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Destemido
De um homem rico que comprou carro
popular para não chamar a atenção de
bandidos, sobre o Chevrolet Captiva
oficial do comandante-geral da PM
paulista, coronel Alvaro Batista Cami-
lo: “Eu também já tive um desses e me
roubaram!”

Mal comparando
Se Moreira Franco assumiu o co-
mando do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, franca-
mente, qual o problema em dar uma
vaga no Conselho de Ética do Sena-
do a Renan Calheiros? Só porque ele
é nordestino, caramba?

Passo a passo
Adriano já está indo a shopping no
Rio. Pelos cálculos dos médicos do
Corinthians, quando voltar aos bai-
les funks estará pronto para arreben-
tar no Timão.

Bem lembrado
Leitor não esquece: “Por falar em
promotora doida, cadê aquela procu-
radora que torturava a menina que
pretendia adotar no Rio?!” (Severi-
no Araújo)

De repente, né?
Dilma Rousseff cumpre agenda hoje
no Rio. Capaz de cruzar com o Aé-
cio Neves por lá, né?

● A luta continua

“QUEM GARANTE QUE A
CERTIDÃO DE NASCIMENTO
DO OBAMA TIRADA EM HO-
NOLULU NÃO É PIRATA?”
Donald Trump, prometendo apresen-
tar nos próximos dias 10 certidões
com datas diferentes de seu próprio
nascimento, todas registradas em car-
tório na capital do Havaí.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Roberta Pennafort / RIO

O Rio está em alta nas salas de
cinema mundiais, em duas pro-

duções americanas. No fim de se-
mana da Páscoa, a animação Rio,
que explora a beleza natural ca-
rioca, e o filme de ação Velozes e
Furiosos 5 - Operação Rio lidera-
ram bilheterias em países de to-
dos os continentes.

Rio foi o filme mais visto em
Estados Unidos, França, Itália,
Argentina, África do Sul e tam-
bém no Brasil. Na Inglaterra,
Austrália, Nova Zelândia e Co-
reia do Sul, a liderança foi do lon-
ga estrelado por Vin Diesel – que
estreia hoje nos Estados Unidos
e em mais nove países e daqui a
uma semana por aqui. Só no últi-

mo fim de semana, o primeiro
rendeu US$ 44,2 milhões e o se-
gundo, US$ 24 milhões.

É mais do que esperavam a Rio-
filme, empresa da Prefeitura, e a
Rio Film Comission, criada em
conjunto entre Estado e municí-
pio para atrair produções à capi-
tal e a outras cidades fluminen-
ses. “É um dado raro o Rio estar
faturando o primeiro e o segun-
do lugares. É excelente, o mundo
inteiro fica com vontade de vir,
até produtores que nem sabiam
onde ficava a cidade. Estão cho-
vendo projetos”, diz Steven So-
lot, americano que vive no Brasil
há mais de 20 anos e preside a
Rio Film.

Desde a estreia de Rio, ele con-
ta, chegaram pedidos de informa-
ção de profissionais dos Estados
Unidos, da Europa e da Índia.
Eles querem saber não só sobre a
possibilidade de fazer cinema no
Rio, mas também comerciais e
programas de TV. “As pessoas
não têm noção do que é termos o
Vin Diesel e a Anne Hathaway
(que fez a voz da arara Jade em
Rio) dizendo para o mundo que
querem voltar a filmar na cida-
de”, comemora o presidente da
Riofilme, Sérgio Sá Leitão. “O ví-
deo promocional de Velozes tem
dez minutos de louvação ao Rio.
Isso não tem preço.”

‘Amanhecer’. Os dois líderes
de público tiveram premières na
cidade, com atores hollywoodia-
nos, o que é mais uma forma de
divulgação. Em novembro, o
mesmo ocorrerá com Amanhe-
cer, da série Crepúsculo, que teve
locações na capital e em Paraty.

Desenho animado e
filme de ação fazem
Rio liderar bilheterias

N o fundo, no fundo o que todo
psicanalista faz no consultó-
rio é, de certa forma, ensinar
maluco a ser doido, ou seja, a

conviver bem com suas esquisitices,
sem se perturbar muito com sintomas
aparentes. “De perto”, como dizia Bel-
chior, “ninguém é normal”! No divã,
aprende-se, basicamente, a olhar pra
dentro e não se assustar com a paisa-
gem inquietante de um ser humano vi-
rado às avessas.

O que é completamente louco na re-
lação da promotora Deborah Guerner
com seu psiquiatra é que, pelas ima-
gens que documentam aquele psico-
drama fajuto, a patologia dos dois era

tratada como farsa. O que a
gente viu nos telejornais da
semana é um maluco tentando en-
sinar a outro como se comporta
um doido. Peralá! Medo de “se-
cador de cabelo de cabeleirei-
ro”, para efeito de diagnóstico
judicial, francamente, não é
coisa que dê credibilidade à in-
sanidade de ninguém!

Se a paciente queria se passar por
doida no tribunal, bastava orientá-la a
ser ela mesma diante do juiz. Afinal,
alguém que produz provas contra si
diante das câmeras de segurança de
sua própria casa, cá pra nós, não bate
bem das bolas, né não?

Vida na cidade
AYRTON VIGNOLA/AE

TUTTY
HUMOR

Só tem
tantã!

Paulo Sampaio

G isele Bündchen
agora é modelo e
manequim. Seu de-
bute em uma vitri-

ne foi ontem, posando com
dois looks na C&A do Shop-
ping Iguatemi, zona sul de
São Paulo.

