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A1.ªVara FederalCriminal de
Curitiba será a encarregadadas
execuçõespenais naPenitenciá-
ria Federal deCatanduvas, oeste
doParaná, que será inaugurada
na sexta-feira.O local vai abrigar
osmaiores criminososdoPaís.
A juízaAneKarinaStippAma-
dorCosta respondepela vara e
foi designadapeloTribunalRe-
gional Federal da4.ª Região.

Umacarreta desgovernadaderra-
pounapistamolhadae derrubou
umposte, namadrugadadeon-
tem, naAvenida dosBandeiran-
tes, sentido Imigrantes-Marginal
doPinheiros. FuncionáriosdaEle-
tropaulo tinhamacabadode insta-
lar o poste e, por pouco, não fo-
ramatingidos. Segundoummora-
dor, é o quinto poste instalado no
mesmo lugar empoucosdias.

Um açougue velho, uma pada-
ria, uma tinturaria dos anos 50,
a fotocopiadora daesquina. Fo-
ram os vizinhos da família de
Giovanna Poppa nos primeiros
anos de funcionamento de sua
confeitaria, a Cristallo, na Rua
OscarFreire.Naépoca, fimdos
anos 1970, nem omais otimista
dosempresáriospoderiaimagi-
nar que o endereço se transfor-
maria numdos pontosmais ca-
rosdacidade.Mas, para espan-
toatédaprópriaGiovanna, foio
que aconteceu. “Sabe rua de
bairro com comércio antigo? A
OscarFreireeraassim,masde-
vagar foimudando.”
Hoje, a Cristallo está encra-

vada entre as mais badaladas
grifes nacionais e estrangeiras
e não faltam clientes disputan-
do as mesinhas internas e, so-
bretudo, as da calçada. Gente
que quer ver e ser vista, na rua
onde centenas de lojas, restau-
rantes, cafés, hotéis e galerias
de arte se espalham por 1.400
metros entre a Alameda Casa-
branca e aAvenida Rebouças e
se irradiam pelos quarteirões
das ruas próximas. E onde cer-
cade300milpessoas, não sóde
São Paulo como do Brasil intei-
roe tambémdeoutrasnaciona-
lidades, circulam a cada mês –
emdezembro,essenúmeroche-
ga a 700mil.
“Quandoagenteviajaparao

exterior, não adora visitar loja
derua?Aquiéamesmacoisa.A
coisa mais linda é essa rua aos
sábados, com famílias passean-
do, gente conversando, casais
brigando e fazendo as pazes”,
diz a presidente da Associação
dos Lojistas de Oscar Freire,
Rosangela Lyra.
Transversal da Rua Augus-

ta,opoint imbatíveldosanos50
e60,aRuaOscarFreire foipre-
dominantemente residencial
até poucas décadas atrás. Ape-

nas um ou outro empreendi-
mentosedestacava.ComoaCa-
sa Santa Luzia, que funcionou
na esquina com a Augusta, on-
de hoje está a Osklen, entre
1926 e 1981, quando se mudou
para aAlameda Lorena.
Aos 81 anos, Alvaro Lopes,

filho do fundador da Casa, lem-
braque, quando criança, ficava
sentado na porta do empório,
vendo o acendedor iluminar os
lampiõesdegásdarua.Eraépo-
ca em que as despesas eram
anotadas em cadernetas para
serempagas no fimdomês. “Aí

foi evoluindo. O armazém ficou
pequeno e tivemos de mudar.
Osclientesnão tinhamondees-
tacionareondenãotemestacio-
namento não temnegócio.”
Em1955,ocabeleireiroLean-

dro Pascotto começou a traba-
lhar como ajudante do L’Offi-
ciel, salãoabertonaOscarFrei-
re um ano antes. Meses depois,
ele se tornaria sócio do em-
preendimentocomoirmãoeve-
ria de perto a rua mudar. Pri-
meiramente, impulsionada pe-
ladegradaçãodocentro,quefoi
perdendoparaaregiãomorado-

res tradicionais, que chegavam
precisando de serviços por ali.
Mais tarde, houve o fortaleci-
mento dos shoppings e a deca-
dência daAugusta, fase que ele
chama “a das vacas magras”.
“Os que agüentaram a evasão
das lojas e resistiram às vacas
magras fomos nós, a Casa San-
ta Luzia e a Casa Dulce, de mo-
da infantil, que agora fechou”,
lembra. “E só agüentamos por-
que tínhamos clientela fixa e
boa equipe de atendimento.”
Nosanosseguintes,aruaga-

