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LEITOR PERGUNTA

O amor é lindo? É. É bom? É. Faz bem? Faz. Se tem
tantos atributos, por que foge? Entendidos dão
palpites. Vinicius, cobra que nasceu criada, diz
que o amor é efêmero, "infinito enquanto dura".
Millôr concorda. "Eterno no amor", jura ele, "tem
o mesmo sentido de permanente no cabelo.
Vênus, lá do Olimpo, vai às origens. Responsabiliza
Cupido. Com os olhos vendados, o garotinho brin-
calhão atira a seta envenenada. Acerta o alvo erra-
do. Mas, pela lei da probalidade, uma vez ou outra
dá uma dentro. É como ganhar na MegaSena.
A vaidosa Exum, cheia de feitiços, põe o dedo na
questão. "Há uma barreira entre as flechas e os
atingidos." Qual? "Trata-se do vocabulário", diag-
nostica a deusa que conhece as manhas da sedu-
ção desde que vivia na África. Existe uma barreira
entre o sujeito e o objeto.

Vocabulário amoroso
Viver um grande amor? Oba! Pra chegar lá, cuida-
do com as palavras. No início da relação, os ver-
bos têm uma marca. São transitivos diretos. Pa-
querar, abraçar e beijar não admitem interme-
diários. Para a seta do deus do amor atingir o al-
vo, eles mandam a preposição pastar longe e len-
tamente.
Veja: João paquera Vitória. Vitória paquera João.
João a paquera. Vitória o paquera. Rafa abraça
Maria. Maria abraça Rafa. Rafa a abraça. Maria o
abraça. Carlos beija Teca. Teca beija Carlos. Car-
los a beija. Ela o beija.
Olho vivo, pombinhos charmosos. Encontrar a
cara-metade é tão difícil quanto acertar na lote-
ria Se você encontrou a sua, segure-a. Não diga
paquerar com, ou lhe abracei, ou lhe beijei. Uma
bobeira… ops! Adeus, grande amor. Vale lembrar:
o amor é cego. Mas não é surdo.

Sem vela
Namoramos com? Ou namoramos simplesmen-
te? No século 21, nada mais antigo do que a vela.
Convenhamos: uma criatura no meio do casalzi-
nho desanima, apaga o fogo, expulsa a paixão.
Resultado: deixa o olhar livre para buscar outro
olhar. Namorar é livre como o vento. Não aceita
preposição nem a pedido dos deuses do céu ou
do Olimpo. Melhor deixá-lo fluir. Assim: Paula
namora André. André namora Paula. Paula o na-
mora. André a namora. Que sejam felizes.

Falou e disse
"Quem não tem namorado é alguém que tirou fé-
rias não remuneradas de si mesmo. Namorado é
a mais difícil das conquistas. Difícil porque na-
morado de verdade é muito raro. Necessita de
adivinhação, de pele, saliva, lágrima, nuvem,
quindim, brisa ou filosofia. Paquera, gabiru, fler-
te, caso, transa, envolvimento, até paixão, é fácil.
Mas namorado, mesmo, é muito difícil. Namora-
do não precisa ser o mais bonito, mas ser aquele
a quem se quer proteger e quando se chega ao la-
do dele a gente treme, sua frio e quase desmaia
pedindo proteção. A proteção não precisa ser
parruda, decidida; ou bandoleira. Basta um olhar
de compreensão ou mesmo de aflição." (Artur da
Távola)

Comércio em festa
Lojas, joalherias, bares, restaurantes estão em
festa. É Dia dos Namorados. Em ocasião tão es-
pecial, os apaixonados (ou nem tanto) conjugam
o verbo presentear. Aí, cercam-se de todas as
cautelas. A mais importante é o respeito ao ver-
bo. A conjugação do desejado das gentes tem
manhas nos presentes do indicativo e do subjun-
tivo. Na primeira pessoa do plural, o caprichoso
esnoba o i. Veja: eu presenteio, ele presenteia,
nós presenteamos, eles presenteiam; que eu pre-
senteie, ele presenteie, nós presenteemos, eles
presenteiem. 

