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Tênis, sandálias, roupas e acessórios usam
cores da bandeira e conquistam consumidor

Domingo é dia de importante
jogo da seleção brasileira. Na
quarta-feira, é celebrado o feriado
de sete de setembro. Mesmo que
as datas signifiquem torcida pela
classificação para a Copa do Mun-
do na Alemanha, em 2006, ou a
celebração da independência do
País, é certo que o brasileiro ado-
tou de vez o gosto pelo verde e o
amarelo, nas sandálias, tênis ou
em outras peças do vestuário.

Algumas grifes perceberam is-
so. Em São Paulo, lojas como BR
111, Trilha Mix e Brasil Mania ven-
dem quase que exclusivamente pe-
ças que abusam dessas cores -
ou propriamente da bandeira. Mar-
cas renomadas aderiram à moda. A
Adidas colocou nas prateleiras, re-
centemente, seu tênis branco com
as tradicionais listras em verde e
amarelo. O modelo da Havaianas
com a mini-flâmula é sucesso de
venda. Que o diga os trinta euros
cobrados por qualquer lojista ao
consumidor da Europa.

Rumo ao hexa
A seleção canarinho precisa de

apenas um empate no jogo contra
o Chile para garantir presença no
mundial do próximo ano. Para vo-
cê combinar com a seleção, o
Shopping News procurou os me-
lhores preços das camisas e ou-

tros itens do time, que devem ficar
bastante valorizados com a clas-
sificação. A loja especializada em
artigos esportivos Procópio, do
Shopping Ibirapuera, já aumentou
seu estoque de camisas pois, se-
gundo Jânio M. Pimenta, vende-
dor da loja, as vendas tendem a
aumentar a partir de agora.

A camiseta completa (com no-
me e número do jogador) oficial da
seleção custa R$ 149,90. Se pre-
ferir a camiseta básica (sem nú-
mero e nome) ou a reserva (de cor
azul), são vendidas por R$ 139,90.
O kit infantil custa R$ 109,90, e
acompanha camiseta, short e par
de meias. O conjunto de abrigo
(calça e jaqueta) utilizado pela
comissão técnica pode ser ad-
quirido por R$ 459,90. A loja tam-
bém vende bolas de futebol com a
cor da seleção. A bola de campo
da Nike com o selo da CBF custa
R$ 89,90 e a minibola para crian-
ças sai por R$ 54,90.

As chuteiras dos craques bra-
sileiros também estão à venda. A
do lateral-esquerdo Roberto Car-
los a Total 90 custa R$
629,90; a Mercurial Vapor, que
pertence ao Fenômeno, sai por R$
599,90, e a do Ronaldinho Gaú-
cho, a Joga 10, é vendida por R$
549,90. Se a grana estiver curta, a
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loja de artigos esportivos Deca-
thlon, localizada no Morumbi, ven-
de camisa do Brasil confeccionada
pela sua marca própria Kipsta.

A de tamanho adulto custa R$
24,99 e a infantil R$ 19,99. A loja
fica na Av. Duquesa de Goiás, 381
- Morumbi. Informações no tele-
fone (11) 2167-0800.

Já se você é daqueles que se
amarra no vôlei e segue de per-
tinho - - seja pela televisão ou nas
quadras — as seleções feminina e
masculina, a Bayard, do Shopping
Ibirapuera, oferece boa variedade
de produtos para os torcedores.

O abrigo da seleção custa R$
179,90 (blusão) e R$ 95,90 (cal-
ça). A camiseta oficial da seleção
de vôlei masculino sai por R$
99,90 e a feminina por R$ 89,90.

As bolas também adotaram as
cores da bandeira. A Beach Clas-
sic da Mikasa é vendida por R$
69,90. Ela faz parte da linha Bra-
zilian Series, com cores variadas e
todas com a bandeirínha do Brasil.
A bola de futebol de praia, Beach
Soccer, da Umbro, nas cores ver-
de e amarela, sai por R$ 90.

Na nova coleção da mundial-
mente famosa marca de tênis Adi-
das há a possibilidade de adquirir
um calçado que é a cara do Brasil.

