Parque dos Girassóis.

MISSAS

Maria Cecilia Moreira de An-
drade Paro (Cissa) – Hoje, às 11
horas, na Igreja Sant’Ana, na Rua
Regina Badra, 282, Alto da Boa Vis-
ta (7º dia).

Nadir Leme Duarte Moraes –
Hoje, às 18 horas, na Paróquia Nos-
sa Senhora do Carmo, na Rua Brás
Cubas, 163, Aclimação (1 mês).

Dina Pinto Teixeira Mesquita –
Hoje, às 19h15, na Igreja da Cruz
Torta, na Avenida Professor Frederi-
co Herrmann Junior, 105, Alto de Pi-
nheiros (7º dia).

José Roberto China – Hoje, às
18h30, na Paróquia Coração Imacu-
lado de Maria (Capela da Pontifícia
Universidade Católica de São Pau-
lo), na Rua Monte Alegre, 948, Per-
dizes (7º dia).

Fábio A. Sandoval – Amanhã, às
10 horas, na Igreja São José, na
Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa
(7º dia).

João Carlos Pereira – Amanhã,

às 17 horas, na Igreja Nossa Senho-
ra do Rosário de Pompeia, na Praça
Benedito Calixto, 1, em Santos (1
mês).

CEMITÉRIO ISRAELITA
DO BUTANTÃ
Dina Enescu – Hoje, às 11h30 - Q
392 - Sep. 113 - S R (Shloshim).

CEMITÉRIO ISRAELITA
DO EMBU
Icek Nachman Cukier – Hoje, às
10 horas - Q 13 - Sep. 75 - S B (Mat-
zeiva).

Hanan Braumann – Hoje, às
10h30 - Q 13 - Sep. 103 - S B (Shlo-
shim).

Jose Simhon Y Bousso – Hoje,
às 11 horas - Q 11 - Sep. 10 - S B
(Yurtzait).

Raquel Dahan de Simhon – Ho-
je, às 11h30 - Q 11 - Sep. 12 - S B
(Yurtzait).

9,43%
FOI O REAJUSTE
NAS PASSAGENS

DE METRÔ E
TRENS

DA CPTM

Julia Campos começou sua
carreira no cinema como cama-
reira – emprego arrumado por
seu pai, que trabalhava como
segurança em uma agência de
filmes. Lá, passou pela maquia-
gem e virou produtora de elen-
co. Seu sonho era maior: queria

ser dona de uma produtora pa-
ra dirigir as próprias histórias.

A Brasilândia Filmes tornou-
se realidade em 2007. O nome
escolhido foi homenagem ao
bairro da zona norte onde nas-
ceu, cresceu e que nunca quis
deixar – “nem se fosse milioná-
ria”, como gostava de repetir.

Os trabalhos não paravam de
chegar. Julia produziu o elenco
dos seriados Antônia e Cidades
dos Homens, entre outros. Es-
treou na direção com o curta-
metragem A Loira do Banheiro.
Como diretora, tinha mais dois
projetos para este ano. Dia 8,
aos 45 anos.

Paulo Sampaio

A auxiliar de acabamento de tra-
vesseiros Elisângela da Silva, de
29 anos, e a arquiteta Mariana
Maia, de 30, estão pintando seus
cabelos em salões de beleza dis-
tantes cerca de 20 quilômetros
um do outro. O de Elisângela fica
na Favela de Heliópolis, a maior
de São Paulo, na zona sul, com
120 mil habitantes. Ela se entre-
ga aos cuidados do cabeleireiro
Claudinei Coutinho, que, para
aplicar um louro ultraclaro cin-
za, prende com piranhas colori-
das algumas mechas nas laterais.
São 20h30 no salão Falcão, o
mais popular da favela, localiza-
do na Estrada das Lágrimas.

Mariana, moradora de Perdi-
zes, bairro da zona oeste, é aten-
dida no salão W do Shopping Pá-
tio Higienópolis por duas assis-
tentes do hairstylist Ricardo Ro-
drigues. Cada uma delas segura

uma longa mecha de cabelos li-
sos, enquanto aplica um tonali-
zante para escurecer os “bran-
quinhos”. Em meia hora, a dupla
lava o cabelo de Mariana e, en-
tão, o hairstylist entra com a te-
soura e finaliza com a escova. É
meio dia no W.

Embora o ambiente, o proces-
so e os produtos utilizados se-
jam muito diferentes, a vontade
de ter o cabelo igual ao da Xuxa
(no salão Falcão) e ao da Gisele
(no W) é a mesma. Quem afirma
é o cabeleireiro Ivan Stringhi, do
W, que, graças ao Projeto Tesou-
rinha, criado para levar técnicas
de cabeleireiros como o W a pro-
fissionais de salões como o Fal-
cão, circula nos dois universos.

“As mulheres são iguais, inde-
pendentemente do poder aquisi-
tivo delas. Elas sempre têm um
ideal de beleza. Só que a que gas-
ta ‘dois conto’ no salão controla
tudo e não tem vergonha de di-

zer: ‘Não estou gostando, não é o
que eu quero’.”

Elizângela e Mariana aplicam
diariamente no rosto filtro solar
de alto fator de proteção e ado-
ram se maquiar.

Apesar de usar Avon e Natura,
marcas consideradas por ela
“coisa boa”, Elizângela se dá me-
lhor com o que chama de “ mixu-
ruca”. “As mais caras me deixam
cheia de pipoca no rosto”, afir-
ma. Mariana diz que só usa rímel
e um batonzinho no dia a dia,
mas, em festa, carrega na som-
bra. Usa MAC e Chanel.

“O que eu mais gosto em mim
são o rosto e o bumbum”, diz Eli-
zângela, 1,55 metro, 75 quilos.
“Faço ginástica todos os dias,
musculação e corrida rápida,
mas ainda não voltei a ter o cor-
po que tinha antes da gravidez”,
diz Mariana, 1,67 m, 53 quilos.
Ela explica que só vai estar como
gostaria daqui a três anos. “A
Cláudia Raia diz que levou dois
anos para se recuperar das gravi-
dezes, mas eu preciso de três.”

Observação: nem Elizângela
nem Mariana se considera “mui-
to vaidosa”.

JOANA DE VILHENA
NOVAES
PESQUISADORA DA PUC-RIO E DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
“Para essas mulheres, o que
importa é a relação com
elas mesmas”

MARCOS DE PAULA/AE

WERTHER SANTANA/AE

PAULO PINTO/AE
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Da Vila Brasilândia
ao mundo do cinema

Salão Falcão, em Heliópolis. ‘Mulheres são iguais, independentemente do poder aquisitivo’

● Opinião

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 fev. 2011, Metrópole, p. C8.




