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Desenhosemsite coletivo Obelisco: convênioparaobra

Cinco jovens decidiram produzir camisetas personalizadas e hoje
conseguem até ter lucro com estampas inéditas e inusitadas

●●●O nome do site coletivo de ar-
tistas +Soma surgiu das pílulas
tomadas como válvula de escape
para a vida pelos personagens do
livro “Admirável MundoNovo”,
de Aldous Huxley. Segundo Tiago
Moraes, idealizador do projeto, o
site reúne produções de 11 jovens
considerados a nova safra de ar-
tistas urbanos do País.

Além de camisetas, produzi-
das de forma limitada e numera-

das, no site dá para conferir gale-
ria virtual dos artistas do +Soma,
fotos de shows organizados por
integrantes do projeto e eventos
culturais. “Pretendemos, em bre-
ve, transformar o site em umpor-
tal de informação sobre cultura
alternativa independente”, conta.
Pelo site http://www.somavisual.
com, dá para escolher as estam-
pas e comprar a camiseta. Cada
uma custa R$ 40,00. ● M.P.

Trabalhadores e aposentados saíram
de Santa Fé do Sul e vão até Cruzeiro

OSARTISTAS–PatríciaPisanelli, LianaKeller,MárioSiracusaeMarcela Lalimcriameusamcamisetaspróprias:desenhos inéditos

Cansadosdopadrão,eles
fazemsuaprópriamoda

Mariana Pinto

Um grupo de jovens, cansados
de olhar as mesmas roupas no
armário, decidiu fazer camise-
tas com estampas inéditas. E o
que começou em clima de brin-
cadeira tornou-se algomais sé-
rio. As camisetas foram cha-
mando a atenção, outros dese-
nhos foram criados e hoje elas
sãovendidas,trocadasepresen-
teadas.Ospresos variamdeR$
25,00 aR$ 35,00.
Da aluna de Desenho Indus-

trialMarcela Lalim, de 25 anos,
surgiram as xícaras do chá de
sumiço, presente namaior par-
te de suas criações. Como fez
comseusobrenome(Lalimvem
de Lima com as letras troca-
das), Marcela brinca com a lin-
guagem em seus desenhos.
“Sempre pensei emdar umchá
de sumiço para algumas pes-
soas. Foi assim que surgiu a
idéia das xícaras”, diz ela, que
assume ter mania de cola e te-
soura. Marcela usa tinta para
serigrafia e abusa das técnicas
de silk screen.Ela tambémcus-
tomiza as camisetas e, emalgu-
mas, corta e cola tecido sobre
tecido. “Comecei fazendo para
osamigoseempoucotempoes-
tava vendendo.”
Os desenhos de Marcela

agradaram tanto que, recente-
mente, ela passou das camise-

tas às paredes. “Pintei uma das
paredes da garagem de uma
amiga que acabou de se casar e
hoje(ontem)voupintarobanhei-

ro do apartamento de outra.”
AbartenderLianaKeller, de

28 anos, também assume ter
mania de tesoura. De tanto re-

cortar e costurar nas roupas
seusdesenhos feitosemteci-
do, Liana era chamada de
Emília, abonecadepano,pe-
los amigos em Porto Alegre,
suacidadenatal. ComoMar-
cela, o trabalho de Liana co-
meçou depois de presentear
um amigo. Liana mantém a
Trapo,suagrife,eproduzca-
misetas sob encomenda. Já
chegou a vender 250 em um
mês. “Adoro desenhar bone-
cas.Temumaquefaçodesde
pequena.”
Enquanto Liana pinta co-

lorido, a artista plástica Pa-
trícia Pisanelli, de 24 anos,
produzdesenhosquasesem-
pre monocromáticos, com
traçosgrossos,elementosur-
banoseobjetosusadosnoco-
tidiano,comocadeiraseaba-
jures. Em algumas peças, a
criação acompanha o corte
dacamiseta.“Cadacamiseta
tem um desenho diferente e
é um tipo de arte que circula
no corpo das pessoas.”
Assim como Marcela, o

trabalho do ilustrador e gui-
tarristaMário Siracusa e do
diretor de videoclipe André
Calvente ultrapassou o limi-
te do tecido. Recentemente,
os dois pintaram uma das
portasdagaleriadearteHou-
se of Erika Palomino, em Pi-
nheiros.●

