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QUEM FOI?

SHOPPING CIDADE JARDIM:

AV. MAGALHÃES DE CASTRO, 12.000, CI-

DADE JARDIM; TEL.: (11) 3552-1000 OU

WWW.SHOPPINGCIDADEJARDIM.COM.BR

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS:

AV. HIGIENÓPOLIS, 618, HIGIENÓPOLIS,

TEL.: (11) 3823-2300 OU

WWW.PATIOHIGIENOPOLIS.COM.BR

ANTÔNIO DA
SILVA PRADO
ADVOGADO, POLÍTICO E
CAFEICULTOR (1840-1929)

Abertura terá leilão que
homenageia costureiros

Paulistices Curiosidades da metrópole

Serviço

N ossa memória está repleta
demonumentos que não fo-
ram esculpidos na pedra
nem fundidos no bronze.

Cada um tem os seus, aquela coleção
das coisas e dos fatos memoráveis,
do que foi suprimido dos cenários e
da vida, mas permanece gravado na
mente e nas lembranças. É nesse sen-
tido que minha memória me pede pa-

ra trazer aos olhos uma bela e significati-
va fotografia desse grande criador de
uma estética da imagem fotográfica da
nossa vida cotidiana, particularmente
da cidade de São Paulo, que é German
Lorca. É a foto de dois homens lendo o
Diário Popular. A sombra da luz oblí-
qua do sol matutino introduz na ima-
gem a dimensão do tempo miúdo das
horas e minutos, o tempo do cotidiano,

que é por isso o tempo da modernidade,
das coisas fugazes, do temporário e bre-
ve, do que é pequeno e insignificante.
Lorca, que nasceu no Brás operário, em
1922, filho de imigrantes, conhecia per-
feitamente o significado da fotografia
que ia fazer na manhã em que a fez.

Nos anos 1950, o Diário Popular era
um jornal maçudo, de ralo conteúdo,
lido não pelo que noticiava, mas pelos

empregos que anunciava em anúncios
minúsculos. Expressava a grande mu-
dança que estava ocorrendo no merca-
do de trabalho. Desde o início da indus-
trialização, no final do século 19, os em-
pregos do proletariado que nascia eram
conseguidos por ouvir dizer, frequente-
mente através da intermediação de pa-
rentes e conhecidos. As empresas prefe-
riam dar emprego a alguém já ligado a
algum de seus empregados, não raro de
uma mesma família. O mercado de tra-
balho era, assim, atravessado pelas re-
gras da moral de família. Disfarçado
meio, aliás, de controle social sobre as
chamadas classes perigosas.

Com o tempo, surgiu a placa do “Pre-
cisa-se” nas portas das fábricas, com es-
paços para encaixe das tabuinhas com
os nomes das profissões. Sempre uma
pequena multidão na porta das empre-
sas, com a carteira de trabalho na mão
para ser recolhida e examinada pelo en-
carregado da secção de pessoal. Que,

aliás, tinha curiosos critérios para de-
cidir a quem recrutar. Prestava aten-
ção em gestos e posturas dos candida-
tos ali na rua. Não recolhia a carteira
de quem estivesse encostado na pare-
de, sinal de gente “cansada”, como-
dista, dizia a improvisada psicologia
dos recrutadores.

Lorca, nessa fotografia, fez um ins-
tantâneo expressivo da vida dos pau-
listanos que dependiam do suor do
rosto para ganhar o pão nosso de ca-
da dia. A dos que corriam logo cedo
para as portas do jornal para conse-
guir um dos primeiros exemplares,
pois Deus ajuda quem cedo madruga.
Depois, de bonde ou de trem, dispara-
vam para a porta das empresas que
haviam anunciado vagas nos minús-
culos anúncios do jornal. Quem che-
gasse primeiro tinha mais chance de
conseguir o emprego do que quem
chegasse por último. Os últimos se-
rão os primeiros? Banana, macaco!

Edison Veiga

MEMÓRIA

Em 17 de setembro de 1908, a sede da
empresa Moinho San-
tista – atual Bunge
Alimentos – foi trans-
ferida de Santos para
um sobrado na Rua
da Quitanda, centro
de São Paulo. Na épo-
ca, a empresa decidiu
diversificar suas ativi-
dades: adquiriu fazen-
das e passou a fabri-
car de tudo – pregos,
parafusos, tintas, pen-
tes...

