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Camisetasdositenorte-americanoNerdyShirts; redessociais, jogosemarcascomoGoogleviramestampasbem-humoradas

[+][+][+] NACIONAL:NACIONAL:NACIONAL: BANCADE CAMISETASBANCADE CAMISETASBANCADE CAMISETAS
TEM ESTAMPAS PARA AFICIONADOSTEM ESTAMPAS PARA AFICIONADOSTEM ESTAMPAS PARA AFICIONADOS

Moda A Banca de Camisetas produz modelos bem-humo-A Banca de Camisetas produz modelos bem-humo-A Banca de Camisetas produz modelos bem-humo-
rados, feitos por artistas ou qualquer pessoa que te-rados, feitos por artistas ou qualquer pessoa que te-rados, feitos por artistas ou qualquer pessoa que te-
nha uma boa idéia e queira vê-la em uma camiseta. Onha uma boa idéia e queira vê-la em uma camiseta. Onha uma boa idéia e queira vê-la em uma camiseta. O
modelo “I Love Ctrl C Ctrl V” custa R$ 55 e o “Loa-modelo “I Love Ctrl C Ctrl V” custa R$ 55 e o “Loa-modelo “I Love Ctrl C Ctrl V” custa R$ 55 e o “Loa-
ding... PleaseWait” sai por R$ 50. Onde encontrar:ding... PleaseWait” sai por R$ 50. Onde encontrar:ding... PleaseWait” sai por R$ 50. Onde encontrar:
www.bancadecamisetas.com.br.www.bancadecamisetas.com.br.www.bancadecamisetas.com.br.

Estampasde
videogames,
comandos
eletrônicose
gadgetsentramno
guarda-roupanerd

[+][+][+] LÁ FORA:LÁ FORA:LÁ FORA: THINKGEEK REÚNETHINKGEEK REÚNETHINKGEEK REÚNE
ROUPAS, BRINQUEDOS E ELETRÔNICOSROUPAS, BRINQUEDOS E ELETRÔNICOSROUPAS, BRINQUEDOS E ELETRÔNICOS

O ThinkGeek é uma perdição para consumistas.O ThinkGeek é uma perdição para consumistas.O ThinkGeek é uma perdição para consumistas.
Entre as opções, a camiseta que detectaWi-Fi (US$Entre as opções, a camiseta que detectaWi-Fi (US$Entre as opções, a camiseta que detectaWi-Fi (US$
29,99) —funciona com pilhas escondidas em um bol-29,99) —funciona com pilhas escondidas em um bol-29,99) —funciona com pilhas escondidas em um bol-
so interno e um painel que pisca no momento queso interno e um painel que pisca no momento queso interno e um painel que pisca no momento que
detecta redes. Para as meninas, há calcinhas com có-detecta redes. Para as meninas, há calcinhas com có-detecta redes. Para as meninas, há calcinhas com có-
digos HTTP. Onde encontrar: www.thinkgeek.com.digos HTTP. Onde encontrar: www.thinkgeek.com.digos HTTP. Onde encontrar: www.thinkgeek.com.
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DANIELAARRAIS
DAREPORTAGEMLOCAL

O nerd de óculos fundo de
garrafa, sem vida social, fanáti-
co por tecnologia e fã de filmes
obscuros só poderia ter um
guarda-roupa para lá demono-
cromático, certo? Errado. Ser
nerdestánamoda.
E estilistas e designers se va-

lem do apelo geek—um tipo de
nerdaindamais viciadoemtec-
nologia— para desenvolver
roupas com estampas que re-
metem a jogos de videogame,
comandos de computador e
gadgetsdamoda,comooiPod.
O ThinkGeek (www.think

geek.com) reúne camisetas,
brinquedos e eletrônicos, com
o objetivo de suprir a demanda
de um mercado formado por
apaixonadospor tecnologia.
“No mundo de hoje, ser nerd

significa ter dinheiro e poder”,
afirmou à Folha Jennifer Ku-
ropkat, designer do site. Entre
os produtosmais desejados pe-

lo público—homens de 18 anos
a 40 anos— estão eletrônicos e
camisetas, como a que detecta
redesWi-Fi.
No Nerdy Shirts (www.

