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FREDMELOPAIVA

E
is-me aí no cabeça-
lho. Eu mesmo: o pos-
suidor desse cabelo
lambido e desses
olhos fundos – um

sósia do Roberto Carlos, sendo a
minha pessoa, aliás, igualmente
Carlos. Carlos Frederico Melo
Paiva. Mas veja bem: não me
refiro a esse Roberto Carlos de
blazer GG e ombreiras. Refiro-
me, como sósia, ao Rei de antiga-
mente, há muito deposto por
esse que agora desfila, além do
blazer, uma estranhíssima insta-
lação capilar. Como eu ia dizen-
do, é porque eis-me aí no cabeça-
lho, com essa fachada de Jovem
Guarda, que fui obrigado a abrir

mão de título almejado por nove
entre dez jornalistas brasileiros:
ser Elio Gaspari. Um Elio Gaspa-
ri de verdade não se deixa foto-
grafar. Pelo menos, por causa
do retrato no alto da página, as
minhas tias lá em Minas pode-
rão dizer: “Vejam, o Fred che-
gou ao topo.” Agora, porém, te-
rei de merecer este espaço:
2.800 caracteres quinzenais – a
minha parte no latifúndio em
que triunfou, sem economizar
na letra, o Euclides da Cunha.
Vamo que vamo. É como diz o
nome do bloco formado por
meus colegas de profissão no
carnaval do Rio: Imprensa que
Eu Gamo!

Faz-se necessário, no primei-
ro número desta nova coluna,
desprovida portanto de hérnias e
escolioses, que se estabeleçam ao
menos suas vértebras. Faço um
juramento: ao mesmo tempo em
que serei amoroso e condescen-
dente com os bons personagens
da cidade, espinafrarei aqueles
que merecem – de usurpadores
do bem público a celebridades
das revistas de fofoca, começan-
do desde já pela Luciana Gime-
nez, que “em terceira lua-de-mel
pela Itália aproveita clima român-
tico para tentar o primeiro filho
com o marido”. Ah, sai pra lá,
respeita a égua do Mick Jagger,
que ela tá amarrada aí, coitada...

Embora não seja este o cader-
no mais adequado para tal, não
me furtarei a analisar, com o
rigor de um Antonio Candido, a
literatura de Gabriel, o prensa-
dor de livros. Sim, o Gabriel Cha-
lita, e não apenas ele. Serei, em
suma, um fiscal do poder lotado
em repartições aparentemente
desimportantes. No exercício
dessa função, denunciarei, por
exemplo, modelos sem bunda,
de forma a alertar as jovens de
que o desbunde tem menos gla-
mour do que se imagina. Tenta-
rei, com todas as forças, não cho-
car o leitor com os meus pala-
vrões, ficando combinado que
bunda tudo bem. Ainda assim

tentarei evitá-la. Comprometo-
me, sobretudo, a respeitar os
mais velhos. Em um perfil de
Oscar Niemeyer, publicado nes-
te jornal em 2005, mencionei
grosseiramente suas “orelhas
avantajadas”. Fui condenado,
com justiça, pela Associação
Brasileira de Imprensa. Não é
coisa que se diga de um senhor
tão centenário quanto o Atlético
Mineiro. A ele peço, atrasado, as
minhas desculpas.

Por fim, este textículo – ao
contrário daquele grafado com s
– será único: jamais escreverei
outro em primeira pessoa. Des-
ta água não beberei. Já me bas-
to no cabeçalho. ●

Instituições de ensino apostam no centro velho

Gol ‘quadrado’ vira cult e ganha aficionados

Omosaico
dePortinari
noprédiode
Niemeyer

No sábado, um grupo se reuniu em concessionária para exibir suas ‘máquinas’

PATRIMÔNIO

Edison Veiga

A foto ao lado não é de arquivo
nem foi tirada numa concessio-
nária 20 anos atrás. Há um gru-
po de aficionados na capital que
se orgulha dos Gols “quadradi-
nhos”, nas esportivas versões
GT, GTS e GTi, que a Volkswa-
gen produziu de 1984 a 2000 –
aqueles com faróis dianteiros
redondos. Depois de alguns en-
contros pelo interior paulista,

no sábado o clubinho se reuniu
pela primeira vez em São Pau-
lo. Das 13 às 17 horas, os inte-
grantes exibiram seus “possan-
tes” na frente da concessioná-
riaVolkswagenqueficanaAve-
nida Cidade Jardim, esquina
com a Brigadeiro Faria Lima. O
velho Golzinho, quem diria, vi-
rou cult.