Mais tarde, a em-
presa teve até um ci-

nema. O Cine São Bento, localizado na
rua homônima, foi inaugurado em 10
de setembro de 1927. No ano seguinte,
o cinema foi vendido – por 1.850 con-
tos de réis. Em 1930, o espaço foi fecha-
do temporariamente, por conta de
uma crise no mercado exibidor. Rea-

briu em seguida e,
nos últimos anos, foi
administrado pelo
circuito de cinemas
Serrador. Encerrou as
atividades definitiva-
mente em 1950. Sem
direito a happy end.

Esta é uma das his-
tórias do acervo do
Centro de Memória
da Fundação Bunge,
que fica na sede da
empresa, no Centro
Empresarial São Pau-
lo, na zona sul.

PATRICK DEMARCHELIER

Em clima de festa,
lojas funcionarão
hoje até meia-noite
Cidade recebe o Fashion’s Night Out, que une compras e
entretenimento em dois shoppings e em lojas dos Jardins

blogs.estadao.com.br/edison-veiga

● Grifes. A Dior mostra a nova
coleção na calçada da Rua Had-
dock Lobo. A grife Salvatore Fer-
ragamo vai sortear uma bolsa da
marca. Francesca Romana Diana
promove só hoje a customização
das peças da loja.

✽ O conselheiro Antônio Prado foi o
primeiro prefeito de São Paulo – sua
gestão durou de 1899 a 1911 e teve
como uma das marcas a construção
do Teatro Municipal, cujo centenário
é comemorado hoje. Prado ocupou
também outros cargos políticos: foi
deputado, senador e ministro. For-
mado na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco em 1861, cur-
sou especialização em Paris. Pos-
suía uma fazenda de café na região
de Ribeirão Preto, interior paulista.

Quem cedo madruga

Pentes, parafusos
e até um cinema

Valéria França

Hoje é a vez de São Paulo receber
a terceira edição do Fashion’s
Night Out, evento internacional
itinerante que mistura compras
e entretenimento. Participam
três centros varejistas importan-
tes da cidade: os Shoppings Pá-
tio Higienópolis, no centro, o Ci-
dade Jardim, na zona sul, e o qua-
drilátero nobre dos Jardins for-
mado pelas Ruas Oscar Freire,
Haddock Lobo, Bela Cintra e Ala-
meda Lorena.

Nesses locais as lojas ficarão
abertas até meia-noite de hoje. E
o clima é de festa. “Nos Jar-
dins, haverá mágicos, músi-
cos, canhões de luzes e até
mesmo caricaturistas cir-
culando pelas ruas”,
conta Rosângela Lyra,
presidente da Associa-
ção dos Lojistas dos Jar-
dins.

A festa começa às 16
horas em uma cerimô-
nia fechada para convi-
dados no Hotel Fasa-
no, nos Jardins, com a
presença da modelo
Gisele Bündchen,
que vem especial-
mente para um lei-
lão de roupas (leia

ao lado) que começa no Fasano
e depois migra para a internet.

Às 18 horas o Fashion’s Night
Out abre para o público. E em
cada um dos centros participan-
tes haverá uma programação di-
ferente. Nos Jardins, uma das
grandes atrações será o desfile
da Christian Dior que, pela pri-
meira vez, será aberto ao públi-
co. Na calçada, bem em frente à
loja na Rua Haddock Lobo, mo-
delos como Renata Kuerten e Pa-
trícia Barros desfilarão a nova co-
leção de Paris, de outono-inver-
no, às 19 horas.

E para celebrar o evento, an-
tes de começar o desfile está pla-

nejada a queima de uma casca-
ta de fogos. Durante a apre-
sentação, quatro músicos,

três violinistas e um violon-
celista, tocarão ao vivo.

