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Quem dá mais?
Passaporte especial de filho do Lula
pode ir a leilão na internet. Seria uma
boa maneira de socializar o caráter be-
neficente do documento diplomático.
Imagina quanto o Eike Batista não doa-
ria a uma instituição de caridade para
ter um desses no bolso!

Coerência máxima
Muricy Ramalho mostrou de novo
que é um homem de palavra: espe-
rou o anúncio oficial de Murilo Fer-
reira na Vale para assinar com o San-
tos. Reserva-se o direito de não co-
mentar o assunto.

Se é bom pro Brasil...
Faltando ainda 20 meses para as elei-
ções presidenciais americanas, Ba-
rack Obama já está em campanha.
A oposição ainda não tem sequer
candidato definido. Já vimos esse
filme, né não?

Cabe recurso
Com a descoberta de fraude no siste-
ma eletrônico que controla por im-
pressão digital o comparecimento
ao trabalho dos funcionários do Se-
nado, resta ainda à direção da Casa o
recurso de acorrentá-los ao serviço.

Fundo do mar
Não será surpresa para esta coluna
se, amanhã ou depois, encontrarem
o Dr. Ulysses.

● Fique esperta!
Tem socialite paulistana – ô, raça! –
caindo no golpe da “venda de ingres-
sos para assistir à implosão benefi-
cente do prédio da Daslu”. Pode?

Michelle Obama é adepta do
‘high low’, nome que os fashio-
nistas deram para o estilo que
mescla peças de marca com
outras mais baratinhas. Se-
guindo essa linha, andar “grifa-

da” da cabeça aos pés parece
até cafona. Um exemplo: o
que você usaria para ser entre-
vistada em um programa de
TV? A primeira-dama dos Esta-
dos Unidos, Michelle Obama,
escolheu um vestido de R$ 60
da loja de departamento
H&M. Michelle une a estraté-
gia política de parecer acessí-
vel a um novo código: vestir-
se bem gastando pouco.

Nataly Costa

Um muro, uma fonte e uma área
de 39 mil m² no Morro do Quero-
sene, a 1,5 km da Estação Butantã
do Metrô, estão no centro de um
imbróglio entre os vizinhos e a
família dona do terreno que en-
volve até a Prefeitura. Dentro do
terreno há uma fonte histórica,
cuja água já teria servido para ma-
tar a sede dos bandeirantes que
passavam rumo ao interior. Mas
um muro construído pelos pro-
prietários fecha a entrada do ter-
reno e impede o acesso à fonte.
No próximo domingo, a comuni-
dade promove uma série de
shows e uma manifestação “anti-
muro”.

Segundo a família Basile, o ter-
reno foi fechado porque servia

de ponto de tráfico de drogas,
desmanche de carros e descarte
irregular de entulho – o que le-
vou a uma série de multas para
os proprietários, alegam.

Já os moradores defendem
que a construção do muro inter-
rompe o curso de uma rua públi-
ca, a Travessa da Fonte, que origi-
nalmente teria 85 metros, aden-
traria o terreno e daria acesso à
fonte. Hoje, ela termina bem na
frente do muro dos Basiles. “O
muro promove o abandono de
um lugar importante para toda a
comunidade. A água que jorra da
fonte está escorrendo para os

bueiros, inutilizada”, afirma o
músico Dinho Nascimento, da
Associação Cultural do Morro
do Querosene.

Segundo Nascimento, um lau-
do da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) atesta que a água que
sai dali é pura e própria para o
consumo. “É uma nascente que
não tem absolutamente nada,
um caninho com água. Se fosse
pura eu comercializaria”, retru-
ca Roberto Basile, um dos herdei-
ros do terreno, que pertence aos
irmãos Margarida (mãe de Ro-
berto), Pedro e Teresa Basile.

“Temos um laudo do Instituto
Adolfo Lutz comprovando que a
água tem coliformes e é ferrosa.
Não dá para vender nem para la-
vanderia.”