nharianomesqueficaramfamo-

sos,comoalojadesapatosBene-
ducci, o restaurante Oscar, o
Plano’sBar,obarSupremo.To-
dos já fechados. Mas, circulan-
do por ali, ainda é possível en-
contrar abertas outras marcas
pioneiras, como a lanchonete
FrevoeasgrifesMariaBonitae
Blow-up. “Hoje tudo cresceu
muito,masaOscarFreire sem-
preteveseucharme.E jácome-
çou com gente de prestígio,
alémda turmaantigaque agre-
gava valor”, diz o empresário
Roberto Pessoa, da Blow-up.
EcomoaOscarFreiresetor-

nouoqueéhoje?Naopiniãodes-
sas testemunhas privilegiadas,
por algumas particularidades:
é plana, não tem linhas de ôni-
bus, fica mais próxima do Jar-
dimAméricadepoisdaEstados
Unidos, que tem restrições ao
comércio, eservede ligaçãoen-
tre bairros. Também se fala
muito do astral da rua, das pes-
soas bonitas que circulam por
ali, do poder aquisitivo dosmo-
radores do entorno, das várias
opções de serviços.
“Cerqueira César por muito

tempo concentrou a população

residentedemaiorrendaperca-
pita da cidade. Fora isso, há a
população flutuante que passa
pela região e houve o aumento
do turismo, com a populariza-
ção dos flats e a descentraliza-
ção dos hotéis”, destaca o con-
sultordaEmbraespeespecialis-
ta em marketing imobiliário e
gestão do patrimônio, Mauro
Peixoto.
“O que torna a Oscar Freire

especial é o mix. Você vai lá e
encontra tudo, de camiseiros a
joalherias importantes. Pode ir
ao cabeleireiro, comer um san-
duíche rápido, tomar um café,
comprar um presente”, diz o
empresário Bernardo Paz, fre-
qüentador da rua. “Aqui você
vê todas as tendências e tri-
bos”, acrescenta a tambémem-
presária Maria Eugenia Di-
ckerhof, que tem loja na Bela
Cintra.
Mas,apesardetodooprestí-

gio atual da rua, o exemplo da
Augusta, que viveu o auge e de-
pois a decadência, serve como
alerta constante. “Mesmo
quem está aqui há 30 anos teve
de se renovar. Se parar, a rua
cai”, lembraPessoa.“Por isso,é
tão importante que ela esteja
bem cuidada, com calçadas ar-
rumadas, asfalto recapeado e
estacionamento disciplina-
do.” ● LUCIANAGARBIN

RANKINGDOLUXO

Será liberada hoje, a partir do
meio-dia, umanova faixa napista
local daMarginal doPinheiros na
altura daPonteCidade Jardim,
sentido Interlagos, zona sul. A
quinta faixa faz parte das obras
demanutençãodaponte e rebai-
xamentodapista local em80cen-
tímetros neste trecho para impe-
dir que caminhões entalemna
estrutura.

Quatro homensarmados assal-
taram, nanoite de sexta-feira, a
IgrejadeSão JoãoBatista, na
Lapa, zonaoeste. A igreja é uma
dasmais antigas da região.Os
criminosos entrarame saíram
pela porta dos fundos e fugiram
emumPálio preto. Apolícia foi
acionada,masnãoquisdar infor-
mações sobre oque foi roubado
da igreja.

Pesquisa avaliou 17 zonas de comércio de luxo em quesitos como atendimento e estrutura

Nofimdasobras,
homenagemao
dr.OscarFreire

PRESTÍGIO– 1.MovimentoemfrentedaGaleriaMelissa: 300mil circulampelaOscarFreirepormês; 2. LeandroPascotto, dosalãoL'Officiel:
clientela fixa para escapar da fase das vacasmagras; 3. Santa Luzia, que funcionou de 1926 a 81 na rua: despesas anotadas em caderneta

Entreasmaischiquesdomundo,o9º lugar

Doaçougueparaasgrifesdeluxo

PONTECIDADEJARDIM

Novafaixaé liberadana
MarginaldoPinheiros

PelasCidades

Oscar Freire já foi predominantemente residencial e tinha comércio de bairro antes de virar sinônimo de sofisticação

ACIDENTE

Carretabateederruba
postenaBandeirantes

URBANISMO

1.Oxford Street e NewBond
Street (Londres)
2.ViaMontenapoleone (Milão)
3.Ginza Chuo-Ku (Tóquio)
4. Jungfernstieg e arredores (Ham-
burgo)
5.Calle Serrano (Madrid)
6.PCHoofstraat (Amsterdã)
7.Bagdat Avenue (Istambul)
8. 14th e 5thAvenue (Nova
York)

