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DESUAJANELA,BELAVISTA-WaldomiroZarzure trêsdesuasobras: oPalácioZarzur (noalto, enfeitadoparaoano-novode1967),aCatedral deNossaSenhoradoParaísoeumacasa naVila NovaConceição

D
iz a lenda que Joe
Kennedy, pai do
presidente, pres-
sentiu o crash de
29 ao receber dicas

de investimento do garoto que
lustrava seus sapatos. Se até o
engraxate estava especulando
– especulou o especulador –
era porque a especulação já ti-
nha ido muito mais longe do
que qualquer especulador po-
deria ter especulado.

Eu, modéstia à parte, tam-
bém farejei que algo ia mal na
economia alguns meses atrás,
ao entrar numa grande video-
locadora e dar de cara com um
jogo de panelas (linha Firenze,

revestimento de teflon), seis
pares de meias brancas (made
in China, R$ 10) e uma seção in-
teira dedicada às lingeries.
Quando você acha calcinhas
onde buscava Hitchcock, só po-
de concluir que o mercado es-
tá completamente desregula-
do, não?

Na verdade, eu suspeitava
que as coisas andavam confu-
sas desde uma remota tarde
no século 20 em que a banca
do seu Arlindo passou a ven-
der água-de-coco. Em pouco
tempo o jornaleiro comprou
um freezer vertical e começou
a oferecer também cervejas,
refrigerantes e bebidas isotôni-

cas, onde antes havia apenas
jornais e revistas, abalando as-
sim um dos pilares de meu pen-
samento infantil – a crença de
que uma coisa era uma coisa,
outra coisa era outra coisa.
Preocupado com a quebra de
meus paradigmas, comecei a
buscar alguma explicação no
papo dos adultos. Falavam so-
bre a globalização, o fim das
fronteiras e a abertura dos
mercados. Era isso: seu Arlin-
do estava abrindo um merca-
do. E não só ele, percebi, ao re-
parar no que acontecia com os
postos de gasolina: ali, naquela
casinha onde antes funcionava
uma borracharia, com uma ba-

nheira de água imunda e um
pôster da Maria Zilda arranca-
do de uma Playboy de 85, pas-
saram a vender lasanhas con-
geladas, papel higiênico, cane-
tas hidrocor e outros itens de
primeira, segunda ou terceira
necessidade.

O que era o tal fim das fron-
teiras só entendi nos anos 90,
não com o desmantelo da Iu-
goslávia, mas ao deparar-me
com um saco de batatas fri-
tas sabor churrasco. Depois
vieram o sorvete de cheese-
cake, o chocolate de cookies e
a pizza de cachorro-quente (e
ainda crêem que o mercado
se regula?!), mas nem me aba-

lei: já estava claro que uma
coisa poderia ser outra coisa
e, como vimos nos últimos me-
ses, era possível todas as coi-
sas transformarem-se em coi-

sa nenhuma.
Quando entrei na locadora,

portanto, e deparei-me com pa-
nelas, meias e calcinhas, enten-
di que aquele era o apogeu do
movimento iniciado lá atrás,
com os cocos do seu Arlindo, e
que logo viria a débâcle. O pai
do Kennedy, em 29, vendeu as
ações e comprou terras e imó-
veis. Eu, dentro de minhas limi-
tações, apenas aluguei um fil-
me e levei um daqueles paco-
tes com seis meias, pela incrí-
vel bagatela de R$ 10. Meias
brancas, médias e lisas, como
convém. Afinal, em momentos
de incerteza, temos de nos re-
fugiar na tradição. ●

O dono do
arranha-céu

Há quatro décadas, Waldomiro
Zarzur construiu o prédio que até
hoje é o mais alto de SP

Sorvete de cheesecake

Paulistânia

Edison Veiga

De sua sala, no 44º andar de um
arranha-céu na Avenida Pres-
tesMaia,oengenheiroWaldomi-
ro Zarzur enxerga longe. Tem
umhorizontequequasenãoexis-
te mais na São Paulo cheia de
prédios.Oseu,aliás,éomaiorde
todos – com 170 metros de altu-
ra, o Palácio Zarzur ficou pron-
toem1966eatéhojenãofoisupe-
rado.Saiudapranchetado“dou-
torWaldomiro”, comoétratado
por seus funcionários. “Tenho
muito orgulho deste edifício”,
não se cansa de afirmar, com
sua voz rouca. “Pelas leis de zo-
neamento atuais, não acredito
que alguém vá superá-lo.”

Aos 87 anos, doutor Waldo-
miro contabiliza 242 obras em
sua carreira, 90% na capital.
São 6 milhões de metros qua-
drados construídos. Mas não é
de todas que gosta de falar. O
SãoVitoeoMercúrio,construí-
dos por sua empresa, acaba-
ramvirandosímbolosdadegra-
dação do centro paulistano.
Sãoassuntos nos quais ele e sua
família preferem nem tocar.

Quando projetou o Palácio
Zarzur,jáimaginavaqueosúlti-
mos andares seriam ocupados
porsuaconstrutora.“Nempen-
sei que ia ser o maior da cidade
ou coisa parecida. Eu queria fa-
zero máximoque dessepara fa-
zer.” A explicação para tama-

nha altura é simples: o ser hu-
mano, lembra o doutor, gosta
de ficar lá em cima. “O homem
quer voar. Tanto que os anda-
resmaisaltossãosempreospri-
meiros a serem vendidos.”

