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Peso pesado
Pesa a favor de Agustín Carstens, can-
didato mexicano à vaga de Dominique
Strauss-Kahn, os quase 140 quilos de

massa corpórea do economista. Pas-
sa uma certa confiança de que ja-
mais vai pular em cima de uma ca-
mareira, sob o risco de cometer, em
vez de estupro, assassinato.

Mal comparando
Só no Rio mesmo ainda se prende
PM por envolvimento com o jogo
do bicho. Em São Paulo, a turma já
está assaltando banco.

O cara!
Há muito tempo a televisão brasilei-
ra não consagrava um canastrão da
grandeza de Eriberto Leão, o Pedro
de Insensato Coração. Só se fala disso
no meio artístico – ô, raça!

O que é o que é?
Pirocóptero – marca de pirulito
anunciada na TV brasileira nos anos
1980 (confira no YouTube). Depois
de chupar até o palito, a garotada
encaixava uma pequena hélice-brin-
de na haste, que alçava voo quando
friccionada entre as mãos.
É do seu tempo?

● Gordita
Parte da torcida do Cerro Porteño
culpa Larissa Riquelme pela
eliminação na Libertadores.
Visivelmente fora de forma, a musa
paraguaia ameaçou tirar a roupa de
novo para fotos caso seu time de
coração vencesse o Santos.
Comenta-se em Assunção que os
deuses do futebol que a protegem
acharam que não era hora para isso.

A VIRADA SUSTENTÁVEL COMEÇA AMA-

NHÃ ÀS 8H E VAI ATÉ A MEIA NOITE. NO

DOMINGO, REINICIA ÀS 8H E VAI ATÉ AS

20H, A PROGRAMAÇÃO ESTÁ DISPONÍ-

NEL NO WWW.VIRADASUSTENTAVEL.COM

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

MAIS VERDE

A tingido no rosto por um ob-
jeto arremessado em cam-
po pela torcida do Cerro
Porteño, Muricy Ramalho

ligou para José Serra. Queria o conta-
to do médico que o atendeu quando
lhe tacaram um troço na cabeça. O
ex-governador bateu o telefone na
cara do técnico, certo de que era tro-
te, coisa do pessoal do Aécio!

Faz sentido, mas não importa se o
que acertou Muricy foi bolinha de
papel, pedra ou pirocóptero, como
se discute nas redes sociais. O certo
é que, àquela altura do jogo – 38 do
segundo tempo –, o incidente teve o
efeito de um balde de água fria no

ataque adversário. Graças à apresenta-
ção do galo na testa ao juiz, a partida foi
interrompida quando o Santos mal res-
pirava na defesa.

Muricy não precisava nem ter o méri-
to indiscutível do bom trabalho, qual-
quer um ganha razão quando agredido
gratuitamente em público. Mal compa-
rando, Joseph Blatter também teria saí-
do melhor de sua última entrevista cole-
tiva na Fifa se algum jornalista lhe ati-
rasse o sapato.

Não sei como a turma que assessora
o Palocci ainda não pensou nisso, né
não?! Ou, vai ver, já tem gente do
ministro comprando pirocópteros
no Paraguai.

TUTTY
HUMOR

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Caiu
do céu!

RIO

Depois de Lea T., foi a vez de De-
borah Secco agitar o Fashion
Rio. Ela desfilou pela TNG, a últi-
ma grife a se apresentar ontem.
Antes, a Maria Bonita Extra ha-

via mostrado vestidos formados
a partir de quadrados e retângu-
los, que, sobrepostos, dão volu-
mes e feminilidade.

Os outros desfiles também
mostraram que a estação de fim
de ano será de ousadias, com
muitos decotes, fendas e trans-
parências. A Filhas de Gaia abriu
os desfiles com vestidos de cair o
queixo: não bastassem as costas
nuas e os decotes abissais, recor-
tes revelavam também pernas,
barriga e até parte do bumbum.
Para seguir essa moda, a mulher

precisa ter Índice de Massa Cor-
poral de modelo. Não por acaso
a grife é queridinha de magérri-
mas como Fernanda Lima e Mar-
celle Bittar.

A Coca-Cola Clothing, que
desfilou na sequência, mostrou
blusas estampadas com leve
transparência e lenço amarrado
como frente-única. Os modelos
andaram em uma passarela de ri-
pas de madeira sobre espelho
d’água, tendo ao fundo a linha do
horizonte e o mar.

