
●●● A Justiça decretou a prisão
preventiva de Mardone Gonçal-
ves de Lima, de 26 anos. Ele é
acusadode atear fogo no casalRa-
fael Tiago Sartori, 22 anos, e Ca-
roline Bonomi, de 23, na madru-
gada de anteontem, na zona leste
de São Paulo. As vítimas sofre-
ram queimaduras de terceiro grau
e não resistiram. A foto do foragi-
do foi divulgada ontem no 42.º
DP (Parque São Lucas). Mardone
tem um filho com a ex-mulher,
Kelly Fernanda Sartori, irmã de
Rafael. Segundo apurou a polícia,
o ex-cunhado o proibia de ver a
criança e isso motivou o crime.
Rafael, técnico em comunicação,
eCaroline, secretária, foram abor-
dados por Mardone em Mauá, no
ABC. O casal foi amarrado, colo-
cado numa Parati e levado para a
Vila Califórnia, na zona leste, on-
de ocorreu o crime.

●●● O presidente da Federação
Brasileira de Bingos (Febrabin-
go), Jaime Sirena, negou que a
abertura de casa de jogos de bin-
go seja ilegal. “A atividade está
apenas desregulamentada, o que
não a torna proibida”, garante Si-
rena. “Nesse sentido, a abertura
de casas de bingo está amparada
nos artigos 170 e nos seguintes da
Constituição.” Sirena informou
que se encontra em tramitação no
Senado projeto de lei que regula-
menta o funcionamento das casas
de bingo. “Esperamos que seja
aprovado ainda este ano.” Sirena
disse que a confusão jurídica sur-
giu em2000, quando, em 14de ju-
lho, foi promulgada a Lei Magui-
to, cujo artigo 2.º revogou todos
os artigos da Lei Pelé. “Isso, no
entanto, não fez com que o jogo
voltasse a ilegalidade”, afirmou.

●●● O dentista José Luiz Zatt,
de Bento Gonçalves, no Rio
Grande do Sul, foi encontra-
do morto embaixo da marqui-
se de um hotel em Moscou,
no sábado. A polícia russa
avisou a família que o corpo
ficará retido na cidade ainda
por alguns dias, até que a perí-
cia e outras investigações de-
terminem a causa da morte do
dentista. A primeira hipótese
aventada pelos policiais rus-
sos é que ele tenha caído da
janela do quarto onde estava
hospedado. Zatt, que também
é dono de um antiquário, esta-
va viajando pela Rússia havia
15 dias. Em seu último conta-
to com a mulher, Marli Tra-
montina, no sábado de ma-
nhã, ele disse que iria fazer as
malas para viajar de volta ao
Brasil naquele dia.

●●● O juiz da Vara da Infância e
daJuventude RichardPaeKimde-
terminou nova guarda temporária
para a adolescente M.M.C., única
sobrevivente da família que mor-
reu envenenada por arsênico no
iníciodoano, emCampinas. Aga-
rota já está com uma prima que
mora em Franca, na região de Ri-
beirão Preto, para onde viajou on-
tem. Desde a morte dos pais, o
médicohomeopata HudsondaSil-
va Carvalho e Thelma Migueis, e
da irmã mais velha, Layla, a guar-
da provisória da adolescente esta-
va com uma amiga que mora em
Hortolândia.Ela própria havia pe-
dido ao juiz para ficar com essa
amiga, em vez da avó materna.
Naépocaem queM. ficoudesapa-
recida, a prima de Franca, Evanir
Teixeira Guaraldo, gravou um
apelo para que ela voltasse e lhe
ofereceu abrigo.

Com sebos e megastore, Pedroso
se torna a Avenida da Palavra
Em Pinheiros, lojas de livros usados apostam em diferenciais e preços mais baixos para atrair clientela

AMBIENTE

Mauro Mug

No momento, são algumas mu-
das esqueléticas de mulungu que
foram plantadas sábado, perto da
Ponte do Piqueri, e exemplares de
pau-brasil, perto da Ponte Cruzei-
rodo Sul. Há ainda chorões equa-
resmeiras. Até julho, no entanto,
4 milhões de arbustos e árvores
deverão estar crescendo às mar-
gens do Rio Tietê. Será um corre-
dor verde de 25 quilômetros, en-

tre o Parque Ecológico e o Proje-
to Pomar, no Rio Pinheiros, que
promete tornar a cidademais agra-
dável, reduzindoa sensaçãode ca-
lor e trazendo de volta várias espé-
cies de pássaros.

