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Geografia esportiva
A Copa do Mundo de 2014 começou
nesta semana com Belize 5 x 2 Montser-
rat, pelo grupo das eliminatórias que
tem ainda a participação das seleções
de Turcos e Caicos, Anguilla e Santa
Lúcia. Isso quer dizer o seguinte: sem
um atlas à mão, fica muito difícil acom-
panhar essa fase da competição.

Mal comparando
Fidel Castro vai sentir saudades desses

dias de convalescença de Hugo Chá-
vez em Cuba! Há tempos o coman-
dante não convivia com alguém com
mais problemas de saúde que ele.

Dor de cabeça
A Anvisa liberou o uso de botox para
tratamento de enxaqueca. Pode ser
a desculpa que faltava para muita
gente que tem vergonha de recorrer
à toxina botulínica para se livrar das
rugas de expressão! Já que está com
a mão na massa, né?

Gato escaldado
Ainda traumatizado com a reação
da sociedade carioca à sua sugestão
de participação de PMs homoafeti-
vos na Parada Gay do Rio, o governa-
dor Sérgio Cabral não vai estimular
a adesão de policiais maconheiros à
marcha da maconha. E não se fala
mais nisso, ok?

Você sabia?
Ainda que uma coisa não tenha nada
a ver com a outra, há 65 anos nas-
ciam o biquíni e a Maria Bethânia.

● Jargão do ramo
“COMO PODE UM PEIXE VIVO
VIVER FORA DA ÁGUA FRIA!”
Luiz Sérgio, ministro da
Pesca, no banho.

Amoda respirou ontem. Com três
desfiles fora do prédio da Bienal, a
SPFW trouxe literalmente ar fresco
para os fashionistas. Que sensação

gostosa entrar no Museu Brasileiro da Escul-
tura e ver o desfile da Neon ou passear pelo
Ibirapuera até chegar ao jardim do Auditório
onde a Ellus criou um lindo cenário circular –
com céu azul tinindo. Confesso que esse vai-
vém trouxe lembranças da semana de moda
de Paris, onde cada desfile é no lugar escolhi-
do pela marca. Aqui, com o trânsito, é vanta-
gem concentrar na Bienal, mas perdemos o
encantamento de ver um desfile pensado con-
forme o lugar, criando um ambiente mágico.

A magia da Neon, aliás, foi além da constru-
ção de Paulo Mendes da Rocha. A marca veio
mais madura, mais chique, como se tivesse
encontrado o equilíbrio entre seu estilo abra-
vanado e colorido e uma nova elegância, que
mistura referências díspares em harmonia ab-
soluta. Com chapéus que são cestinhas indí-
genas, o desfile começa com peças de zibeli-
ne em corte couture, passa por maiôs sen-
suais prontos para festa, e chega nos looks de
linho e seda, com as estampas marcas regis-
tradas da dupla Dudu Bertholini e Rita Com-
parato. Com charme e humor, as modelos
fazem a pose certa e terminam em um ta-
bleau vivant em forma de “N”.

Na Ellus, que teve banda indie ao vivo, o
DNA da marca (o jeanswear) vem na modela-
gem e nos cáquis, mas os tecidos são sofistica-
dos, como sedas e couros. O xadrez perde o ar
grunge e vai se apagando, sob jaquetinhas de
couro (branca ou prata) e arrematado com
uma ótima versão de bolsa quase carteira.
Nem tudo é original, mas a coleção atende
bem seu público-alvo.

Online. Assista aos desfiles e veja fotos
do que já passou pelas passarelas

estadão.com.br/cultura

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

O penúltimo dia de SPFW come-
çou com o desfile da coleção mas-
culina de Alexandre Herchco-
vitch, nos Jardins. Inspirado pe-
la caça e a pesca, o estilista levan-
tou um acampamento fashion e
mostrou coleção utilitária, com
direito a bolsos, referências mili-
tares e chapéus. Já a Neon conti-
nuou a apostar em estampas psi-
codélicas e ultracoloridas.

A Ellus trouxe um verão com
amarelo-ácido como cor abre-
alas e cáqui como tom para com-

por os looks com frescor. Nas es-
tampas, xadrez pontuado pelo
mesmo amarelo. A masculina
V.Rom também apostou em cli-
ma rocker sem perder o frescor.
Em um desfile vampiresco, le-
vou modelos “ensanguenta-
dos”. Na paleta de cores predo-
minaram o preto e o branco. Já
Fause Haten levou modelos ven-
dadas à passarela. O tema silên-
cio estava em vestidos de tule,
couro de cabra, renda e tafetá.

Andrea Degreas encerrou seu

desfile com a atriz Sônia Braga,
personificando a “tigresa fa-
shion” de sua coleção, uma mu-
lher que abusa do luxo tropicalis-
ta. A atriz encerrou o desfile ves-
tindo um tubinho preto adorna-
do por uma folha dourada. A pre-
sença de Sônia foi de longe a
mais badalada da semana. Nem
Ashton Kutcher causou tama-
nho tumulto e assédio.

Por fim, Lino Villaventura en-
cerrou o quinto dia com um desfi-
le cheio de frescor, tons pastel,
leveza e transparências em
looks quase minimalistas. / F.G.

O caso do estudante ameri-
cano residente na Escó-
cia que comoveu as redes
sociais na semana passa-

da se fazendo passar por uma jovem
blogueira lésbica sequestrada pelo
governo na Síria é, enfim, uma novi-
dade na banalidade da falsidade
ideológica no mundo virtual.