Os preferidos são os de 1994
para trás. Nada de Gol bolinha.
“As pessoas têm uma admira-
ção maior pelos quadrados”,
acredita o comerciante Daniel
de Napoles, de 26 anos. A pai-
xão pelo modelo vem “desde
moleque”. “Meu irmão tirou

umGTSvermelhozero.Eufica-
va sonhando”, conta. Hoje ele
tem um igual, fabricado em
1993. Comprou no ano passa-
do, por R$ 17 mil. “Conheço
quem já chegou a pagar R$ 30
mil por um desses”, afirma.
“Eu acho que é o carro mais bo-
nito que existe.”

Daniel não costuma usar o
Gol no dia-a-dia – para isso, tem
umPalio2007.Guardado,oGol-
zinho é bem mimado. “Troco
óleo,façorevisão, limpo,doupo-
limento”, enumera. Por mês,
calcula gastar mais de R$ 200
para manter o xodó. Quando ti-
rou CNH, os Gols esportivos

eram um sonho inacessível ao
hoje analista financeiro Maurí-
cio Rugena, de 36 anos. Há cin-
coanos, jácomavidaestabiliza-
da,pôdeconcretizarodesejode
adolescente. “Comprei um
GTS prata 89. Minha mulher
fez um bico desse tamanho”, re-
corda, abrindo os braços.

De lá para cá, chegou a cole-
cionar três. Mas era muita des-
pesa e agora “só” mantém dois:
um GTi azul 89 e a sua maior
relíquia, o GT vermelho 84, do
primeiro ano em que a Volks
fabricou a versão. Como tem
apenas duas vagas disponíveis
nagaragemdeseuprédio–ocu-
padas pelo Corsa 2006 e pelo
Ka 2007 que ele e a mulher
usam diariamente –, precisa
deixar as preciosidades em um
estacionamento. “Gasto cerca
de R$ 400 por mês, mas vale
muito a pena”, diz. “Isso aqui é
a minha higiene mental.” ●

As vértebras da minha coluna

Faculdades vão revitalizar obra de
250 m², em processo de degradação

Eduardo Reina

No universo de obras-primas
deixadas por Cândido Portina-
ri, a cidade de São Paulo tem
um pequeno e raro acervo. Um
dos poucos mosaicos está em
processo de degradação – ape-
sar de muitos nem saberem
queele existe.O mestre de Bro-
dósqui criou um mosaico com
quase 250 metros quadrados,
no início da década de 50, na
parede interna do Edifício e
Galeria Califórnia, na Rua Ba-
rãodeItapetininga, regiãocen-
tral. Esse trabalho, por muitos
esquecido dentro de outro pa-
trimônio histórico – de autoria
de Oscar Niemeyer e Carlos
Lemos –, deve passar por um
processo de restauro até o fim
deste ano.

Segundo estudiosos em ar-
te,setratadeummosaicorarís-
simo,classificado comoabstra-
to, em função de uma lingua-
gempoucousualnaobradopin-
tor. No Califórnia, as pastilhas
são de vidro de 2 por 2 centíme-
tros em tons de cinza, preto e
vermelho.A assinatura de Por-
tinari está no canto inferior di-
reito, feita com pastilhas deli-
cadamente recortadas, uma a
uma. A obra foi executada para
revestir parte da parede late-
ral direita da galeria, próxima
da entrada do antigo Cine Ba-
rão, que se transformou recen-
temente num bingo e agora vai
dar lugar a um teatro da União

das Instituições Educacionais
do Estado de São Paulo
(Uniesp).

Aobraestábastantedesgas-
tada e prejudicada em alguns
pontos. Há muita sujeira e uma
quantidade muito grande de
pastilhas caiu ou foi retirada. O
espaço acabou preenchido
comargamassa.“Tinham colo-
cado uma placa enorme do ci-
nema num dos lados. Ainda dá
para ver a mancha escura que
asujeiradeixou.Enaoutrapon-
ta havia as bilheterias. Eu tra-
balhei muito para retirar isso
da frente”, conta o ex-síndico
do condomínio Jaime David
Winiawer.

Próximodo guichêda porta-
ria, o mosaico de Portinari foi
corrompido, com instalação de
luminária por sobre as pasti-
lhas – e há até de uma câmera
de segurança. Isso apesar de o
edifício ser tombado pelo Con-
selho de Defesa do Patrimônio
Histórico,Arqueológico,Artís-
tico e Turístico do Estado de
São Paulo (Condephaat).