Não bastasse a guerra de lau-
dos sobre a água, a fonte tam-
bém fica em um lugar especial.
Em 2004, atendendo ao pleito
dos moradores, a Chácara da
Fonte foi indicada pela Subpre-
feitura do Butantã ao Conselho
Municipal de Preservação do Pa-
trimônio Histórico de São Paulo
(Conpresp) como Zona Especial
de Proteção Cultural (Zepec). E
o mesmo conselho indica que to-

da Zepec está automaticamente
sob análise de tombamento – ou
seja, protegida contra quaisquer
mudanças estruturais.

Sob análise. Segundo a Prefei-
tura, o muro não é necessaria-
mente uma alteração no terre-
no. Mas o caso não está claro
nem para o departamento jurídi-
co municipal – a irregularidade
ou não da construção do muro
está “sob análise” do departa-
mento jurídico da Prefeitura. So-
bre a importância histórica do
terreno de sua família, Roberto
Basile afirma desconhecer. Ele já

recebeu diversas propostas do
mercado imobiliário: shopping
center, edifício residencial e em-
presarial. Ainda não decidiu por
nenhuma delas.

A comunidade já sinalizou que
gostaria de utilizar o espaço co-
mo parque ou centro cultural.
“Não vejo necessidade de mais
um parque ali, do lado do Institu-
to Butantã e de diversas outras
áreas verdes. Não entendo a in-
sistência da comunidade. Agora,
se a Prefeitura achar por bem
que seja um parque, quem sou eu
para negar? Desde que me pa-
guem pela área, é indiferente.”

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Apresentações culturais serão
em um palco montado na
Travessa da Fonte, do lado
do muro, no domingo

10h20: Orquestra de Berim-
baus / roda de capoeira / samba
11h50: Henrique Menezes e
Banda Bom que Dói
12h20: Poesia Maloqueirista
12h35: Malungo
(intervenção musical)

14h10: Manos Urbanos
(palco)
14h45: Hugo Paz (poesia)
15h25: Treme Terra e Gaspar
(Z'Africa Brasil) (palco)
16h25: Isca de Polícia (palco)
17h: Grupo de Teatro do Peabi-
ru (intervenção) (chão)
17h25: Planta e Raiz (palco)
18h45: Tião Carvalho (palco)
20h25: Nasi (palco)
21h05: Peixe Elétrico (palco)

Contra muro em local histórico, um festival de música

PARA LEMBRAR

É sempre assim: toda vez que
o ser humano está quase le-
vando o fim do mundo a sé-
rio, uma seita de araque

qualquer trata de ridicularizar o as-
sunto. De tempos em tempos, uma
nova profecia milenar de orelhada
vem de encontro ao risco real de des-
truição do planeta, como se o ho-
mem moderno não tivesse nada a ver
com isso! Pior ainda é o deboche ge-
ral com o tema quando suscitado em
nome de Deus!

Não dá mesmo para acreditar no
fim do mundo quando ele é anuncia-
do para o mês que vem, como faz ago-

ra uma tal Family Radio, cristãos evangé-
licos americanos que desembarcaram
em Belo Horizonte pregando o juízo fi-
nal para o dia 21 de maio de 2011. A expli-
cação de que, nesta data, o grande dilú-
vio completaria 7 mil anos, francamen-
te, não convence ninguém.

Só serve para estimular piadas genéri-
cas sobre o apocalipse lento e gradual
que o descaso ambiental prenuncia. O
fim do mundo como ele é não está na
Bíblia, no calendário Maia ou nos filmes-
catástrofe do gênero. Se você não sabe o
que fazer a respeito, reze baixinho para
não atrapalhar a pregação de quem ain-
da tenta salvar esta joça.