Marcaram a “ação” em um

horário quebrado: 10h20. Gisele
apareceu com sete minutos de
atraso, por trás de um biombo de
couro preto com moldura doura-
da. “Sabíamos que ela chegaria
às 10h e calculamos 20 minutos
para a maquiagem”, diz a asses-
sora. O problema, explica, é que
ela ainda parou para cumprimen-
tar as funcionárias da loja. Fofa.

Cerca de 200 pessoas se em-

purravam para gritar “Gisele!”,
declarar em voz alta “eu te amo!”
e tomar chuva. A vitrine dá para
uma calçada pública, na Avenida
Faria Lima, mas a loja de departa-
mentos achou por bem montar
um cercadinho, reservá-lo para
repórteres, fotógrafos e cinegra-
fistas, e ainda pedir credencial.

“É um absurdo, eles fazem a
maior divulgação na imprensa, a

gente vem e não vê nada. Estou
me sentindo uma trouxa”, esbra-
vejou a “personal chef” Sonia
Magalhães Silveira, de 57 anos,
que disse morar em Santo André
e ter acordado às 4h30 para con-
seguir chegar na hora.

De acordo com os organizado-
res, a aparição da manequim du-
raria 15 minutos, mas ela fez seu
último “V” com os dedos em me-
nos de 8. “Olha essa mulher, gen-
te!”, disse o cabeleireiro Marce-
lo Martins, de 24 anos, montado
no cercadinho de ferro.

Segundo Marcelo, que pagou
R$ 32 de táxi com medo de che-
gar atrasado, Gisele tinge os ca-
belos com uma mistura de “nú-
mero 73, louro natural e ultracla-
ro”. Ele usa nos dele apenas “lou-
ro platinado”.

O temporal desabou exata-
mente na hora em que a modelo

apareceu com o primeiro
look, um short de viscose,
uma blusa de malha e um bla-
zer idem. Para acompanhar a
ação, tocaram uma versão de
Anything you Want (Roy Orbi-
son), cantada por Sandra Hon-
da. A música prega “Anything
you want, you got it” (Qual-
quer coisa que você quiser, vai
ter). Tudo a ver.

Lá dentro, a manequim da-
va tchauzinhos, enquanto sor-
ria para a multidão encharca-
da. Alguns tentavam alcançar
o vidro com as mãos, como se
fosse um aquário. Ela saiu e
voltou com o segundo look,
um macacão. Mais um minu-
to e pouco.

Canja. Fim da ação. Insatis-
feita, a audiência foi para den-
tro do shopping, onde fica a
porta da loja, esperando uma
“canja”. Gisele apareceu de
novo, mais tchauzinhos.

“Como a gente faz para che-
gar perto dela e tirar uma fo-
to?”, perguntava o empresá-
rio Flávio Bocheni, de 43 anos,
como se tivesse 12. Ele garan-
te que “Gisele é um anjo que
mora dentro de mim”. Claro,
claro. A estudante Francini
Souza, de 20 anos, explica que
chegou atrasada por causa do
amigo Davi Wallace, de 18,
que “faz moda” e usa uma bol-
sa dela. “Até ‘ela’ acabar a ma-
quiagem, se produzir ‘to-
da’...”, queixa-se Francini,
que não se conforma de ter
perdido a aparição de Gisele.

Muitos não tinham ideia do
que estava acontecendo. O
cardiologista Caio (ele pediu
para suprimir o sobrenome),
de 41 anos, diz que foi ao shop-
ping “escondido do pessoal
do trabalho”. “A Gisele Bünd-
chen está aí? Ela existe, en-
tão? Você viu? E aí, bonita?” E
a pergunta que não quer calar:
“Quanto será que ela levou
nessa?”

A assessoria não revela
quanto vale um minuto-Gise-
le. A gente entende: she got it.

DAVID WALLACE
ESTUDANTE, 18 ANOS
“Esse evento é importante não
tanto pela Gisele, mas pelas
oportunidades que pintam. Você
conhece pessoas, faz contatos.
Por exemplo: esta já é a segunda
entrevista que estou dando aqui.”

GISELE VIRA MANEQUIM
DE VITRINE NO IGUATEMI
Cerca de 200 pessoas se amontoaram debaixo de chuva para ver sete minutos de pose da top na C&A;
do lado de dentro, modelo dava tchauzinho, fazia ‘V’ com os dedos e sorria para a multidão encharcada

4 milhões
foi o público de Rio no Brasil, em
apenas 20 dias de exibição

● Quase espanhol
Só nos EUA mesmo,
né? Faz muito mais
sentido, pelo menos
aqui no Brasil, dizer
que o Messi não é lá
muito argenti-
no do que du-
vidar que o
Obama seja
americano nato.

estadão.com.br

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

PONTA DE ESTOQUE
Toda a coleção LAFER, inclusive sofás, poltronas reclináveis

e sofás-camas, com grandes descontos, de 20% a

R. Lavapés 6 Tel 3208.6722 - Estacionamento ao lado
2ª a 6ª das 9h00 às 18h00 - Sábado das 9h00 às 16h00

www.lafer.com.br

VENHA
CONFERIR!
SOMENTE
NA LOJA DE
FÁBRICA.

ANDRES KUDACKI/AP

Produções americanas
com cenário carioca
renderam, juntas,
US$ 68,2 mi no mundo no
fim de semana da Páscoa

LEANDRO SANCHES/AE

Toda quinta no Estadão.

● Contatos

Ação. Debaixo de chuva, público disputou espaço na frente da vitrine que dá para a Avenida Faria Lima só para ver a top internacional por alguns instantes

● Sucesso de público
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