Os técnicos garantemque o jar-
dim estará consolidado em cinco
anos, tempo que as plantas leva-
rão para chegar à idade adulta. O
projeto paisagístico custará R$
2,5 milhões, correspondentes a
0,3% do custo total das obras de
aprofundamento e ampliação da
calha do Rio Tietê, orçadas em
R$ 850 milhões. Quase 85% das
obras estão concluídas. Elas de-
vem ser entregues em setembro,
com mais de dois anos de atraso.
“Embora elas não estejam total-
mente concluídas, há três anos
não ocorrem enchentes provoca-
das pelo Tietê”, afirma o superin-
tendente do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (Daee),
Ricardo Borsari.

A cada intervalo entre as pon-
tes, será plantada uma espécie de
árvore. As imediações do Cebo-
lão vão ganhar 300 cerejeiras,
uma forma de homenagear os
100 anos da imigração japonesa.

Mas o paulistano também poderá
ver ipês de várias cores, palmei-
ras, jacarandás e quaresmeiras. A
idéia é formar um tipo de identifi-
caçãoviva, que ajudaráo motoris-
ta a se localizar na Marginal.

“Depois dos ipês amarelos, en-
trar à direita e pegar a ponte. Será
uma indicação mais bucólica do
caminho”, acredita o engenheiro
da empresa Maubertec, André
Luis de Medeiros Monteiro de
Barros, coordenador do projeto
paisagístico das margens do Tie-
tê. “O jardim deixará a cidade
mais humana e vai induzir a ou-
tras iniciativas semelhantes.”

Com a finalidade de demarcar
os locais, serãoplantadas2.200 ár-
vores de várias espécies com 3 e 4
metros de altura e troncos com 10
centímetros de diâmetro – adul-
tas, chegarão a até15 metrosde al-
tura.Omulunguéumdessas árvo-
res demarcatórias. Haverá ainda
600 palmeiras. Serão colocadas
em covas a 20 metros de distância
entre uma e outra. O espaço entre
elas será preenchido por mudas
de vedelia paludosa, planta rastei-
ra de pequenas flores amarelas.

O professor José Rubens Pira-

ni, do Departamento de Botânica
da Universidade de São Paulo
(USP), elogioua escolha das espé-
cies. Mas fez um alerta: “O solo é
muito sofrido e agressivo. Para
queavegetaçãovingue, é necessá-
rio adubar e irrigar adequadamen-
te as covas.” Sua única crítica é
com relação ao local do plantio

das cerejeiras. “No Cebolão, é
inadequado. As cerejeiras são
árvores mirradas, que flores-
cem apenas durante um mês
no ano”, explicou. “Deveriam
ser plantadas árvores que exi-
bissem o verde durante todo o
ano, melhorando o aspecto ári-
do e desolador do local.” ●
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Quer tirar o livreiro e escritor
Evandro Affonso Ferreira, de 60
anos, do sério? Entre no sebo
Avalovara, na Avenida Pedroso
de Moraes, em Pinheiros, zona
oeste, e pergunte se ele tem O Có-
digo Da Vinci. “Claro que não!
Aqui eu só trabalho com literatu-
ra. Alta literatura”, diz.

Você vai receber a mesma res-
posta atravessada se questioná-
lo sobre os best-sellers, de Paulo
Coelho a Jô Soares. “Para esse ti-
po de coisa eu indico a Fnac,
que, aliás, fica na frente da mi-
nha loja.”

Esse é o espírito da maioria
dos livreiros da Pedroso. Mar-
rentos, abnegados e apaixona-
dos, eles gostam de brincar de
Davi e Golias com a megastore
vizinha, a Fnac. Por ali, exis-
tem cinco sebos e outro pronti-
nho para ser inaugurado, em da-
ta ainda indefinida. “Eu chamo
isto aqui de a Avenida da Pala-
vra’’, afirma Affonso.

