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Estilo

BOULEVARD

Na cozinha

Liquidação

} NO PRATO

Sabe aquele vi-
dro de palmito
difícil de abrir?
Marca tradicio-

nal em produtos rela-
cionados a vinho, a

Vacu Vin fez um abri-
dor especial para esse

tipo de embalagem.

A Matriz Hamburgueria lançou um hambúr-
guer de legumes para o verão

Com marcas
menores,
esmalte vira
febre fashion
Já há 40 empresas nacionais produzindo cores
e acabamentos cada vez mais surpreendentes

ONDE: EMPORIO NAKA:
WWW.EMPORIONAKA.COM.BR

Sapatos com até
50% de descon-
tos. O peep-toe
de couro
amarelo,
meia pata,
está por R$
132,90 no Emporio Naka.

A Lygia & Nanny fez peças
para a coleção de verão da
Neon – que agora entram
em promoção de até 40%. O
modelo abaixo custa R$ 648.

A 284 está com descontos
de até 70%. O short listrado
com Lurex sai por R$ 39,90.

ONDE: PERERE: R. MOURATO COELHO,
1.407, V. MADALENA, TEL.: (11) 3814-4313.
PREÇO: R$ 110

ONDE: 284: TEL.: (11) 3081-3633 (SAC) OU
WWW.284BRASIL.COM.BR

ONDE: COMODORO PRESENTES: RUA BOR-
BA GATO, 59 (SHOPPING BOA VISTA). TEL.:
5521-2026. PREÇO: R$ 100

ONDE: BIBELOT: RUA AUGUSTA, 2.829, JARDINS.

TEL.: (11) 3081-5888. PREÇO: DE R$ 2 (NACIONAL)

A R$ 69 (IMPORTADO) DROGARIA IGUATEMI,
RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232. (SHOPPING

IGUATEMI,). TEL.: (11) 3032-8626. PREÇO: DE R$

2,50 A R$40. ONOFRE: TEL.:(11) 3111-6533 (SAC).

PREÇO: DE R$ 2,77 A R$ 45.

DESIGN

Impermeáveis e
sem cadarço, as
galochas são des-
coladas para enca-
rar os temporais
de verão. Em
cores e es-
tampas
variadas

ONDE: LYGIA & NANNY: RUA HADDOCK
LOBO, 1.396, JARDINS, TEL.: (11) 3088-1346

● Os foliões ganharam nesta se-
mana mais um posto para com-
pra de ingresso do carnaval 2011
de São Paulo. Desde terça-feira,
as bilheterias do Anhembi, na
zona norte da cidade, também
estão vendendo os bilhetes. Há
ainda outros seis locais de ven-
da, além do telefone 4003-2245

e do site www.ingressofacil.com.
br. Os pontos funcionam de se-
gunda a sábado, das 11h às 17h:
a relação pode ser encontrada
no site www.anhembi.com.br.
Para os desfiles do Grupo Espe-
cial, os valores variam de R$ 45
(arquibancada) a R$ 1,8 mil (me-
sa de pista), sem contar os cama-
rotes. As escolas do grupo de
elite do carnaval paulistano vão
se apresentar nos dias 4 e 5 de
março. O desfile das campeãs,
que já tem ingressos à venda,
ocorre no dia 11.

Valéria França

O esmalte ganhou status no
mundo da moda. Pela primei-
ra vez nos 15 anos da São Pau-
lo Fashion Week, uma marca
tradicional do mercado, a Im-
pala, patrocinou o evento. Ou-
tras empresas de cosméticos
fizeram parcerias com grifes e
desenvolveram produtos sin-
tonizados com as tendências
da coleção outono-inverno.

É o caso da Dote, que no
desfileda Neon lançou seis no-
vas cores, batizadas com no-
mes de personalidades do
mundo da moda. A roxa, por
exemplo, foi uma homena-
gem à jornalista Danuza Leão
e a preta, à professora de eti-
queta Christine Youfon.

Os vidros de esmaltes ga-
nharam também vitrines de
perfumarias, como a Bibelot,
nos Jardins. Reflexo da quanti-
dade crescente de marcas no
mercado – já há cerca de 40.
Muitas têmsede em outros Es-
tado e, apesar de serem de pe-
queno porte e ainda pouco co-
nhecidas, têm feito sucesso
por investir em lançamentos
ousados. Entre elas, a Ludura-
ma, do Pará, a Fina Flor, de
Minas, e a Hite, de São Paulo.
Uma pesquisa feita pela Impa-
la com consumidoras jovens
mostra que a maioria prefere
cores diferentes, como azul e
amarelo (veja quadro ao lado).
Dona de uma coleção de 560
esmaltes, a blogueira e biólo-
ga Camila Zatz, de 26 anos, é
uma dessas consumidoras
que fizeram com que esse fi-
lão da indústria de cosméti-
cos explodisse. “Antes não ti-
nha tanta cor. O costume era
misturar tons diferentes ou
adicionar tinta de caneta hi-
drocor. Agora, ficou bem
mais fácil.” E qual é a tendên-
cia de inverno para as mãos? “
As cores pastéis, mais frias.”