Bem-humorado, ele conta
queduranteaconstruçãodoar-
ranha-céu houve quem tentas-
se demovê-lo da idéia. “As re-
gras da engenharia não permi-
tiam um prédio tão grande de
concreto. Tinha de ser estrutu-
ra metálica”, lembra. “Depois,
houve uma campanha desgra-
çada contra nós, insinuaram
até que a construção iria derru-
baroViadutodoChá.Tudosem
qualquer base técnica.”

Atualmente, funcionam ali
146 lojas, 812 salas e 60 salões
comerciais. Doze elevadores
servem ao prédio de 75 mil me-
tros quadrados, onde traba-
lham 10 mil pessoas. O prédio é
10 metros mais alto que o Edifí-
cio Itália.

E essa boataria difamatória
não foi a única contra o Palácio
Zarzur. Em 1972, após o trági-
co incêndioqueconsumiuo An-
draus,na Avenida SãoJoão, di-
zia-se que a próxima vítima se-
ria a menina dos olhos do dou-
tor Waldomiro. Para desasso-
ciaro nomedaconotação nega-
tiva,oengenheirodecidiureba-
tizar o prédio: virou Mirante
do Vale. Entretanto, até hoje
ele só se refere ao edifício pela

denominação original. “Arre-
pendi-me da mudança”, conta.
“Vou ver se consigo voltar ao
que era.”

Construir o arranha-céu le-
vou cinco anos. Doutor Waldo-
miro era um engenheiro com
considerável experiência. Sua
primeiraobra,umacasanaRua
Afonso Brás, na Vila Nova Con-
ceição, foi executada quando ti-

nhaapenas21anoseaindaestu-
dava Engenharia no Macken-
zie. “Foi encomenda de um tio.”
Nessa época, a amizade com o
também estudante Aron Ko-
gantransformou-seemsocieda-
de–que durou até1960, quando
Kogan foi assassinado e Waldo-
miro assumiu a empresa.

Outraobraespecialparaoen-
genheiro é a residência nos Jar-
dins onde mora com a mulher,
Ilda, desde 1960. “Casei-me em
1957 e a casa era para ser um
presente para ela”, conta. “Mas
não ficou pronta a tempo.” Nos
três anos seguintes, tocou a
construção sem contar nada à
amada. “Ela só entrou na casa
quando estava pronta.”

No mesmo ano, a empresa
de doutor Waldomiro concluiu
a instalação do Monumento a
Duque de Caxias, escultura de
Victor Brecheret (1894-1955),
na Praça Princesa Isabel. Uma
novela que parecia interminá-
vel. A comissão criada em 1939
para homenagear o patrono do
Exército contratou Brecheret
em 1942. A responsabilidade
foi transferida à Prefeitura,
que recebeu o modelo do escul-
tor três anos mais tarde. So-
mente entre 1948 e 1952 foi fei-
ta a fundição do bronze, no Li-
ceu de Artes e Ofícios. Para co-
memoraroandamento dos tra-
balhos, o governador de São
Paulo, Ademar de Barros, e ou-

tras autoridades participaram
de um almoço servido no inte-
rior da barriga do cavalo para
50 convidados sentados e 20
em pé, em 1950.

Em 1953, a empresa de dou-
tor Waldomiro foi chamada
com a missão de concluir o mo-
numento: construir o pedes-
tal, revesti-lo de granito e colo-
car a estátua de bronze no to-
po. Uma estrutura metálica
precisouser feita especialmen-
te para a montagem. A inaugu-
ração finalmente aconteceu
no dia 25 de agosto de 1960,
Dia do Soldado. O monumento
tem 40 metros de altura, sen-
do 16 de estátua e 24 de pedes-
tal. “Quarenta toneladas de

bronze”, recorda-se o enge-
nheiro, escandindo as sílabas,
com um sorriso de satisfação.

Ele conta que, dias antes da
montagemfinal,houveoutroal-
moçodentrodabarrigadocava-
lo. Desta vez, nada de pompa.
“Foi para os empregados, os
peões da obra”, conta. “Tinha
26 pessoas. Não foi colocado
prato nem nada. Era na base do

sanduíche.” E o senhor partici-
pou? “Não, não. Eu só olhei.”

Casado, quatro filhos, 12 ne-
tos, doutor Waldomiro expan-
diu seus negócios para além da
engenharia. Hoje, o grupo W
Zarzur, com cerca de 700 fun-
cionários, investe em agrope-
cuária,administrahotéise,des-
de2000,mantémpequenasusi-
nas hidrelétricas no interior
paulista e em Mato Grosso.

Emumpesadoálbumdefoto-
grafias, guarda as imagens de
grande parte das obras que
construiu. Folheia as páginas e
vai se lembrando das histórias,
reavivando um passado que se
mistura ao da própria cidade.
Quando vê a foto da Catedral
de Nossa Senhora do Paraíso,
que ele, católico, ergueu em
1952, seus olhos brilham. “O di-
nheiro que o padre arrecadou
não dava nem para as funda-
ções. Tive de completar”, diz.
“Para economizar, fizemos to-
da de alvenaria.”

Suas memórias estão conta-
das no inédito livro Waldomiro
Zarzur – Um Empresário Paulis-
tadaConstruçãoCivil,organiza-
do pela professora Maria Ruth
Amaral de Sampaio, da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanis-
mo da USP. Ele não pretende
publicar em vida. E se negou a
emprestá-lo à reportagem do
Estado.“Quandoeumorrer,vo-
cês vão ganhá-lo.” ●
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Das 242 obras
de sua carreira,
90% estão na
capital paulista
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