Nesta temporada, grifes como
Mara Mac, Sann Marcuccy, Co-
ven, Espaço Fashion e Oestúdio
também incluíram peças com
grandes decotes. / ROBERTA

PENNAFORT, FLAVIA GUERRA E

CAROLINA SPILLARI

4º dia de Fashion Rio tem
peças com fenda e decote

Serviço

FM 92,9 – AM 700
Acompanhe o ‘Metrópole’

Segunda a sexta, das 9h30 às 10h30

Pela cidade. Na intervenção, caçambas receberão flores

Água Branca. Parque terá ciranda, curso de horta e teatro
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SP fica mais
sustentável
neste fim
de semana
Virada nos mesmos moldes da Cultural e da
Esportiva terá 300 atrações com esse foco

● Já era!
Roland Garros perdeu metade da gra-

ça com a eliminação da russa
Maria Sharapova. O que

ainda poderia restar de
interessante no torneio, a
sérvia Ana Ivanovic,

perdeu logo na estreia.
Precisa gostar muito

de tênis para admirar
a chinesa Na Li e

a italiana Fran-
cesca Schia-

vone em
quadra.

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Deborah Secco. Atriz
desfilou pela grife TNG

Homem refluxo. Uma
das atrações da virada

Arquitetura Essencial. Projeto de Andrade e MorettinRobô. Ibirapuera será o ponto principal das atividades

Arte. Obra de Jaime Prades, cuja galeria participa do evento

estadão.com.br

Franjas. ‘Festinha de praia’
da Coca tem transparências

Filhas de Gaia. Muitas
fendas em qualquer estação

Transparências também
estão em alta; no último
desfile, quem mais
chamou a atenção foi a
atriz Deborah Secco

Márcio Pinho

O meio ambiente terá destaque
neste fim de semana na capital
paulista com a Virada Sustentá-
vel, evento que reunirá mais de
300 atrações entre amanhã e do-
mingo. As atividades espalhadas
em diferentes pontos da cidade
seguem a filosofia das Viradas
Cultural e Esportiva, que já se
tornaram tradição.

Entre as diversas atracões esta-
rão um “cerimonial terapêuti-
co” baseado no filme Avatar, que
pretende fazer uma reflexão
acerca dos hábitos nocivos ao
meio ambiente, e um gerador
de energia que utiliza mate-
riais provenientes do lixo
eletrônico, além de apre-
sentações de música,
cinema,dança eexpo-
sições.

Como não poderia
ser diferente em um
evento sustentável,
o grande símbolo de
natureza na cidade, o
Parque do Ibirapue-
raserá o ponto princi-
pal das atividades,
mas não o único. Lá
será a abertura da Vi-
rada com uma ses-
são de ioga às 8h de
amanhã, que se re-
petirá a cada duas
horas até as 16h e
também no domingo,
nos mesmos horários.

Segundo o idealizador

do evento, o jornalista André Pa-
lhano, uma das ideia é falar de
sustentabilidade de forma mais
simples, inspiradora e menos
teórica do que costuma ocorrer
em palestras sobre o tema. Ele
defende que o termo sustentável
não se restringe a meio ambien-
te e está relacionado a como se
organizar em sociedade.

A escolha de São Paulo como
sede não poderia ser mais sim-

bólica. É uma cidade onde
há diversos conflitos en-
volvendo a sustentabili-
dade. “As pessoas pode-
rão aprender sem perce-
ber detalhes de temas
tão importantes na ci-
dade, como transporte

e o descarte do lixo”,
diz Palhano.

O lixo, por exem-
plo, terá destaque
no Parque do Ibira-

puera com a atração
Homem Reciclável.
Um grupo de sete pes-
soas passou uma se-
mana armazenando

lixo pessoal em rou-

pas próprias de armazenamen-
to, os “ParangoLixoLuxo”. A ati-
vidade é apoiada pela Instituto
de Defesa do Consumidor
(Idec).

Para quem gosta de cinema, o
Instituto Goethe, em Pinheiros,
na zona oeste, é uma das opções.
Será exibida amanhã seleção de

seis longas e sete curtas-metra-
gens que abordam as mudanças
climáticas. Já os fãs de música
terão os shows do Bate Lata, às
10h de amanhã, no Parque do Ibi-
rapuera. Às 11h de domingo será
a vez dos Meninos do Morumbi.

Mas não apenas bairros mais
centrais estão no roteiro. A Vira-

da Sustentável quer que uma de
suas marcas seja espalhar ativi-
dades. O Parque Santo Dias, no
Campo Limpo (zona sul), terá es-
petáculo de dança e feira de arte-
sanato. No Belém (zona leste), o
Centro de Formação Profissio-
nal e Educação Ambiental (Cefo-
pea) também terá atividades.
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