Para Bia Lombardi, bloguei-
ra do Mão Feita, “foram as

marcas menores que inovaram”.
“Agora a sensação são os acaba-
mentos especiais.” Entre eles, a
maior novidade é o craquelado,
um líquido preto que vai em ci-
ma da unha pintada. Depois de
um tempinho, ele começa a ra-
char e o esmalte de baixo surge
entre as trincas. Já o folheado dá
um tom de dourado à cor.

Alguns esmaltes ainda vêm
com efeitos especiais. O holográ-
fico ou 3D é metalizado. Parece
ter várias purpurinas pequenas,
menores que as do de glitter,
cujas partículas brilhantes ficam
mais espaçadas. Há ainda o duo-
cromático, que varia de cor com
a luz.

ONDE: MATRIZ HAMBURGUERIA: R. MÁRIO FERRAZ,
404, ITAIM-BIBI, TEL.: (11) 3167-0648. PREÇO: R$ 18,90

ONDE: TUTTILE: ALAMEDA JAUAPERI, 1.352,
MOEMA. TEL.: (11) 2894-2222. PREÇO: R$ 259

É uma minigeladeira de
4,5 litros e pode aquecer

● O esmalte importado dura
mais na unha que o nacional?
Todos os esmaltes, nacionais e
importados, têm boa duração.
Eles só descascam rápido se
houver na unha resto de cre-

me, por exemplo, antes de es-
maltar.

● Qual é a vantagem dos importa-
dos?
A embalagem é mais bonita e o

pincel, melhor. Mas os nacio-
nais têm mais variedade de cor.

● Esmalte estraga?
Não. É só guardá-lo de pé. Se
secar, adicione solvente. Não
coloque acetona, porque acaba
com o esmalte.

● Há um jeito novo de pintar as
unhas?
Estão na moda a francesinha
com as pontas coloridas e as
almofadas de carimbos, que
permitem fazer estampas co-
mo as da pele de onça ou zebra
e figura de bruxa, por exemplo.
Fica bom se combinar com o
estilo da pessoa.

Camila Zatz,

Roberta Pennafort / RIO

Para a alegria de cerca de 3 mil
integrantes da Beija-Flor, o can-
tor e compositor Roberto Carlos
prestigiou pela primeira vez o en-
saio na quadra da escola de sam-
ba, em Nilópolis, na Baixada Flu-
minense, anteontem. Ele se emo-
cionou ao ouvi-los cantar o sam-
ba-enredo em sua homenagem,
que exalta “a simplicidade de um
rei”, e saiu “maravilhado”.

Saudado por Neguinho da Bei-
ja-Flor – “Olha o Roberto Carlos
aí, gente!” –, o cantor chegou à
meia-noite, meia hora depois de
iniciado o ensaio. Levou convida-
dos, como Claudia Raia, que já
desfilou pela azul e branca.

Roberto ficou no camarote

com o presidente de honra da
Beija-Flor, o bicheiro Aniz
Abraão David, que já foi preso
por formação de quadrilha. Sor-
riu, atendeu a muitos pedidos pa-
ra tirar fotos e cantou Como é
grande o meu amor por você.

“Não tenho palavras para des-
crever o que estou vivendo aqui.
Minha preocupação agora é se

eu vou conseguir decorar a letra
do samba até o dia do desfile.”

Embora se saiba que estão ve-
tados temas que Roberto consi-
dera delicados, como o acidente
em que perdeu parte da perna
direita, aos 6 anos, ele garante
que não interferiu no enredo.
Erasmo Carlos, Wanderléa e Ro-
semary vão desfilar com ele.

‘Não tenho palavras para dizer
o que eu estou vivendo aqui’

29%
das mulheres jovens ouvidas na
pesquisa esmaltam as unhas
duas vezes por semana

40%
delas combinam a cor do esmalte
à das roupas

25%
preferem cores mais ‘modernas’,
como azul, verde ou amarelo

52%
das mulheres apontam o humor
como fator determinante na hora
de escolher a cor

82%
delas dizem não se importar com
a opinião masculina na hora de
escolher o tom do esmalte

MARCOS ARCOVERDE/AE

ENTREVISTA

Bilheteria do
Anhembi já tem
ingresso de desfiles

Variedade. As novas marcas investem mais em
cores ousadas do que as tradicionais do mercado

‘Estão na moda a francesinha com
as pontas coloridas e os carimbos’

BLOGUEIRA DE UM SITE DE ESMALTE

Animação. Roberto Carlos na quadra da Beija-Flor; cantor acompanhou ensaio do camarote

Camila.
Apaixonada por
esmaltes, ela
tem 560 vidros
nacionais e
importados

Tema da Beija-Flor,
Roberto Carlos participa
de ensaio na quadra e se
emociona ao ouvir samba
em sua homenagem

● Do que as jovens gostam?
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