Qual é o correto: entre eu e você ou entre mim e você? 
MARIA GARCIA, BRASÍLIA

Guarde isto, Maria: entre é preposição. Joga no
time de por, de, para & cia. O comportamento
do pronome em relação a todas elas é
igualzinho da silva. Você não diz gosta de eu.
Nem faz o trabalho por eu. Tampouco telefonou
para eu. O eu sofre de incurável alergia. Pra
evitar os sintomas do mal, o mim pede
passagem. Assim: Gosta de mim. Faz o trabalho
por mim. Telefonou para mim. Discussão travada
entre mim e você.

Caprichos de Cupido

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Queremos um ensino médio mais
inteligente, preparando os

nossos jovens para a sociedade
do conhecimento e da inovação."

Arnaldo Niskier

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

» NAIRA SALES

A
grande procura das
mulheres cariocas por
maquiagens de grandes
marcas motiva cada vez

mais a inauguração de  lojas
especializadas na cidade.
Seguindo um conceito mod-
erno, o espaço das unidades
foi projetado para permitir a
livre circulação e o acesso di-
reto aos produtos em todas as
bancadas, com espelhos,
pincéis, esponjas e de-
maquilantes disponíveis para
uso à vontade. O objetivo dos
lojistas é formar um espaço
onde se possa experimentar,
errar, apagar, até encontrar o
produto indicado para cada
mulher. 

Com lojas espalhadas por
diversos shoppings cariocas,
as  marcas Sephora,  Con-
tem1g e quem disse bereni-
ce? se aproximam das clien-
tes cariocas ao oferecerem
este novo conceito, além de
vender produtos antes só en-
contrados em lojas virtuais. A
loja quem disse, berenice?,
unidade de negócios do Gru-
po Boticário, pretende inau-
gurar cinco lojas no Estado
do Rio de Janeiro até o final
do ano e mais 42 no País. 

A primeira loja na cidade
foi aberta no dia 14 de maio,
no Barra Shopping e a próxi-
ma loja será no Shopping Ti-
juca, em junho. A estratégia
da marca, que pretende abrir
novas filiais no segundo se-

mestre, é passar de 28 para
70 unidades em todo o Brasil
até o final do ano.

O diretor da marca, Ale-
xandre Souza, ressalta a im-
portância do Rio de Janeiro
no processo de expansão da
empresa. “Estamos muito fe-
lizes em estar na cidade do
Rio de Janeiro que, conheci-
da por sua diversidade e re-
ceptividade, é um dos nossos
principais mercados para es-
te processo de expansão,”
afirma. De acordo com o exe-
cutivo, a loja está alinhada à
liberdade e modernidade da
mulher carioca. 

Flexibilidade

A proposta da loja é criar
vínculos com mulheres de
diferentes idades e classes
sociais e ser acessível sob to-
dos os pontos de vista. “Pro-
curamos falar com as mulhe-

COSMÉTICOS

res que, independente de sua
relação com a maquiagem,
não abram mão de sua es-
pontaneidade. Incentivamos
todas as mulheres a serem li-
vres para se sentirem mais
bonitas, experimentarem di-
ferentes possibilidades de
produtos até encontrarem o
que mais combina com elas”,
afirma o executivo.

De acordo com Alexandre,
os nomes dos produtos e das
cores também chamam a
atenção. “Criamos apelidos
divertidos para as cores, bem
diferentes do que costuma-
mos ver na categoria, onde
cada marca adota um padrão,
um número ou ainda nomes
em inglês”, afirma. “Quere-
mos descomplicar o mundo
da maquiagem, para que a
consumidora reconheça fa-
cilmente os produtos.  Nas
embalagens, a explicação de
como usar cada item também
é divertida e simples, com di-
versas dicas úteis, para não
ficar nenhuma dúvida”, fina-
liza Alexandre Bouza.

