
Machucadinho
Pato está de novo contundido! É sua
segunda lesão desde que assumiu pu-
blicamente o relacionamento com Bar-
bara Berlusconi, há 5 semanas. Não à
toa, na semana passada, o atacante ha-
via proposto à namorada um mês de
jejum sexual. Ela, pelo visto, não to-
pou, e deu no que deu!

Insurreição é uma ova
Vereadores tucanos dissidentes de
São Paulo foram vítimas de bullying
no PSDB. Viviam tomando cascudo
da turma do Alckmin no diretório
regional do partido.

É justo
Os blocos de carnaval de Salvador
vão exigir do governo Jaques Wag-
ner a mesma quantidade de banhei-
ros públicos disponibilizados ao
pessoal do MST que invadiu o
Centro Administrativo da Bahia.

No front
Pelo andar da carruagem, a polícia
carioca vai ocupar a Favela da Roci-
nha antes da invasão por terra da
Líbia pela União Europeia.

Viva o Índio da Costa
José Serra ligou ontem para seu
companheiro de chapa nas últimas
eleições presidenciais! Queria cum-
primentá-lo pelo Dia do Índio. Ele
merece!

● Façam suas apostas
Tem bolão novo rolando na Bovespa:
quantos bilhões Eike Batista vai per-
der no pregão de hoje?
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O NOME DA INSTITUIÇÃO

Camila Molina

Integrantes do conselho da Fun-
dação José e Paulina Nemi-
rovsky, Jorge Wilheim, Antonio
Henrique Amaral e Antonio de

Franceschi se anteciparam ao jul-
gamento do mérito da ação civil
da 1.ª Vara de Família e Suces-
sões de São Paulo, proposta pelo
Ministério Público Estadual e
que pedia a saída desse grupo da
entidade, e renunciaram anteon-
tem aos seus cargos. A renúncia
coletiva ainda incluiu o conse-
lheiro Renato Lacerda de Lima.

“Nãoconcordamoscomasitua-

ção a qual foi levada a fundação”,
afirmou Wilheim, que era presi-
dente do conselho. A ação judi-
cial,assim,perdeuseuobjetoeno-
vos membros terão de ser eleitos.
Ficam no conselho apenas Bea-
trizNemirovskyMoraesLeme(fi-
lha dos instituidores da fundação, já
mortos)eseustrêsfilhos.Aentida-
de detém coleção de arte avaliada
em cerca de R$ 100 milhões.

Segundo o diretor executivo da
fundação, Arnaldo Spindel, ele e a
curadora Maria Alice Milliet fica-
rão em seus cargos até a nomea-
ção dos novos membros. “Só não
nos desligamos para que seja feita
uma passagem menos traumáti-
ca.”OpromotorecuradordeFun-
dações do MPE, Airton Grazzioli,
afirma que a recondução terá de
ser resolvida judicialmente.

Renúncia coletiva na Fundação Nemirovsky

ARQUITETURA BRASILEIRA – O CORA-

ÇÃO DA CIDADE – A INVENÇÃO DO ES-

PAÇO DE CONVIVÊNCIA. ATÉ 3 DE JU-

LHO, DE TERÇA A DOMINGO, DAS 11H ÀS

20H, NO INSTITUTO TOMIE OHTAKE.

RUA COROPÉS, 88, PINHEIROS, INFOR-

MAÇÕES PELO TEL. (11) 2245-1900.

P reocupada com o que cha-
mam por aí de estilo “bon
vivant” de Aécio Neves, a
oposição já providencia

um “personal povão” para seu lí-
der tucano. A ideia é dar uma popu-
larizada nos hábitos do senador
mineiro, que pode estrear o novo
gênero já neste feriadão trocando
a praia do Leblon pelo piscinão de
Ramos, de ônibus. Land Rover nun-
ca mais!

Adeus comida japonesa, cham-
panhe, esqui na neve, perfume Is-
sey Miyake, fins de semana em An-
gra, rallies de moto, pilates, surf,
camisas Polo, camarotes vips,
iPhone, gravatas italianas e misses

em geral. A partir de agora, churras-
co, cervejinha, pelada, camiseta rega-
ta, pão doce, meia dúzia de erros de
português, barriga, chinelo Rider e
olhe lá!

A orientação vai na contramão de
tudo que FHC pregou para a conquis-
ta oposicionista da nova classe mé-
dia brasileira. O tal estilo “bon vi-
vant” que os tucanos tentam escon-
der em seu quadro mais popular é,
decerto, a grande aspiração de quem
começa a descobrir agora os prazeres
de viajar, sair com amigos, se diver-
tir... Qual é o problema com quem
aproveita bem a vida, afinal?