nerdyshirts.com), os fãs de
redes sociais fazem a festa. Há
estampas como “Yes, I’m on
MySpace” (sim, eu estou no
MySpace) e “1 digg” (em refe-
rência ao Digg, site em que
usuários dão pontos aos links
mais interessantes).
Amarca foi criada pelos ami-

gos Myke e Jacob em 2004,
“quando ser nerd se tornou es-
tranha e subitamente aceitável,
atéumpoucohype”.
No Threadless (www.

threadless.com), uma opção é
a camiseta que diz “videoga-
mes arruinaram a minha vida,
ainda bem que tenho duas vi-
das extras”. No Jinx (www.
jinx.com), a junção de iPod
com “poo” (cocô, em inglês) vi-
ra uma sátira ao produto da
Apple.
No brasileiro Camisetaria

(www.camisetaria.com),
uma das estampas mais procu-
radas é a do Chá com Mario
Bros., criada pelo designer ca-
riocaDaniel Sansão, 31.
“Cresci jogando várias ver-

sões do Mario e sempre gostei
do design do jogo. Como os co-
gumelos davam superpoderes
ao Mario, resolvi brincar suge-
rindoumchácomeles”, diz.
Na Banca de Camisetas

(www.bancadecamisetas.
com.br), que também funcio-
na em lojas fixas em São Paulo
e no Ceará, os nerds encon-
tram opções com estampas co-
mo “Loading... Please Wait” e
“ILoveCtrlCCtrlV”.
“A procura por esse tipo de

camiseta é grande e é feita por
consumidores entre 15 anos a
40anos quegostamde tecnolo-
gia”, diz Débora Suconic, 43,
sócia daBancadeCamisetas.
Já o coletivo Meketref

(www.meketref.blogspot.
com) aposta em vestidos, ca-
misas e camisetas com estam-

pasdeTetris ePac-Man.
Para a publicitária Marisa

Toma, que mantém há dois
anos o blog Objetos de Desejo
(www.objetosdedesejo.com)
—em que reúne gagdets e aces-
sórios—, ter amigo nerd, que
sabe ligar roteador e colocar
Wi-Fi, passou a ser o máximo
após a popularização da inter-
net.E isso se refletenamoda.
“Não é vingança dos nerds,

de menino babão cheio de ca-
netas no bolso. A gente está fa-
lando de uma molecada que é
antenada com o que acontece
em tecnologia, que curte de-
sign e que valoriza osprimeiros
passosdacomputação”, diz.
Para quem quer começar sua

coleção nerd, Ematoma, como
é conhecida entre os bloguei-
ros brasileiros, indica o
www.geek.com. E, na falta de
lojas brasileiras, avisa: “Nerd
que é nerd não se intimida com
isso, importa camisetas.Onerd
2.0 customiza as páginas dele,
nãovaicustomizaro look?”

[+][+][+] POPULAR:POPULAR:POPULAR: RENNER TEM CAMISETASRENNER TEM CAMISETASRENNER TEM CAMISETAS
COM INSPIRAÇÃONOS ANOS 80COM INSPIRAÇÃONOS ANOS 80COM INSPIRAÇÃONOS ANOS 80

A coleção de verão da Renner tem inspiração nosA coleção de verão da Renner tem inspiração nosA coleção de verão da Renner tem inspiração nos
anos 80, com estampas que remetem ao videogameanos 80, com estampas que remetem ao videogameanos 80, com estampas que remetem ao videogame
Atari, ao quebra-cabeça Cubo Mágico e aos bonecosAtari, ao quebra-cabeça Cubo Mágico e aos bonecosAtari, ao quebra-cabeça Cubo Mágico e aos bonecos
Playmobil. Os preços são populares —as camisetas daPlaymobil. Os preços são populares —as camisetas daPlaymobil. Os preços são populares —as camisetas da
foto acima custam R$ 19,90 cada. Onde encontrar:foto acima custam R$ 19,90 cada. Onde encontrar:foto acima custam R$ 19,90 cada. Onde encontrar:
www.lojasrenner.com.br.www.lojasrenner.com.br.www.lojasrenner.com.br.

