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Daniela e Marcela são tão, mas tão parecidas, que uma já se passou pela outra na faculdade por dez dias e ninguém percebeu: no trabalho, a relação é de complementação

As fashionistas

Os cantores

Ernesto e Vladmir Lobão, da Manolobo: eles tocam, cantam, compõem e se entendem apenas com um olhar
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Marcela e Daniela Horta
nasceram em Minas Gerais há
32 anos e são tão, mas tão
parecidas, que uma já se pas-
sou pela outra na faculdade.
“Precisei viajar e Dani assistiu
os últimos dez dias de aula por
mim. Ela assinou lista, fez
trabalho e ninguém notou!”,
confessa, aos risos, Marcela.
A gêmea mais nova – Daniela
veio ao mundo 5
minutos antes – diz ainda que
chegou a confundir a própria
identidade, quando pequena.
“Quando criança, perdi os
brincos e ficava me pergun-
tando: será que eu sou Dani ou
Marcela?”, conta a
empresária, que divide com a
irmã o comando das lojas

MCH e Meninas Gerais. O
ponto positivo da união é a
sintonia. “A gente se entende
com olhares. Fazemos tudo
juntas. Por um tempo, minha
terapeuta falou que isso
parecia uma simbiose”, diz
Marcela. A parte chata são as
cobranças, de ambas as partes.
Mas o saldo final é positivo.
“Tem 17 anos que
trabalhamos juntas. Uma
completa a outra. Eu gosto de
conversar, de falar, de
vender... Já Marcela fica com a
parte burocrática, que eu não
curto muito”, conta Daniela,
que é administradora,
enquanto a irmã se graduou
em Direito e depois em
Administração.

Ernesto e Vladmir Lobão, 39
anos, aprenderam a tocar
violão juntos, quando tinham
8 anos. Eles dividiam o
mesmo instrumento e,
pasme, não dava confusão. A
sintonia dura até hoje. Tanto
que eles formam uma dupla
musical, a Manolobo. Os
irmãos fazem um som com
influência da MPB e estão
prestes a gravar o primeiro
CD da carreira. “A gente se
entende num olhar. Às vezes
nem ensaia e sabe tudo que
vai fazer junto. É incrível”,
diz Ernesto, que foi dado à luz
minutos antes do irmão. O
pai, seu Itajací, sempre
incentivou tanto a veia musi-
cal quanto a boa convivência.
“Meu pai fazia questão de
mostrar para todo mundo que

a gente cantava. Levava a
gente para bares de amigos e
promovia showzinhos em
casa, para a família. Ele
nunca deixou nos separarem
na escola e nos ensinou a
dividir as coisas”, conta Vlad.
Até as faculdades foram em
áreas relacionadas:
Arquitetura e Design. Mesmo
há 13 anos morando em casas
diferentes – um no Rio
Vermelho e o outro em Lauro
de Freitas –, eles sentem falta
da convivência mais direta.
“Vlad é minha alma gêmea.
Dizem que alma gêmea é
namorada ou coisa do tipo.
Não necessariamente. Pode
ser avó, pai, mãe... Acho que,
numa próxima encarnação,
voltaremos como irmãos”,
explica Ernesto.