Faz o seguinte, Aécio: se beber não
dirija, e vida que segue. Tá limpo!

Arquitetura
brasileira
que ganhou
o mundo
Exposição em Pinheiros resgata desenhos
que, desde os anos 1940, mereceram elogios
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O bem viver
é inocente!

Edison Veiga

Começahoje a exposição Arquite-
tura Brasileira – O Coração da Ci-
dade – A Invenção do Espaço de
Convivência, no Instituto Tomie
Ohtake. “Aqui estão exemplos
de uma arquitetura brasileira
que, desde os anos 1940, passou
a ser valorizada no mundo to-
do”, diz o arquiteto Julio Ka-
tinsky, professor da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

Essas construções que muda-
ram o espaço brasileiro, quando
passaram a se tornar locais de
convivência, também transfor-
maram a maneira com que cada
pessoa utilizava sua cidade, seu
lazer, seu viver. “Não foi um fenô-
meno de um único arquiteto,
mas de um conjunto, de um es-
forço coletivo”, afirma Katinsky,
c i t a n d o L ú c i o C o s t a
(1902-1998), Oscar Niemeyer,
A f f o n s o E d u a r d o R e i d y
(1909-1964) e, no caso dos que
mais atuaram em São Paulo, Ri-
no Levi (1901-1965), Oswaldo
Bratke (1907-1997) e Vilanova
Artigas (1915-1985).

Desenvolvimento. Os 115 proje-
tos expostos a partir de hoje no
Instituto Tomie Ohtake foram
selecionados a partir dessa pers-
pectiva. São dessa geração que
fez a arquitetura brasileira admi-
rada no mundo todo. Ou de seus
continuadores, porque arquite-
tos formados após essa época
também seguiram (e seguem) es-
sa trajetória internacional. “Tra-
ta-se de um desenvolvimento ar-
tístico que, aos 70 anos, ainda es-

tá em pleno processo de evolu-
ção”, avalia o professor. Convida-
do pelo Estado, Katinsky tam-
bém topou comentar alguns dos
destaques paulistanos da exposi-
ção. Confira nesta página.

✽ Com uma coleção de arte ava-
liada em cerca de R$ 100 mi-
lhões, com destaque para o mo-
dernismo brasileiro, a Fundação
José e Paulina Nemirovsky foi

criada na década de 1980. Em
2004, Paulina Nemirovsky (Jo-
sé morreu em 1987), firmou
contrato de comodato (renová-
vel) do acervo com a Secreta-
ria de Estado da Cultura. Pauli-
na morreu em 2005. Desde
então, a entidade tem sede na
Estação Pinacoteca, onde reali-
za suas mostras e atividades.

● Dona Marcela
Com Dilma Rousseff recatada como
ela só em seus momentos de folga
na Presidência – no carnaval ela não
se deixou fotografar sequer de ber-
mudas –, a grande expectativa do 10º
Fórum Empresarial de Comandatu-
ba, no sul da Bahia, gira
em torno do maiô da
mulher de Michel
Temer (foto) nas
áreas de lazer do
resort. Não à toa,
vários ministros
confirmaram
presença no
evento.

GUIA VIP. Julio Katinsky, professor da USP e curador da mostra

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br
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Praça Victor Civita (Adriana Levisky e Anna
Julia Dietzsch, 2008). “Talvez por ser muito no-
va, ainda não foi plenamente aceita pela população.
Mas há uma preocupação no local em, com a pro-
gramação, trazer frequentadores.”

Masp (Lina Bo Bardi, 1968). “Seu famoso vão
livre teve efeito que ninguém esperava: foi ocupado
por feira de antiguidades e artesanato. O Masp ga-
nhou muito com essa inusitada apropriação.”

estadão.com.br

Parque do
Ibirapuera
(Oscar
Niemeyer,
1954). “O
grande centro
de convivência
da população
de SP. Um lo-
cal que, ao se
organizar co-
mo experiên-
cia espacial,
abre perspecti-
va à cidade.”

Conjunto
Nacional
(David
Libeskind,
1956). “Expe-
riência notá-
vel. Sem pre-
tensão, tornou-
se local muito
frequentado.
Tem mais de
50 anos e não
parece. Sua
vitalidade é
invejável.”

Instituto
Tomie
Ohtake (Ruy
Ohtake,
2001). “Pelos
espaços, altu-
ras e cores,
virou exemplo
da alegria de
viver.”
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