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Tesouro preservado
Corre na Líbia a informação de que o
guarda-roupa étnico de Muamar Kada-
fi está em segurança a caminho da Ve-
nezuela. O ditador estaria se preparan-
do para fugir à paisana de seu palácio.

Situação profissional
Dos tetracampeões mundiais de 1994,
Viola é o único jogador brasileiro que
ainda não se aposentou. No momento,
ele está desempregado!

Sina de ídolo
De um torcedor do Flamengo, preocu-
pado com a boa forma do goleiro Feli-

pe em disputa de pênaltis: “O Bruno
começou assim!”

Graças a Deus!
Aos 80 anos, Cauby Peixoto decidiu
não encerrar a carreira no último
Domingão do Faustão. Já basta a per-
da do outro Fenômeno, né?

Vai dar...
Tá na cara que não vai acabar bem a
despedida de solteiro que o príncipe
Harry está preparando para seu ir-
mão William. Só se fala disso no Rei-
no Unido.

Plano B
FHC teve mais uma ideia daquelas:
“E se a gente convidar o Serra para
ser embaixador do PSDB em Paris?”
Não custa nada tentar! Quem sabe,
assim, ele não larga o osso, né?

Palavra de Rei
Quem dera, como teme Pelé, a Copa
de 2014 fosse o risco maior que o
Brasil corre de nos envergonhar nos
próximos anos lá fora.

● Geração web
A lua de mel do mundo árabe com a
internet já rende frutos: um egípcio
batizou sua primeira filha com o no-
me Facebook. Se fosse menino ia se
chamar Control Alt Del.

Serviço

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Nataly Costa

Uma reunião sobre o destino do
Cine Belas Artes reabriu ontem a
negociação entre os proprietá-
rios André Sturm (do cinema) e
Flávio Maluf (do imóvel). As con-
versas haviam sido encerradas
no último dia 17, quando a pro-
posta de R$ 85 mil de aluguel por
parte de Sturm não foi aceita –

Maluf já recebeu uma oferta de
R$ 150 mil de outra empresa, e
quer do Belas Artes algo próxi-
mo ou igual a esse valor. Agora,
Sturm tem até amanhã para dar
um novo lance.

“Há interesse das duas partes
em melhorar as condições ine-
rentes ao negócio”, afirmou Fá-
bio Luchesi Filho, advogado de
Flávio Maluf, logo após a reu-
nião. Além do valor do aluguel, o
dono do imóvel lida ainda com
outra questão: a abertura do pro-
cesso de tombamento do Belas
Artes no dia 18 de janeiro pelo
Conselho Municipal de Preserva-
ção do Patrimônio Histórico de
São Paulo (Conpresp). Com is-

so, o imóvel não pode passar por
nenhuma reforma sem autoriza-
ção prévia do órgão municipal, o
que dificulta a venda para uma
loja, por exemplo.

Agora declarado o interesse
de Maluf em manter o cinema
funcionando no seu prédio, res-
ta a Sturm tentar, até amanhã,
um incremento no valor do pa-
trocínio oferecido para o Belas

Artes. “Eles querem uma propos-
ta maior da nossa parte, o que
não é muito viável”, diz Sturm,
que não revela o nome do prová-
vel novo patrocinador. O ante-
rior, de 2004 a 2010, era o HSBC.
“Vamos tentar propor uma ope-
ração de risco em que nós, even-
tualmente, tenhamos de correr
atrás de uma verba complemen-
tar por fora do patrocínio.”

Combalido pelo prolongamen-
to das negociações – o cinema
está para fechar desde maio do
ano passado, e o imóvel para ser
devolvido desde dezembro –,
Sturm já considera que o fecha-
mento vai ocorrer mesmo na
quinta, até agora a data-limite do
cinema, com a possibilidade até
de reabri-lo depois, caso consiga
o valor pedido por Maluf. “Essa
situação está se prolongando
muito; não é só comercial, é afeti-
va. Uma morte prolongada.”
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Belas Artes: proprietário
reabre negociações

O s bairristas – ô, raça! – es-
tão confusos! Os cario-
cas não acreditam que
chova todo dia em São

Paulo e os paulistanos duvidam que
no Rio não chova nunca. Pior que é
isso mesmo, mas vai botar na cabe-
ça de um sujeito teimoso que tudo
que ele mais quer no momento tem
de sobra justo na casa daquele vizi-
nho com quem mais implica!