Divulgação

[+][+][+] PASSARELA:PASSARELA:PASSARELA: TETRIS E PAC-MANTETRIS E PAC-MANTETRIS E PAC-MAN
INSPIRAMVESTIDOS E CAMISETASINSPIRAMVESTIDOS E CAMISETASINSPIRAMVESTIDOS E CAMISETAS

Passatempos dos nerds e dos geeks, como os jogosPassatempos dos nerds e dos geeks, como os jogosPassatempos dos nerds e dos geeks, como os jogos
Tetris e Pac-Man, invadem a passarela da moda, porTetris e Pac-Man, invadem a passarela da moda, porTetris e Pac-Man, invadem a passarela da moda, por
meio de criações do coletivo Meketref. A camisa mas-meio de criações do coletivo Meketref. A camisa mas-meio de criações do coletivo Meketref. A camisa mas-
culina do Pac-Man custa R$ 249. Onde encontrar:culina do Pac-Man custa R$ 249. Onde encontrar:culina do Pac-Man custa R$ 249. Onde encontrar:
www.meketref.blogspot.com e ateliemeketref@www.meketref.blogspot.com e ateliemeketref@www.meketref.blogspot.com e ateliemeketref@
gmail.com.gmail.com.gmail.com.

3rdSpaceVest
Ocoleteprometefazero jogador
sentira tramaemtrêsdimensões
5 Preço:aindanãodivulgado

www.tngames.com

EleeNo’sEclipse
Relógiosofisticadosimulaum
eclipseacadahora
5 Preço:US$122,63

www.tokyoflash.com

NintendoController
BackPack
Amochila imitaocontroleoriginal
5Preço:US$40

www.80stees.com

MP3PlayerNecklace
Pingenteempratareproduzmo-
delode iPod
5 Preço:US$157

caliroots.com

SUBNOTEBOOK

PortabilidadeéoatrativodoEeePC
NotebookdaAsusnãotemconcorrentesqueofereçamtantamobilidadeporumpreçosemelhante

OEeePCmede
22,5x16,5x3,5
cmepesa 920
gramas
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EMERSONKIMURA
COLABORAÇÃOPARAA FOLHA

Do tamanho de um livro, o
AsusEeePC4Gcontacomuma
boa configuração: processador
Intel Celeron M ULV 353, 512
Mbytes dememória, disco de 4
Gbytes, tela de sete polegadas,
entrada para cartões dememó-
ria, conexões para rede eWi-Fi
esistemaoperacionalLinux.

É mais potente e versátil do
queosPDAse temmaismobili-
dadedoqueamaioriadosnote-
books. Seu preço sugerido, de
R$ 1.099, é próximo dos de ou-
tros laptops com configurações
um pouco melhores, mas estes
não oferecem tanta portabili-
dade. Para um aparelho que
atrai pela mobilidade, porém,
seriamelhor se a bateria duras-
se mais do que as cerca de três

horasquesuportounos testes.
A tela tem boa qualidade de

imagem, mas é muito pequena
—com resolução de 800x480
pixels, pode não exibir por in-
teiro a janela de um programa.
Pela saída VGA, é possível co-
nectarummonitorexterno.
Ao redor da tela ficamaweb-

cam e os competentes alto-fa-
lantes. O teclado, no padrão
QWERTY, incomoda no início

por suas dimensões reduzidas,
mas não é difícil se acostumar
com ele. O mesmo vale para o
eficientetouchpad.
OEeePC tembomdesempe-

nho tanto com Linux —que
vem acompanhado de uma boa
seleção de softwares já instala-
dos, como o pacote OpenOffi-
ce— quanto sob Windows XP,
mas é mais lento (e provavel-
mentemenosseguro)comeste.
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