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GERAL

Bauru entra de cabeça no Carnaval
Tiaras de unicórnio, perucas, chapéus e penteados com spray colorido para cabelo ditam tendências para a festa do samba deste ano na cidade

MARCELE TONELLI

P

ersonagem da mitologia, o unicórnio ganhou, recentemente,
versão colorida e fofinha,
caindo de vez no gosto de
uma legião de admiradores.
Equino caracterizado pelo
chifre único e espiral, o personagem é apontado como
uma das principais tendências para o Carnaval 2018
que, além da tiara de chifre,
também promete muito cabelo colorido com sprays,
perucas e chapéus. A avaliação é feita por alguns lojis-

tas da cidade que trabalham
com vendas e locação de artigos e fantasias.
Desde a semana passada,
alguns destes estabelecimentos têm registrado grande
movimento, que promete
ser ainda maior a partir do
início da semana que vem.
E a maioria das vendas é de
adornos ou serviços para enfeitar a cabeça.
Os adereços de unicórnio
estão entre os mais pedidos
por crianças, adolescentes e
jovens. “As meninas usam
muito as tiaras com fantasias, e as jovens com blusinha ou cropped. Até os rapazes têm procurado. A saia
de tule está entre as combinações mais pedidas, até por
eles”, exemplifica Catarina
Cristovam, gerente da Encanto Fantasias, na quadra 1
do Calçadão da Batista.
Essa, inclusive, foi a primeira escolha da hostess Kelin Lima, 33 anos, que desfi-

lará no Pé de Cachaça neste
domingo. “O unicórnio é um
animal mitológico fofo e delicado, mas que representa
força e pureza. Talvez, por
isso virou moda”, comenta.
CABELO COLORIDO
Outra tendência de consumo indica que muita gente deve colorir os cabelos
com tinta spray lavável. Em
menos de uma semana, o
estoque de 300 unidades da
Casa Company, localizada
na quadra 3 da rua Primeiro de Agosto, por exemplo,
quase esgotou. “Sobraram
alguns sprays amarelo e
vermelho, porque compramos em maior quantidade
por serem as cores que mais
saem”, cita o gerente Paulo
Sérgio Mastrangelo.
Na sequência, seguem
as vendas de buzinas, spray
de espuma, máscaras venezianas, chapéus coloridos e
serpentinas.

PERUCAS E VUVUZELAS
Um clássico da farra carnavalesca, a peruca também
não ficou de fora neste ano.
Na loja Pereirão, na quadra
4 da rua Ezequiel Ramos, no
Centro, os chapéus e perucas
são as grandes apostas.
“As vendas já superaram o ano passado. E a
semana que vem deve ser
mais movimentada ainda”,
cita a gerente do local Simone de Andrade. “Além
do colorido, os adornos e
perucas nas cores verde e
amarelo têm saído bastante
também, porque têm gente
já em clima de copa”, completa a auxiliar de vendas
Franciane Nunes.
Há indícios também de
que este promete ser um
dos carnavais mais barulhentos, ao som de vuvuzelas e buzinas. “Muitos desses produtos com o tema da
copa e já foram vendidos”,
completa a vendedora.
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Suellen Teixeira recebe spray colorido para cabelo: destaque
Encantos Fantasias/Divulgação

Cabelo, maquiagem e unha
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Em clima de Carnaval, o salão Bellas Marias,
na quadra 1 da rua Alberto Segalla, no Jardim
Infante Dom Henrique, aponta as tendências de
peteados, maquiagens e unhas para este Carnaval.
Cabelo: peteados duplos, com tranças, lateral com
turbantes, pontas coloridas e o clássico coque alto,
indica o cabeleireiro Rudson Bradeley.
Make: delineado colorido nos olhos, com roxo
neon e gliter, batom metalizado, maquiagem com
lantejoulas ao redor da sobrancelha ou embaixo dos
olhos, recomenda o maquiador Thalles Polido.
Delineado com lantejoulas
Unhas: esmalte colorido, de preferência cores
abaixo do olho: brilho certo
metálicas, uso de glitter, adesivos carnavalescos e
de pedrarias e joias de unha, aconselha a manicure
Elaine Oliveira.

Unhas de
esmalte
colorido com
uso de glitter
e adesivos
carnavalescos

Tiaras de unicórnio chegam com tudo para este Carnaval

Delineado nos olhos com
aplicação de glitter: beleza
Catarina Cristovam é gerente de loja no Calçadão da Batista

Hostess Kelin Lima sairá
amanhã no bloco Pé de
Cachaça pela Nações

Super-heróis e abelhas: inspirações
As fantasias infantis mais
cotadas para meninos ainda
são as de super-heróis, como
Homem Aranha, Batman e Os
Vingadores. Basta uma rápida volta pelas lojas da cidade
para notar a quantidade de
oferta destes produtos.
“São roupas que, geralmente, custam de R$ 30,00
a R$ 250,00”, detalha Catarina Cristovam.
Já entre os adultos, as mais
clássicas são as preferidas: a
de melindrosa pelas mulheres
e as de sambista e havaiano
pelos homens.
As vendas de fantasias e
adereços têm superado as locações na maioria dos casos.
Os aluguéis variam de R$

70,00 a R$ 200,00.
Ao comprar, no entanto, o consumidor pode
optar pela aquisição livre
de adereços, como cocar
de índio, tiara de unicórnio, saia de tule, asas
de de fada, asas de anjo
com auréola, que custam
entre de R$10,00 e R$
70,00 cada.
Isabela Guedes, 17
anos, por exemplo, que
também sambará com
o Pé de Cachaça, optou
por comprar a própria
fantasia e gastou menos
de R$ 100,00. “Passar
o Carnaval fantasiada
é muito mais divertido. Isabela Guedes com adereços
para chamar atenção na folia
Vou de abelha”.
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Franciane Helena Nunes e Simone Maria de Andrade: show de cores para conquistar clientes

Sambódromo recebe retoques finais para noites de desfiles
A Prefeitura de Bauru
informa que segue com os
últimos retoques no Sambódromo “Gilberto Carrijo”, o Núcleo Geisel, que
será palco do Carnaval
2018. As informações são
da assessoria.

A Divisão de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras fez substituição de lâmpadas e reatores.
Foram, assim, trocados
15 lâmpadas e 13 reatores de vapor metálico e 10
lâmpadas e quatro reatores

de vapor mercúrio.
No local já foram executados serviços como limpeza e capinação da área
interna e externa, instalação das entradas de energia
e tomadas dos camarotes,
pintura das arquibancadas,

guias e corrimão.
CONTINUA
Para próxima semana
estão programados os testes na iluminação, além de
serviços finais de pinturas
da pista central, calçada

do camarote e pontos de
abrigo do Samu e Polícia
Militar. O Sambódromo de
Bauru conta com aproximadamente 700 metros de
extensão. Os desfiles serão
nas noites de 10 e 12/2.
(Leia mais em JC Cultura).