O blog do cara – como é comum na
blogosfera – não pegava carona no
nome de alguém famoso para fazer
sucesso na rede mundial de compu-
tadores. Garota Gay em Damasco
foi criado a reboque do web ativis-
mo das revoluções sociais.

Desmascarado no papel da homos-
sexual Amina Abdallah, persona-

gem que inventou para dar visibilidade
às minorias no levante contra Bashar
al-Assad, o tal Tom MacMaster é um
simpatizante dos direitos humanos.
Criou a farsa em nome dos fracos e opri-
midos.

A rigor, ele não fez mal a ninguém, a
não ser ao avanço indiscriminado do
chamado “jornalismo-cidadão”, que
transforma todo internauta em repór-
ter potencial dos fatos tradicionalmen-
te cobertos por profissionais da im-
prensa.

Que sirva de alerta ao tsunami de co-
laborações que invade as redações de
todo o mundo. Jornalismo não é muti-
rão da notícia. Não dê ouvidos a qual-
quer um!

TUTTY
HUMOR

estadão.com.br

Jornalismo
de mutirão
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Sônia Braga brilha
no penúltimo dia

Mudança de cenários
traz ar fresco à
semana de moda

MARCIO FERNANDES/AE

Roupa de desfile cria
lista de espera nas lojas
Gloria Coelho tem mais de 30 reservas; Maria Bonita já recebeu
pelo menos dez encomendas só em uma das lojas da marca

● Negócio da China
A TV Record vai pagar à Band
cerca de R$ 20 milhões
pelo passe do Datena. É
mais ou menos o mesmo
que o São Paulo gastou
para ter Luís Fabiano
de volta. Com a
vantagem de que o
apresentador não
se machuca com
tanta frequência.

Adriana Degreas. Ao som de Tigresa, a atriz Sônia Braga
encerrou o desfile de lingeries e moda praia da estilista

Flávia Tavares
Valéria França

Ao fim de cada desfile da São Pau-
lo Fashion Week, há sempre um
grupo de clientes que corre para
as lojas com o objetivo de garan-
tir o modelo da passarela. Para
algumas peças já existe até lista
de espera. “Se não reservo, fico
sem”, diz a empresária Mariana
Renault, de 35 anos, que enco-
mendou cinco peças da coleção
de Gloria Coelho, apresentada
ao público na quarta-feira.

Entre os modelos escolhidos
está um vestido bordado com ar-

golas de metal. Por ser uma rou-
pa mais trabalhada, Gloria plane-
jou desde o início vendê-la ape-
nas por encomenda. Marina foi
ao desfile com cinco amigas, que
também anteciparam suas com-
pras de verão. Uma das três lojas
da marca, a dos Jardins, já rece-
beu 30 pedidos, a maioria de túni-
cas e calças de couro. Essas clien-
tes devem receber as roupas um
mês antes que as lojas.

No desfile de Reinaldo Louren-
ço na terça-feira, o vestido de
maior sucesso nas lojas foi o off-
white usado pela top Aline We-
ber. Como as roupas do estilista

não são produzidas em escala,
mas só sob encomenda, as clien-
tes ainda têm a vantagem de pe-
dir as peças com suas medidas.
“Temos cinco encomendas fe-
chadas”, diz Renata Cuono, ge-
rente de marketing da marca.

Na Maria Bonita, toda linha
com fios de ouro tem sido procu-
rada – e as peças devem chegar às
araras com preços entre R$ 5 mil
e R$ 9 mil. O campeão de pedidos
é o macacão com ouro e pedraria.
“Pelo menos dez clientes já pedi-
ram peças do desfile”, conta Áu-
rea Santos, gerente da loja nos
Jardins. A ânsia pelos modelos

fresquinhosse repete a cada cole-
ção. E, para a alegria da vendedo-
ra, “a procura é sempre pelas pe-
ças mais caras”. A fidelidade é re-
compensada: as roupas exclusi-
vas da passarela são vendidas em
primeira mão para as clientes
fiéis. Mas a correria não aconte-
ce com todas as marcas. Ontem,
Huis Clos, Animale e Cavalera,
por exemplo, ainda não tinham
pedidos de peças dessa SPFW.

Desejo masculino. O estilista
Mario Queiroz – que iniciou a li-
nha feminina nesta temporada –
também é alvo de clientes ansio-
sos. “Os mais fiéis ligam direta-
mente para o Mario para fazer a
encomenda”, diz Fernando Gar-
delin, responsável pelo show-
room da grife. A peça mais procu-
rada do verão foi uma camisa de
jacquard com florais dourados.

“No desfile, a roupa ganha sua
melhor apresentação no corpo
de mulheres altas, magras e bem
maquiadas”, diz Waldemar Iódi-
ce. A peça da vez do estilista é um
macacão. “A SPFW tem o poder
de transformar a marca em obje-
to de desejo.”

Lino Villaventura. Plissados
e tecidos leves na coleção

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

Macacão. Item da Iódice virou peça de desejo Ouro. Entre os pedidos da Maria Bonita

● Hoje
O último dia
começa com
Pedro Louren-
ço, que estreia
sua grife na
semana de mo-
da de São Pau-
lo às 11h. De-
pois vêm João
Pimenta
(15h30), Fer-
nanda Yama-
moto (17h),
Amapô (19h),
André Lima
(20h15) e Ro-
naldo Fraga
(21h30).
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EXCEPCIONALMENTE HOJE A SEÇÃO

BOULEVARD NÃO SERÁ PUBLICADA.

Gloria Coelho. Lojas não têm toda a coleção

●✽
LILIAN
PACCE
contato@lilianpacce.com.br
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