TUTTY
HUMOR

A descrença no
fim do mundo

Primeira-dama
é adepta do
estilo ‘high low’

Listradinho básico
de Michelle vira
objeto de desejo
Ao menos 30 mulheres de SP e Rio aguardam um Marc Jacobs, de
R$ 2 mil, que a primeira-dama americana usou ao deixar o Brasil

Clarissa Thomé / RIO

Dos modelitos que Michelle
Obama desfilou no Brasil, o vesti-
do de malha listrado, longuinho,
que usou ao deixar o País nem foi
o que mais chamou atenção. Mas
virou objeto do desejo de mulhe-
res de São Paulo e Rio, que se
inscreveram na lista de espera
da multimarcas NK Store, que
vende a coleção do estilista Marc
Jacobs. Cada vestido custa R$ 2
mil, valor que pode ser parcela-
do em três vezes.

Nem a própria NK acreditava
tanto no modelo, encomendado
há seis meses. Apenas 12 – 6 para
cada loja – devem chegar nos pró-
ximos dias. Mas já há cerca de 30
nomes na lista de espera. “Não
esperávamos tanto sucesso. Sa-
bíamos que o modelo estava na
campanha mundial da grife, é im-
portante. Mas é um vestido de
malha. Há outros mais bonitos
na coleção”, afirmou Thiago Cos-
ta Rego, diretor da NK. Michelle
Obama, de 47 anos, escolheu o

modelo da Marc by Marc Jacobs,
considerada a linha jovem do es-
tilista. “Como não é muito deco-
tado nem muito justo e tem um
comprimento bacana, acaba
atraindo outras faixas etárias.”

A corrida por uma roupa usa-
da por celebridade faz parte do
cotidiano das multimarcas.

“Se a Gwyneth Paltrow é foto-
grafada com um blazer Balmain,

na semana seguinte as clientes
vêm procurar o ‘blazer da Gwy-
neth’”, conta Thiago. Em novem-
bro, assim que o príncipe Wil-
liam e Kate Middleton noiva-
ram, a Alberta, em Ipanema, ven-
deu todas as peças da grife Issa.
Foram 40 vestidos – só quatro
eram do mesmo modelo azul ro-
yal usado por Lady Kate. Cada
um custava entre R$ 1.900 e R$

2.800.
“O forte da Issa é a estampa.

Ninguém imaginava que o vesti-
do azul, liso, estouraria. Mas as
pessoas queriam levar qualquer
modelo da grife”, afirma Rachel
Chreem, dona da Alberta, desta-
cando que a “divulgação involun-
tária” por celebridades é mais efi-

ciente que qualquer publicida-
de. “É espontâneo. As pes-

soas veem o estilo das per-
sonalidades que admi-

ram e querem vestir o
comportamento do
ícone.”

Para a consultora
de moda Helen Pom-

poselli, a procura pelo
modelo da celebridade é si-

nal de que a pessoa busca sta-
tus. “O vestido Marc Jacobs
não tem muita coisa. É mais um
sinal de status. É para as pes-
soas olharem e falarem: ‘Ela es-
tá usando o vestido da Michel-
le’”, acredita.

Para ela, o fenômeno tem a
ver com a moda de consumo
ocidental e se repete em todas
as classes sociais. “Uma vai de-
sejar o vestido da Camila Pitan-
ga na novela, a outra quer a rou-

pa da primeira-dama. Uma en-
tra na fila da multimarcas,

outra vai brigar pelo vesti-
do da Stella McCartney

para C&A.”

● Todo mundo falha
De Ziraldo, comentando sua condena-
ção por improbidade em Vara Cível
do Paraná: “Isso nunca aconteceu
comigo!” Teria ocorrido
durante festival de
humor em Foz do
Iguaçu, no início
dos anos 1990. A
moça que o acom-
panhava, dizem,
também não era
lá essas coisas!

MARCOS DE PAULA/AE-24/9/2009

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br
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�"�PROGRAMAÇÃOVizinhos reclamam de
parede em fonte do
Butantã, cuja água no
passado já teria matado a
sede até de bandeirantes

PAULO LIEBERT/AE-8/2/2011
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BAPTISTÃO/AE

Briga. Moradores dizem que água é potável, Basiles negam

Em três
vezes.
Brasileiras
aproveitam e
parcelam o
pagamento

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 abr. 2011, Metrópole, p. C8.