O Nastse W Lea é todo em branco
com destaque para as conhecidas
listras da marca em verde e ama-
relo. Preço sugerido: R$ 299,90.
SAC Adidas: (11) 3046-2925.

100% Brasil
As multifamosas sandálias Ha-

vaianas são as queridinhas de
todos os brasileiros, e represen-
tam bem os estilos de vidas, dos
casuais ao mais descontraídos. E
a fabricante vem com novidades
para o verão 2005/2006. É o Tema
Brasil Dominando o Mundo.

A versão 2006 das Havaianas
Brasil ganha upgrade na carteia de
cores, apostando em tons lumi-
nosos e vibrantes, com presença
marcante do verde e do amarelo.
São cinco combinações diferentes
das cores da bandeira. O preço
médio sugerido é de R$ 17,90.

Na versão trekking a bandeira
do Brasil, além de presente no
calcanhar e nas tiras, ganha o
solado das sandálias, com estam-
pas estilizadas, diferentes e com-
plementares em cada um dos pés.
Elas custam, em média, R$ 21,90.
Com distribuição nacional, as Ha-
vaianas Brasil podem ser encon-
tradas nas melhores lojas do País.

- Muriel Valencia

Roupa brasileira tipo exportação
No próximo dia sete de se-

tembro o brasileiro comemora
uma das datas mais represen-
tativas da sua história: a In-
dependência do Brasil. Não é
novidade que, desde então,
muitos "nativos" têm se des-
tacado mundo afora. Mas pou-
cos segmentos ganham mais
destaque do que a moda.

É nas passarelas e nas ca-
pas de revistas que os estilistas
nacionais se sobressaem, aqui
ou no exterior. Com ou sem as
cores da bandeira, é fato que a
moda tupiniquim conquistou o
estrangeiro. Segundo dados da
Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil (Abit), os produ-
tos têxteis são embarcados pa-
ra nada menos que 172 países,
sendo os Estados Unidos o
maior importador, com 30% do
total das compras. A criativi-
dade dos estilistas brasileiros
ultrapassou as fronteiras há
tempos, o que é reconhecido
até pelos críticos de moda de
vários países. Os grandes
eventos, como a Semana da
Moda do Rio de Janeiro e o São
Paulo Fashion Week, contri-
buem muito para este boom.

Top
As top models brasileiras,

como Ana Hichmann e, sobre-
tudo, Gisele Bündchen, tam-
bém fizeram sua parte neste
grande trabalho de divulgação
da moda e da beleza brasi-
leiras. Conhecidas grifes na-
cionais caíram rapidamente no
gosto do público de fora, to-
mando como exemplos maio-
res Ellus, Fórum, TNG e Zo-
omp, sem falar da Maria Bonita,
Mariazinha e Andréa Saletto.

Prestígio
Um dos estilistas que trans-

borda talento e de quem muito
se fala nos bastidores da moda
é Carlos Miele. "No meu tra-
balho, procuro unir artesanato
com tecnologia. Não acredito
na ruptura com o passado, crio
um diálogo entre o primitivo e o
contemporâneo nas minhas
criações, integrando parado-
xos. A exuberante cultura po-
pular brasileira me inspira, dan-
do identidade ao meu trabalho.
Ao longo de minha trajetória,
sempre reverenciei a beleza
das nossas paisagens natu-
rais, a biodiversidade da nossa

estilista contraía apenas

fauna e flora, a mestiçagem e a
sensualidade do nosso povo",
disse Carlos Miele.

Atualmente, as criações do
estilista são vendidas em lojas
de 21 países: EUA, Inglaterra,
Itália, Suíça, Canadá, Espanha,
Rússia, Arábia Saudita, Emira-
dos Árabes, Hong Kong e Ca-
ribe. Podem ser vistas (e ad-
quiridas), também, dentro da

sua loja própria em São Paulo,
inaugurada em março de 2004,
e na Flasghip Store em Nova
York, inaugurada em 2003.

Todos os seus cortes dão
destaque à sensualidade dos
homens e mulheres do País,
talvez o fator que mais atraia o
consumidor gringo e valorize
qualquer peça de roupa.

- Muriel Valencia
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