Para animar as com-
pras, na Rua Oscar Freire
foram instaladas caixas
de som. A princesa Paola
de Orleans será a DJ ofi-
cial do pedaço até 22 ho-
ras. Paola montou um
set list que vai de Pink

Floyd a Quincy Jones. Já
no Shopping Pátio Higie-

nópolis, quem comanda ao vi-
vo a programação dos corredo-
res do prédio, a partir das 17
horas, é o músico jazzista e
apresentador da Rádio Eldora-
do Daniel Daibem.

Shows. Nos shoppings es-
tão planejados dois grandes
shows. Ed Motta se apresen-
tará às 21 horas no Pátio Higie-

nópolis e Preta Gil, no Cidade
Jardim, às 21h30. O paulistano
ainda poderá ver bem de perto
várias modelos. Muitas circula-
rão pelos corredores, como se
fossem consumidoras comuns,
para exibir as roupas da coleção
de primavera e verão de diversas

marcas.
“As modelos que desfilam pa-

ra a minha marca, Camila do Rio,
usarão uma plaquinha para ser
identificadas pelos consumido-
res ”, diz a estilista carioca Cami-
la Moura, dona da grife, que tem
loja no Shopping Cidade Jardim.
“Mostrarei 10 looks novos.” Ca-
mila explica que preparou uma
recepção especial. “Montei um
bar para degustação de drin-
ques. E haverá um barman ensi-
nando a prepará-los.”

A loja Alexandre de Paris con-
tratou quatro cabeleireiros para
mostrar às clientes como fazer,
por exemplo, um coque banana
em alguns minutos. A marca ain-
da produziu três camélias de cris-
tais Swarovski – uma espécie de
fivela para o cabelo que, de tão
delicada, parece uma joia – espe-
cialmente para o Fashion’s
Night Out. Duas serão sortea-
das. A terceira, os frequentado-
res do shopping terão de achar
no jardim em frente à joalheria
H. Stern.

Como todos os anos, a largada
do evento aconteceu em Nova
York e envolveu 1.000 lojas. Idea-
lizado em 2009 por Anna Win-
tour, editora-chefe da Vogue
América, o Fashion’s Night Out
se estende para China, Espanha,
Portugal e Reino Unido, entre ou-
tros países. No Brasil, ele se repe-
te no Rio amanhã.

estadão.com.br

Tesouro. O painel Desembarque dos Colonizadores e Subida da Serra, do
artista Clóvis Graciano, feito em 1962, enfeita a nova unidade do Empório
La Rioja, que será inaugurada hoje, no centro. Mede 4m por 12m.

Gisele. Modelo veste roupa que revela o estilo de Zuzu Angel, sucesso nos anos 1970

JOSÉ DE
SOUZA MARTINS
●✽ josedesouza.martins@estadao.com.br

NILTON FUKUDA/AE

Dior. Look da
coleção de inverno
que acaba de ser
apresentada em
Paris

CENTRO DE MEMÓRIA DA FUNDAÇÃO BUNGE

A modelo internacional Gisele
Bündchen vem especialmente
ao Brasil para a abertura do even-
to, no Hotel Fasano, nos Jardins.
Mas a grande atração da festa é
um leilão de roupas que começa
no local para convidados, e de-
pois vai para a internet (www.
sold.com.br).

Não são roupas comuns. “São

oito looks assinados por estilis-
tas famosos, que interpretaram
o estilo de costureiros importan-
tes para a história da moda brasi-
leira”, diz Giovanni Frasson, di-
retor de moda da revista Vogue.

O estilista Alexandre Herchco-
vitch, por exemplo, se incumbiu
de interpretar o estilo de Clodo-
vil Hernandes, assim como An-

drea Marques, o de Zuzu Angel.
A ideia partiu de Frasson, que

pesquisou nos acervos particula-
res e mesmo em revistas de épo-
ca sobre os costureiros e só de-
pois entrou em contato com os
estilistas convidados a partici-
par do projeto. “A proposta era
fazer uma homenagem a esses
costureiros.” Quando as roupas
ficaram prontas, Frasson esco-
lheu o fotógrafo francês Patrick
Demarchelier e Gisele para reali-
zar um ensaio com as roupas. O
lance inicial de cada look será de
R$ 2 mil. / V.F.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2011, Metrópole, p. C8.




