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Até que enfim!
● Menino de ouro

tutty.vasques@estadão.com.br

BAPTISTÃO/AE

Higienópolis,
Leblon

O problema de desvio de dinheiro
público no Maranhão está com as
horas contadas. A Polícia Federal
caça há 2 dias no Estado o prefeito
de São João do Paraíso, Raimundo
Galdino Leite.

Ao assumir a paternidade da filha que
vai nascer em novembro, sem esperar sequer o tira-teima por DNA,
Neymar já pode
dizer que é, de
certa forma, melhor
que Pelé.

Peralá!

EVELSON DE FREITAS/AE

● Espetáculo à parte

N

ão importa que, pelos cálculos da ONU-Habitat, vá
demorar ainda uns 50
anos até que Rio e São Paulo se encontrem numa só megacidade de 43 milhões de habitantes.
Quando enfim acontecer, o ideal
em matéria de transporte público
para os moradores de Higienópolis
e do Leblon será uma única linha
expressa de Metrô ligando os dois
bairros, sem escalas no trajeto ou
ramificações em seus terminais.
Até lá, ninguém – de um lado e de
outro – faz questão de ter estação de
trens perto de casa.
Quem viver, verá: no dia em que

um trem-bala subterrâneo aproximar
essas duas ilhas de excelência do bemviver no Brasil, vai ter morador do Leblon passando o domingo de Sol em
Higienópolis só para não cruzar com
aquela “gente diferenciada” que vai à
praia aos domingos. Ipanema, comenta-se na vizinhança, já teria perdido
inteiramente a privacidade depois da
chegada do Metrô ao bairro.
A ponto de, hoje, o Leblon ter mais a
ver com Higienópolis, e não só pela resistência de seus moradores à parada
de trens que trafeguem em seus subterrâneos. Quando estiverem dividindo as
mesmas butiques, restaurantes e calçadas vão se dar super bem, quer apostar?

Quem visita as obras do Maracanã
fica na maior dúvida: o que se vê lá
dentro é construção ou ruína? O
estádio está cada vez mais parecido
com o Coliseu de Roma.

Cúmplice
O deputado Aldo Rebelo confessou na
tribuna da Câmara que, como líder do
governo em 2010, conseguiu barrar no
Congresso a convocação do marido de
Marina Silva para depor sobre seu suposto envolvimento em crime de contrabando de madeira. É o que, na Justiça comum, o Ministério Público chama
de “obstruir investigação” quando autoriza a prisão preventiva de alguém.

Uma coisa não tem nada a ver com a
outra: o flagrante que Aécio Neves
tomou em blitz da lei seca no Leblon não teve qualquer influência
no novo posicionamento do senador mineiro contra as pretensões do
Rio na divisão dos royalties do petróleo. E não se fala mais nisso, ok?

Pra quem pode
O ingresso mais barato para o jogo
de despedida de Ronaldo Fenômeno da Seleção Brasileira – contra a
Romênia, no Pacaembu – vai custar
R$ 140. Ou seja, o pessoal de Higienópolis pode ir sem risco de cruzar
com aquela “gente diferenciada” –
ô, raça! – no estádio.
estadão.com.br
Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,
de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

FILIPE ARAUJO/AE

Raridades. Maristela, em sua livraria no centro de SP: ‘Recebi ofertas da Turquia e dos Estados Unidos por algumas coleções, mas preferi não vender. Essas obras devem ficar no Brasil’

Acervos pessoais
‘encalham’ em
livrarias da cidade
Há esgotamento inclusive de espaço para guardar bibliotecas
particulares de famílias paulistanas, que abrigam preciosidades
Edison Veiga
Flávia Tavares

Quando se entra naquela livraria
de obras antigas, com cheiro de
páginas lidas e relidas e títulos
que parecem fundamentais só
pela imponência da capa de couro, pode-se ter a impressão de
que se trata apenas de mais um
sebo do centro de São Paulo. O
que não se imagina é que naquelas estantes estão décadas de dedicação, investimentos e empenhodecolecionadores ebibliófilos em encontrar as obras mais
especiais. São as bibliotecas pessoais – que a Livraria Calil, descrita acima, comercializa –, que
movimentamummercadovulto-

so e internacional.
A diferença básica desta livraria para as outras é a preferência
por vender bibliotecas pessoais
inteiras, sem desmembrá-las –
emborahajatambémobras avulsas nas prateleiras. Ali, estão
acervos que valem de US$ 120
mil a US$ 2 milhões. Na verdade,
falar em dólar está desatualizado. A compra e a venda de acervos valiosos são agora em euros.
“O mercado está globalizado.
Recebi ofertas da Turquia e dos
Estados Unidos por algumas coleções, mas preferi não vender.
Acho que essas obras devem ficar no Brasil”, explica Maristela
Calil, herdeira da livraria e hoje
sua administradora. Ela explica

aindaoquedistingueumabiblioteca pessoal de um lote: a biblioteca tem mais de mil volumes.
Entre as coleções mais significativas sob sua tutela está a do
própriopai,Líbano Calil.“Jáavaliaram o acervo como o terceiro
mais importante do Brasil, atrás
do de José Mindlin e da família
Safra”, diz Maristela. São 15 mil
volumessobreassuntosbrasileiros, encaixotadosàespera deum
comprador. Maristela já tentou
vender para os governos federal,
estadualemunicipal. Semsucesso. “O diretor da Biblioteca Nacional me disse que compraria
se eu encontrasse um patrocinador”, espanta-se Maristela. Com
a coleção do pai, seriam vendi-