O cara quando é cabeça-dura
acha que o outro se queixando da
rotina de chuvas é pura provocação
com alguém como ele, que não sabe
o que é isso há quase um mês de sol
inclemente. E, vice-versa, soa afron-

ta aos ouvidos do sujeito ilhado num
ponto de alagamento a torcida do pes-
soal na praia para que chova três dias
sem parar.

Enfim, o desequilíbrio climático
deu um nó tático no bairrismo. Dizem,
inclusive, que tem carioca empederni-
do pegando a ponte aérea às escondi-
das para tomar chuva nos Jardins. No
sentido inverso, paulistanos fanáticos
estariam desembarcando sorrateira-
mente em Ipanema só para aplaudir o
pôr do sol sem um pingo de chuva.

Pensando bem, desejar o que trans-
forma a vida do outro num inferno
não deixa de ser uma forma de bairris-
mo, né?

“Meu avô, Ivan Gerbovic, nas-
ceu na antiga Iugoslávia, na cida-
de de Dakovo, em 1920. A mãe
dele era empregada da família
Gerbovic e engravidou do filho
do patrão. A família permitiu
que meu avô recebesse o nome
Gerbovic, desde que a criança e a
mãe não os procurassem mais.
Minha bisavó veio para o Brasil
sozinha. Meu avô só veio para o
Brasil adolescente.

Aqui, Ivan casou-se em 1944
com Miroslava Dragojevic Bos-
ko, também iugoslava. Em 1945,
nasceu meu pai, José Gerbovic.
Por volta de 1948, os três foram

para a Iugoslávia e moraram al-
guns anos lá. Eles foram atrás de
familiares, mas não foram recebi-
dos. De volta ao Brasil, nunca

mais ninguém soube dos Gerbo-
vics que ficaram na Iugoslávia.
Meu pai foi algumas vezes para a
Iugoslávia e a atual Croácia e
sempre procurava por Gerbovic
na lista telefônica, sem sucesso.

Em 2004, com a internet, en-
trei numa lista telefônica da
Croácia e achei o telefone e o en-
dereço de um homem chamado
Franjo Gerbovic. Dei o telefone
para o meu pai, a comunicação
foi difícil por causa da língua.
Meu pai então mandou uma car-
ta em inglês e começou uma tro-
ca de correspondência. Desco-
brimos que Franjo era um primo
distante do meu avô.

No ano passado, minha irmã
jogou o nome Gerbovic no Face-
book e encontrou Dario Gerbo-
vic, com mais ou menos 30 anos.
Descobrimos que ele é sobrinho-
neto do Franjo. Finalmente esta-
mos encontrando mais pessoas
dessa família.”

● As redes sociais também ser-
vem para “aproximar” famílias
separadas. “Sinto-me pai graças
à internet”, conta o empresário
Márcio (nome fictício), que acom-
panha os passos do filho no Twit-
ter e no Facebook. “Ele não sabe,
mas pelo menos é um jeito de eu
saber que ele está bem.”

Seu filho Daniel (nome tam-
bém fictício) tem 19 anos e cursa
Direito em São Paulo. Márcio se-
parou-se da mulher quando Da-
niel tinha 2 anos. A separação
não foi das mais amigáveis e eles
nunca mais se viram. “Nem sei
se ele tem alguma referência a
meu respeito.”

No ano passado, Márcio resol-
veu procurar Daniel no Face-
book. Achou. Depois descobriu
que o filho era tuiteiro. E agora
sente um pouco de paz quando lê
que Daniel se prepara para ir a
uma festa ou está quebrando a
cabeça por causa de uma prova.

TUTTY
HUMOR
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ÚLTIMOS DIAS!

HÉLVIO ROMERO/AE-28/1/2011

LEONARDO SOARES/AE–7/1/2011

Chova ou
faça sol...