Com lojas em diversos sho-
ppings da cidade,  a  Con-
tém1g make-up atende cerca
de 200 mil clientes por mês e
pretende fechar 2013 com
um faturamento de R$ 190
milhões, de acordo com da-
dos enviados pela assessoria
da empresa. Outra loja que
também vem agradando as
cariocas é a Sephora localiza-
da no Rio Sul em Botafogo e
no Shopping VillageMall, na
Barra da Tijuca. Nas lojas, as
clientes encontram disponí-
veis marcas internacionais,
como Benefit, Josie Maran,
Kat Von D, Keratin Perfect,
Make up for ever, Nars, Oscar
Blandi, Ouidad, Sephora by
O.P.I, Sephora Collection, Sti-
la, Urban Decay, entre outras.

De acordo com a maquia-
dora Viviane Fonseca, que

trabalha há 10 anos no ramo,
a nova forma de vender os
produtos é muito agradável.
Ela diz que quando deseja re-
novar o estoque leva as ami-
gas de peles diferentes para
testar as maquiagens. “Sou
maquiadora de eventos, mi-
nhas clientes são de peles va-
riadas, posso experimentar o
produto para saber como vai
ser o resultado final, então
prefiro ir nessas lojas. Assim
vejo qual a qualidade do pro-
duto”, conta a maquiadora. 

Viviane diz  que as  lojas
sempre oferecem mais de 500
itens para pele, olhos, boca,
além de esmaltes, perfumes e
acessórios, com grande va-
riedade de cores de batom,
sombra, tons de base, pós e
corretivos. “Com tantos pro-
dutos variados nunca consi-
go sair de mãos vazias da lo-
ja”, diz Viviane.

Uso no trabalho

De acordo com a maquia-
dora, em situações como o
trabalho, por exemplo, o ideal
é não parecer que está ma-
quiada. “Usar uma maquia-
gem básica, que realce os tra-
ços. O pó compacto pode ser
dispensado e, no lugar dele,
pode ser usada uma base de
textura spray leve ou uma ba-
se de textura nude (base com
textura leve, que se funde à
pele para oferecer uma corre-
ção perfeita e um resultado
ultra-natural)", revela a ma-
quiadora. Na sequência, de
acordo com a maquiadora, o
ideal é aplicar um blush em
tom neutro, corretivo e a más-
cara para cílios apenas para
definição. O batom pode ser
nude ou na tonalidade mate.
E, se quiser, pode ser passada
uma sombra mate tom bege
em toda pálpebra móvel  e
próximo da sobrancelha”,
aconselha a maquiadora.

Segundo Viviane,  a ma-
quiagem deixou de ser “artigo
de luxo” ou de ocasiões espe-
ciais para fazer parte da vida
cotidiana da mulher há mui-
to tempo. “Hoje ela está in-
corporada aos seus hábitos
diários como parte indispen-
sável da apresentação pes-
soal. Acho que a grande maio-
ria das mulheres não conse-
gue mais “se ver” sem ma-
quiagem, e com toda a razão,
por mínima que seja ela cau-
sa um efeito surpreendente”,
afirma a maquiadora.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Espaço de sobra na loja quem disse, berenice?, no Barra Shopping A Sephora reúne em suas lojas maquiagens de diversas marcas

Unidades modernas foram projetadas para permitir a livre circulação e acesso direto aos
produtos em todas as bancadas. Cliente pode experimentar o produto até acertar qual o
indicado para o seu tipo de pele

Novo conceito de lojas
encanta as clientes

Estamos muito felizes em estar na cidade
do Rio de Janeiro que, conhecida por sua
diversidade e receptividade, é um dos
nossos principais mercados para este
processo de expansão.”

Alexandre Bouza
Diretor da quem disse, berenice?
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