dasas bibliotecas dojurista eagitadorcultural Luiz Arrobas Martins, com 14 mil volumes, e do
professor José Pedro Galvão de
Sousa, com 7 mil. A do ex-prefeito de São Paulo, José Carlos de
Figueiredo Ferraz, também está
lá, mas seus familiares autorizaram que as obras fossem vendidas separadamente.
Famílias que optam por vender bibliotecas, e não doá-las,
acreditamque o trabalhode uma
vida inteira do bibliófilo tem valor e merece um preço. Muitas
vezes, são famílias tradicionalíssimas, que, por estarem em dificuldades financeiras, preferem
não falar. “Como são, em geral,
pessoas conhecidas no meio social ou universitário, elas não
gostam de ser identificadas para
não serem mal interpretadas”,
afirma Eurico Brandão Júnior,
do sebo Brandão. Ele afirma que
chega a comprar cinco bibliotecas assim por mês – geralmente
com mais de 2 mil exemplares
cada. “Paguei R$ 15 mil pela última, que tinha acervo de 3 mil volumes, de História, Sociologia e
Filosofia.”
Também há quem prefira vender a coleção para instituições
de renome, justamente para ter
a garantia de que o acervo não se
perderá – e ficará bem cuidado.
“Minha família decidiu que venderia a biblioteca de 15 mil volumes de meu pai (o crítico literárioJoãoAlexandreBarbosa,mor-

Livreira dá dicas
de como montar
uma boa coleção
● A livreira Maristela Calil dá

dicas a quem quer montar uma
biblioteca pessoal valiosa, como
a de seu pai, Líbano: “Um bom
acervo deve ter, obrigatoriamente, obras de referência. Aquelas
que estão sempre citadas nas
bibliografias de outros livros, porque são ricas conceitualmente”.
Um segundo quesito importante é a raridade, a peculiaridade

to em 2006) ao Instituto Moreira Salles, porque eles demonstram ter um cuidado técnico
muito grande”, afirma filho, o
poeta Frederico Barbosa.
Novos ricos. Já os compradores variam de perfil: podem ser
professores universitários, intelectuais,escritores,colecionadores de raridades – os mais fanáticos até checam sistematicamente os obituários dos jornais para
ver se algum notório bibliófilo
morreu e sua biblioteca entrará
no circuito. E, cada vez mais, novos ricos que precisam de uma
biblioteca respeitável para as recém-compradas mansões. “Já
vendi uma biblioteca a um ban-

Bibliotecas públicas aceitam doações de livros usados
Maioremaistradicionalbiblioteca pública de São Paulo, a Mário
de Andrade investiu R$ 123 mil
em 2010 na aquisição de novos
títulos – no total dos acervos das
bibliotecas, a Prefeitura investiu
quase R$ 2 milhões. Mas nem tudo o que entra em seus catálogos
precisa ser comprado.
Quem quer se desfazer de livros pode procurar as bibliote-

cas públicas para doar. As obras
precisam estar em bom estado –
e livres de fungos ou infestação
de insetos, que poderiam contaminar toda a biblioteca. Em geral,asinstituiçõesrecebemomaterial pessoalmente e fazem
uma triagem.
Com a Mário de Andrade, entretanto, o processo é um pouco
diferente. Isso “em razão de ser

uma das mais procuradas”, como informa a administração.
Ali, antes é preciso elaborar a
listagem das obras (com título,
autor, ano de publicação, edição
e editora) e encaminhá-la para
bmadesenvcolecoes@prefeitura.sp.gov.br. A mensagem deve
ser identificada: nome, sobrenome,cidadeetelefone paracontato. Em dez dias, a relação é anali-

sada e respondida pela biblioteca. Só então o material aprovado
deve ser encaminhado.
Coleção. Assim que o editor e
artista gráfico Massao Ohno
morreu, noano passado, sua viúva e amigos passaram a se mexer
para que sua biblioteca – cerca
de600títulos de poesia contemporânea – fosse incorporada pe-

la Mário de Andrade. “Não queria que se transformasse em dinheiro, achava que precisava se
tornar público na biblioteca que
ele tanto gostava”, conta a viúva,
Marjorie Sonnenschein.
Outro caso de doação ilustre,
umpouco mais antiga,éo da vasta biblioteca de 20 mil volumes
do poeta e tradutor Haroldo de
Campos, morto em 2003. “A fa-

das obras. “Tem livreiro que,
sem avaliar o acervo, oferece um
preço fechado de R$ 0,50 por
livro. Eu faço questão de olhar
volume por volume e, se houver
uma preciosidade ali, pagar o
preço justo por ela.”
Por fim, Maristela ressalta que
a preservação dos livros custa
caríssimo e, por isso, é muito importante que eles estejam bem
conservados na hora da venda.
“Meu pai passou cinco décadas
indo a sebos, formando uma biblioteca. E ela realmente é especial. Quanto vale um trabalho desse?”, pergunta a livreira. / F.T.

queiro que comprou sem nem
ver os livros”, lembra Maristela.
Há um esgotamento, inclusive de espaço, nas livrarias. “Para
estocar um livro em São Paulo,
excluindo a manutenção e a mão
de obra, gastam-se mensalmente R$ 0,05 por unidade”, explica
Gunter Zibell, da livraria Bibliomania.
Líbano Calil passou 50 anos
procurandotítulosmuitoespecíficos, que compusessem um
acervo especializado em assuntos brasileiros. A biblioteca está
à venda há 17 anos. “Alguém pode considerar esse dinheiro empatado. Um livreiro, como eu,
consideraqueestáinvestido”,argumenta Maristela.

mília dele recebeu ofertas para
vender para instituições estrangeiras. Mas optou para que permanecesse no Brasil”, conta o
poeta Frederico Barbosa. Ele se
tornou“guardião”doacervodesde 2004, quando a coleção foi
doada ao Estado e passou a ficar
na Casa das Rosas, na Avenida
Paulista. / E.V. e F.T.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2011, Metrópole, p. C10.