“Vamos investir R$ 6 mi-
lhões na reforma do local (cine-
ma) e construir um amplo tea-
tro com 600 lugares, numa
área de 1.800 metros quadra-
dos. Vai se chamar Teatro Por-
tinari e vamos restaurar essa
obraimportantíssimaparaolo-
cal e para São Paulo”, afirma o
presidente da Uniesp, Fernan-
do Costa. O objetivo é iniciar as
obras nos próximos dias e fa-

zera inauguração do mosaico e
do teatro até o fim do ano.

‘NÃO CONHEÇO NADA DELE’
“Portinari? Não conheço nada
dele, não. Ele faz quadro boni-
to, né? Passo aqui todo dia e
nunca tinha lido esse nome aí
embaixo”, diz a balconista Ma-

ria Suzana da Silva, que traba-
lhana Rua BarãodeItapetinin-
ga. “Esse monte de pedrinha
amontoadaéPortinari? Menti-
ra”, completa a colega de servi-
ço Cleide Silva.

Além da obra do pintor, o
Edifício e Galeria Califórnia
tem encanto próprio. O proje-

to é de autoria de Oscar Nie-
meyer e Carlos Lemos e foi pu-
blicado na revista Habitat em
1951. Pesquisa feita pelo arqui-
teto e urbanista Alessandro
José Castroviejo Ribeiro mos-
tra que a proposta demorou
cinco anos para ser aprovada
pela Prefeitura de São Paulo.

A tramitação durou de 1951 a
1955. “As fachadas têm volu-
metria elegante e os pilares
são em ‘V’. Ele (Niemeyer) não
gosta tanto do Califórnia, mas
é uma obra importante”, des-
taca Ribeiro.

O projeto da Uniesp prevê
tambémarevitalizaçãodagale-
ria, para ser transformada em
ponto de encontro de estudan-
tes. A entidade quer chegar a
50 mil alunos em seus quatro
câmpus na região do centro ve-
lho da capital paulista. Na se-
mana passada, Fernando Cos-
ta fechou convênio com o Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento(BID),quefinancia-
rá parte das mensalidades dos
universitários. “Temos uma ri-
queza cultural a serviço do alu-
no aqui e em todo o entorno”,
afirma. Ainda funcionam hoje,
no térreo do edifício, lojas de
pedrarias, bares, restaurantes
e outros estabelecimentos. Al-
guns deles, conforme o proje-
to, serão retirados, para que o
mosaico de Portinari possa ga-
nhar maior visibilidade. ●

EDIFÍCIOEGALERIACALIFÓRNIA–ComverbadeR$6milhões, projetodaUniesp tambémprevêacriaçãodeumteatro com600 lugares

XODÓ-GTSeraumsonhodeNapoles,desde ‘os temposdemoleque’
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●●●Algumas universidades em
São Paulo voltaram a ocupar a
região do centro velho, o que aju-
da a revitalizar o local, que nas
duas últimas administrações mu-
nicipais passou a receber mais
cuidados. A região já foi palco de
importantes episódios na história
estudantil, como o caso da “Bata-
lha da Rua Maria Antônia”, que
envolveu alunos da Universidade
de São Paulo (USP) e do Macken-
zie há exatamente 40 anos, em
outubro de 1968.

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) trouxe sua reitoria

para a Rua Quirino de Andrade.
Anteriormente, estava na Alame-
da Franca, região da Avenida Pau-
lista. Já a Universidade de Guaru-
lhos (UnG) inaugurou em feverei-
ro sua Unidade Centro, no 4.º an-
dar do Shopping Light, no Viadu-
to do Chá, bem ao lado do Teatro
Municipal.

A própria Uniesp comprou o
edifício do antigo Mappin, na Rua
Conselheiro Crispiniano, onde
pôs cursos de graduação. E a Fun-
dação Armando Álvares Pentea-
do (Faap) inaugurou sua residên-
cia artística no Edifício Lutetia,

que foi idealizado pelo arquiteto
Ramos de Azevedo e inaugurado
nos anos 20. Tombado pelo Con-
selho Municipal de Preservação
do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental (Conpresp), o Lute-
tia foi reinaugurado em 2004 pe-
la entidade, após a restauração
dos oito andares. Os dois primei-
ros são reservados para exposi-
ções do Museu de Arte Brasileira
da Faap. Os demais contam com
dez amplos estúdios para acomo-
dação dos artistas que vão partici-
par de palestras e espetáculos da
Fundação. ● E.R.
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