DEPOIMENTO

Edison Veiga

Nunca foi tão fácil descobrir pa-
rentes ao redor do mundo. Na
era das redes sociais da internet,
você pode estar a um clique da-
quele familiar distante – ou mes-
mo de um próximo cujo contato
tenha perdido. Facebook, Or-
kut, Twitter... Todas as ferra-
mentas são úteis na hora de mon-
tar sua árvore genealógica.

“Em geral, é mais fácil achar
parentes se você tiver um sobre-
nome estranho”, comenta a dire-
tora de TV Maísa Zakzuk. “Por-
que sobrenome comum você lo-
go acha 200 mil. Aí não adianta.”

Em 2004, Maísa viu um relato
de uma pessoa que, por meio do
Google, começou a achar familia-
res ao redor do mundo. Achou
superlegal e começou a pesqui-
sar sobre o seu próprio Zakzuk.
“Descobri que a família veio da
Síria, parte para o Brasil e parte
para a Colômbia. O grupo maior,
de cerca de 500 pessoas, está na
Colômbia. Aqui no Brasil somos
apenas 25”, explica.

Essa pesquisa toda deu ori-
gem a um livro. Em 2007, Maísa
lançou, pela editora Panda
Books, A Árvore da Família, para
crianças. Mas a busca dela pelos
Zakzuks não parou por aí. “En-
tão veio o Facebook e as coisas
ficaram mais fáceis”, conta. “Fui
descobrindo primos e primas.
Até uma professora de artes que
mora no Canadá.” Agora, ela
quer visitar os Zakzuks colom-
bianos. Se tudo der certo, a saga

vai virar um documentário.
A advogada Luciana Gerbovic

Amiky também recorreu ao Face-
book para descobrir os parentes
da Croácia (veja depoimento ao la-
do). “A família é muito peque-
na. Toda vez que meu pai ia para

lá, procurava pelo sobrenome na
lista telefônica”, recorda. “Anos
depois, passou a trocar cartas
com um Gerbovic.” Agora, ansio-
sa, se prepara para conhecer a
terra de seus antepassados – ain-
da não definiu data da viagem.

O músico Alfredo Zaine deci-
diu abrir uma comunidade dedi-
cada à família. Foi em 2005, quan-
do o Orkut vivia seu auge no Bra-
sil. “Foi algo despretensioso.
Mas, com o passar do tempo, per-
cebi que começamos a juntar bas-
tante gente.” Hoje, a comunida-
de tem 65 membros, a maior par-
te do Estado de São Paulo. “A fa-
mília Zaine veio para cá no fim
do século 19. E se espalhou pelo
Estado”, conta o músico.

Ainda não ocorreu nenhum en-
contro oficial dos Zaines. Mas Al-
fredo deve muito em breve co-
nhecer uma prima.

Sites de genealogia. Após des-
cobrir os parentes perdidos, a di-
ca é montar sua própria árvore
genealógica. Alguns sites dão
uma mãozinha: você coloca as in-
formações e todos os familiares
convidados podem editar seus
perfis, adicionar novos parentes
e outras facilidades. É a genealo-
gia da era da internet.

Facebook, Orkut,
Twitter... ache um
parente ‘perdido’
Sites de relacionamento facilitam a vida de quem quer organizar a
árvore genealógica; procura chega a render livros e documentários

Luciana Gerbovic Amiky,

Pai separado
acompanha
filho de longe

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Esquentando tamborins
Luana Piovani vai terminar
o carnaval solteira? Só se
falava disso nas filas dos
banheiros químicos espa-
lhados no caminho
dos blocos de fim de
semana no Rio.

Últimas sessões. Espaço
deve fechar na quinta-feira

Pesquisa. Luciana e a irmã
procuraram no Facebook

Pesquisa. Maísa Zakzuk, com livro e foto do avô: ‘É mais fácil se tiver sobrenome estranho’

estadão.com.br

MARCOS DE PAULA/AE

Cinema tem até amanhã
para novo lance de
aluguel; foram oferecidos
R$ 85 mil e dono do prédio
quer cerca de R$ 150 mil

‘Pela web, entrei na lista telefônica
da Croácia e encontrei um primo’

BAPTISTÃO/AE

ADVOGADA, DE 35 ANOS, ACHOU PARENTES DISTANTES NA INTERNET

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