9.Oscar Freire, Bela Cintra e Faria
Lima (SãoPaulo)
10.Downtown (Beirute)
11.Paragon (Singapura)
12.Deira City Center (Dubai)
13.AvenueChampsElysées (Pa-
ris)
14.Avenue Louise (Bruxelas)
15.Parizska (Praga)
16.Av. da Liberdade (Lisboa)
17.Wangfujing Avenue (Pequim)

CATANDUVAS

JuízadeCuritibadecide
quemvaiparapresídio

●●●Lojistas planejam inaugurar a
nova Oscar Freire em 3 de outu-
bro. É a data do aniversário de
Oscar Freire de Carvalho
(1882–1923),médico baiano que
em 1916 foi convidado por Arnal-
do Vieira de Carvalho a instalar
emSão Paulo aMedicina Legal.
Considerado ummédico brilhan-
te, entrou na faculdade aos 14
anos e se formou aos 20.
Membro honorário do Instituto

deMedicina Legal da Universida-
de deMadri e correspondente da
Sociedade deMedicina Legal da
Bélgica e de Roma, deixou traba-
lhos, laudos, pareceres, artigos.
Em 1918, deu início às perícias no
Instituto de Higiene – trabalho
depois transferido para o Labora-
tório Central da Santa Casa e daí,
para um prédio especialmente
construído emPinheiros, na zona
oeste: o atual IML.
Oscar Freire idealizou e acom-

panhou as obras quase até o fim.
Masmorreu antes. Na Prefeitura,
não se sabe quem decidiu home-
nageá-lo comnome de rua. A via
já constava assim da planta do
município de 1914, reconhecida
dois anos depois pelo prefeito
Washington Luís. ● L.G.

JOSE CORDEIRO/AE

Arevitalizaçãodeveelevarapo-
sição da Oscar Freire frente a
outras áreas de comércio de lu-
xodomundo.Noanopassado, a
região foi considerada a nona
mais chique, num ranking feito
pela ExcellenceMystery Shop-
ping International, entidade
que reúne institutos de pesqui-
sa de mercado. No páreo esta-
vam17ruas–ouregiões– famo-
sasinternacionalmente.Pesqui-
sadorespassaramumasemana
em cada uma, como se fossem

clientes,avaliandoquesitosliga-
dosaatendimentoeinfra-estru-
tura. Como precisavam checar
determinado número de lojas ,
emmuitoscasosacabarampas-
seando por mais de uma rua.
Em São Paulo, por exemplo,
além da Oscar Freire, estive-
ram na Rua Bela Cintra e na
Avenida Faria Lima.
As lojas e ruas dos Jardins

ganharam pontos por atendi-
mentoeperderampor infra-es-
trutura, sobretudo pelas calça-

dasesburacadase faltade lixei-
ras, bancos, flores. “Para abri-
gar lojas de luxo, a rua tem de
ser condizente”, lembra a coor-
denadora no Brasil do projeto
Ruas do Luxo, Cristiane Sand.
Oestudoaindaavaliouarqui-

tetura, oferta de serviços, se as
lojas estavam aptas a receber
clientesemcadeirasderoda,se-
gurançaedetalhescomolimpe-
za dos banheiros. Neste quesi-
to, SãoPaulo sedeubem– ficou
em terceiro lugar.

Simpatia e aparência dos
vendedores e comportamento
de freqüentadores também ti-
verampeso na disputa. A espa-
nhola Calle Serrano, por exem-
plo,foiconsideradaadeestrutu-
ra mais luxuosa do planeta.
Mas, por falhas no atendimen-
to, caiu no ranking final para
quinto lugar.
Já a Champs Elysées, de Pa-

ris, despencou do terceiro para
13º–11%dosvendedoresfrance-
ses receberam os pesquisado-
res fumando. Já chineses e tur-
cos foram os piores no quesito
aparênciadevendedores–item
emqueoBrasil se deubem.En-
quanto a média mundial apon-
tou80%devendedoreslimpose
bemvestidos,aquioíndicesupe-
rou 90%. ● L.G.

VIOLÊNCIA

IgrejadaLapaé
alvodeassaltantes

2.

FOTOS PAULO LIEBERT/AE

3.

1.

Sucesso comercial
foi favorecido por
topografia plana e
vizinhança rica
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