MISSÃO TRANSCENDENTAL
O nome é apropriado. Tudo co-
meçou quando, há cinco anos,
Duílio de Souza, de 43 anos,
abriu seu primeiro sebo na ave-
nida. “Muitos acharam que eu
estava louco, mas a presença
da Fnac só ajuda”, garantiu. Ou-
tros fatores fazem da Pedroso o
local ideal para abrir um sebo:
a relativa proximidade da Uni-
versidade de São Paulo (USP)

e da Pontifícia Universidade
Católica (PUC) e o fato de os
bairros de Pinheiros e Vila Ma-
dalena serem freqüentados por
consumidores de cultura.

Para Duílio, abrir um sebo
ao lado de uma megastore tem
qualquer coisa de missão trans-
cendental. “É uma forma de ti-
rar um livro das mãos erradas e
transferi-lo para as mãos cer-
tas.” Claro que a transcendên-
cia tem lá sua compensação ma-
terial. Duílio é dono de duas lo-
jas na Pedroso (Sebo Universo
e Sebo Cultural) e, em breve,
irá inaugurar uma terceira, a
Don Quixote.

Outro livreiro, o ex-operador
do mercado financeiro Gunter
Zibell, de 41 anos, dono da livra-
ria Rosa & Prosa, apostou em ni-

chos pouco explorados para so-
breviver nesse ramo – e nessa
rua – competitivo. Ele mantém
uma estante voltada apenas ao
público GLS. “São mais de 500
títulos. Devo ser o único com es-
se acervo na cidade.”

Embora aparentemente exis-
ta um acordo de cavalheiros en-
tre os livreiros da avenida, uma
das lojas não conta com a sim-
patia da vizinhança. A ovelha
negra do pedaço é a Redstar.
“O dono desse sebo nunca leu
um livro na vida. Ele vende lite-
ratura como se vendesse bana-

na”, alfineta um dos concorren-
tes. O proprietário da Redstar
não quis se manifestar.

Quando o assunto é fatura-
mento, as palavras rareiam.
Ainda assim, eles gostam de sa-
lientar que seus livros são 40%
ou 50% mais baratos do que na
“poderosa” Fnac. Ponderam
que possuem um acervo já está
de catálogo. “Vendi a segunda
edição de Os Sertões, revisada
pelo próprio Euclides da
Cunha, a R$ 650,00”, gaba-se
Duílio.

O preço dos livros não im-

porta muito para boa parte dos
habitués da Avenida da Pala-
vra. A médica Lea Formigone,
28 anos, sente “uma magia” ao
manusear volumes que já fo-
ram importantes para alguém.
“Tem romances com anota-
ções, páginas sublinhadas, fo-
tos perdidas entre as pági-
nas...”

Mas o folclore do velho se-
bo, o cheiro rançoso de livros
antigos e páginas amareladas
não se encaixa muito no perfil
das lojas da Pedroso. Os am-
bientes são bonitos e bem cui-

dados. “Os livros de sebo es-
tão cada vez mais novos.
Ninguém mais mantém bi-
bliotecas em casa. Eles che-
gam para nós ainda novi-
nhos”, completa Affonso.

“Não trabalho com coisas
velhas. Um livro, uma idéia
e um pensamento nunca en-
velhecem, não se tornam
usados”, arremata Duílio.
Como as traças e o tempo
talvez não saibam disso, ele
trata de limpar bem e plasti-
ficar todos os exemplares
da loja. ●

EDUARDO NICOLAU/AE

Um corredor verde
na Marginal do Tietê
Governopromete4milhõesdemudasao longode25quilômetros

CORREÇÃO

ESTOQUE – O sebo Rosa & Prosa apostou em nichos pouco explorados no ramo: mantém uma estante voltada apenas ao público GLS

Proximidade da
Fnac atrai mais
clientes, dizem
os livreiros da região

CALMA – A busca pelo livro mais interessante, típica de boas livrarias

REPRODUÇÃO

Na reportagem “Pacaembu:
cupins em 76% das casas”,
saiu errado o site da Associa-
ção Paulista de Controle de
Pragas Urbanas (Aprag). O cor-
reto é: www.aprag.org.br
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