CAMINHADA–Naestradaháummês,grupoquercriar tradição

Caminhada
pelo9deJulho
chegaaSãoJosé

OPÇÕES–OsmonocromáticosdePatrícia e formascoloridasdeLiana

COMPORTAMENTO REVOLUÇÃODE 32

Simone Menocchi
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Um grupo formado por 35 tra-
balhadores e aposentados pas-
sou pela Rodovia Presidente
Dutra, em São José dos Cam-
pos, noValedoParaíba, ontem,
como parte da Primeira Cami-
nhada emHomenagemàRevo-
luçãoConstitucionalista,come-
morada no dia 9 de julho.
A caminhada – que teve iní-

cio no dia 29 de maio em Santa
Fé do Sul, na divisa com Mato
Grosso – deve terminar nomu-
nicípio de Cruzeiro, extremo
leste do Estado, na data come-
morativa. Serão 825 quilôme-
tros a serem percorridos com
muita disposição pelos aposen-
tados, que levam bandeiras do
Estado de São Paulo.
“A gente tem um pouco de

dor no pé, o tênis é velho, mas
vamos seguindo. Eu puxo a fi-
la”,divertia-seAgostinhoAraú-
jodeSouza,de70anos,quecar-
regavaquatrobandeirasaopas-
sar por São José.
Segundo o organizador da

longacaminhada,RobertoGon-
çalves, a intenção é transfor-
mar o evento em uma marcha
pela cidadania e resgatar a his-

tória paulista. “Os jovens nem
sabemoque significou adata, a
revolução, e por que São Paulo
travou esta luta sangrenta.”
A Revolução Constituciona-

lista de 1932, considerada a
maior guerra civil brasileira,
deixou600paulistasmortosdu-
rantetrêsmesesdebatalhacon-
traaditaduradopresidenteGe-
túlioVargas.“Ninguémpodese
esquecer da importância dessa
data”,disseGonçalves. “Pores-
se motivo, caminhamos com
muitoempenho, semcansaço.”
Opercursocomeçounadivi-

sacomMatoGrossodoSul,por-
que, relembramos organizado-
res, o Estado – então parte de
MatoGrosso– foioúnicoa ficar
do lado de São Paulo durante o
levante.
O grupo deve passar, ao to-

do, por 40municípios. Emcada
um, foram feitas ou estão pro-
gramadashomenagensàinicia-
tivadepreservarahistóriapau-
lista. Em Jacareí, onde o grupo
também esteve ontem, oficiais
doExércitofizeramhonrasmili-
tares aos caminhantes e as
crianças participaram de um
trajeto da passeata, no períme-
trourbano.Hoje, ogrupochega
aCaçapava. ●

●●●Ainda sem o projeto executivo
da obra, o governador Cláudio
Lembo e o prefeito Gilberto Kas-
sab assinaram ontem convênio
para a restauração doMonumen-
to ao Soldado Constitucionalista
de 32 –mais conhecido como
Obelisco do Ibirapuera.

O custo previsto da obra é de
R$ 5milhões e será financiado
pelo Estado. “Também vamos
colocar a Secretaria de Cultura
nessa parceria, e a idéia é incluir
o projeto na Lei Rouanet. E, se a
iniciativa privada quiser ajudar,
tudo bem”, declarou Lembo.

“Omonumento ainda é de-
les”, disse Lembo, referindo-se à
Sociedade dos Veteranos de 32 –
MMDC, que terá participação na
organização de eventos. Mas a
manutenção será feita pela Polí-
ciaMilitar. “Com a PMmantendo
vamos ter policiamento garanti-
do”, disse o comandante Antônio
Mendes, vice-presidente da So-
ciedade dos Veteranos. A Prefei-
tura ficará responsável pelos ser-
viços de projeto paisagístico, lim-
peza e segurança da praça exter-
na. Não há data para início das
obras. ● CAMILLARIGI
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