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Achados paulistanos
Biscoito de polvilho com parmesão
Padaria Santa Marta, Rua Heitor Penteado, 1.057, 3865-2432

Como uma idéia tão simples – e tão
genial – demorou tanto para surgir?
O toque do queijo deixa o salgadinho
muito mais apetitoso. Lembra um pão
de queijo crocante. R$ 26 o quilo.

Com reportagem de

Juliana Araújo
e Juliana de Faria

MANGÁS

PERGUNTA CURIOSA
Sérgio Castro/AE

Oqueéfeitocomoscones
irregularesdaCidade?

N

o meio do caminho tinha um
cone. Tinha um cone no meio
do caminho. Para solucionar o problema, agentes das subprefeituras
retiraram os cones irregulares usados por empresas de valet. Na hora
da apreensão, os fiscais entregam
uma guia para os responsáveis e levam os cones para os galpões das
subprefeituras. Cada regional tem o
seu depósito. A de Pinheiros, por
abrangerbairroscomgrandequantidade de barzinhos, é a que mais
apreendeu cones – cerca de 140.
Os proprietários podem reavê-

los, mas haja dor de cabeça. É precisocompareceràsubprefeituraepagar uma multa de R$ 166,96, mais a
diária (R$ 1,15 por peça) e o valor da
condução (R$ 1,90). Como o preço é
salgado, fica mais barato comprar
conesnovos.Seem30diasnãohouver qualquer manifestação dos proprietários, todo o material é doado
para entidades cadastradas. É o que
geralmente acontece. Antigamente,eramfeitosleilõescomasapreensões,masmuitasvezesodinheiroarrecadado nãocobria ogasto com os
eventos.
José Luis da Conceição/AE

Descendente de europeus, Fábio Shin começou a desenhar mangás aos 5 anos. Mais tarde, tornou-se o primeiro professor da arte no bairro da Liberdade

Semolhinhospuxados
O

nome artístico dele é Fábio Shin.
Aprendeu a desenhar mangás
aos5anose,aos11,jáfaziatirinhaspara
jornaisdebairro.Maistarde,tornou-seo
primeiroprofessordaartenobairroda
Liberdade,aoabriraescolaJapanSunset (www.fabioshin.com e 9292-3937)
em1996.OcurrículodeShinénotórioaindamais porque,como se vêna foto
acima, ele não é descendente de japonês. “Tenho antepassados portugueses e espanhóis”, conta. “Meus pais diziamqueeutinhanascidoemfamíliaerrada”,brinca.
Parasatisfazer os desejos do filho, o

casal percorreu a Cidade atrás de um
cursoespecializado.Comonãoachou,o
jeitofoimatricularShinemumcursode
desenho tradicional. “Fui aprendendo
porcontaprópria”, lembra.“Ficavaxeretandolivrosdemangánaslivrarias.”
Hoje,Shintambémofereceaulasnos
bairrosdeVilaFormosa,FreguesiadoÓ
eVilaCarrão,alémdascidadesdeOsascoeSorocaba.Amatriz,fundadanaLiberdade,mudaráparaaRuaTutóia,na
Vila Mariana. No total, a Sunset Japan
tem145alunosentre7e64anos.“Olha
queengraçado:amaiorianãoédescendentedejaponês”,afirmaShin.Ocurso

deumaauladeduashorasporsemana
custaR$65.
Com o passar dos anos, o mangá se
difundiunaculturabrasileiraeShinprecisouapostaremalgodiferenciado.Foi
aíqueelesededicouaonikayou-caricaturasemformatodemangá.Em1998,o
desenhistafoiaumshoppingparapromover a novidade. “O público do local
adorouehouveamaiorcomoção.”Abagunça foi tanto que os seguranças do
shopping tiveram de pedir para que
Shin se retirasse. Ficou curioso? Dê
umaolhadanomeunikayouaíem cimadapágina.

ELE CARREGA O
CORAÇÃO NO NOME
Overdadeiro sobrenomedeFábio
éPontesRamon Selin. Shinéum
apelidocarinhoso dadopor um
amigoquevem do ideogramajaponêsKokoro.Significa “sentimentodo coração”.“Eleme chamava
assim,pois expressomuitomeus
sentimentosquando desenho”,
explica.“Dáparaver, pelosmeus
traços,seestou feliz ou triste.”
Este é o galpão de material apreendido da Subprefeitura de Pinheiros

Data de validade

Visita protocolar

Traçando São Paulo

s caixas de alfajores argentinos Havanna estão em promoção no estande do Shopping Villa-Lobos. Mas, logo em seguiA
da, os atendentes avisam que tamanha generosidade

s almoços do Café Aprendiz (Rua Belmiro Braga, 186, Vila
Madalena; 3819-1035), sempre servidos às 12h, foram
O
excepcionalmente alterado ontem para às 13h15. O motivo foi

praça no bairro de Santo
Amaro presta uma homeA
nagem a um dos maiores líde-

tem uma explicação: falta apenas uma semana
para o prazo de validade expirar. O preço da caixinha de seis unidades cai de R$ 22 para R$
16. A dois dias do vencimento, o desconto é ainda
maior. O valor vai para R$
14. O curioso é que esta cena tem se repetido com freqüência por lá. Está difícil
comprar uma caixa que possa
ser saboreada com calma.

a visita da primeira-dama norte-americana, Laura Bush, ao
local – nenhuma novidade para quem acompanhou as notícias
sobre a vinda do presidente dos Estados Unidos a São Paulo.
Mas, quem faz parte do mailing do restaurante recebeu quartafeira um e-mail com um toque de mistério avisando sobre a postergação do horário: “Queridos amigos e clientes, por motivo de
visita protocolar internacional, aguardamos vocês para o nosso
almoço desta sexta-feira a partir das 13h15. Agradecemos sua
compreensão.” De acordo com a assessoria do Aprendiz, a
divulgação do evento foi proibida. Daí, tamanha “cerimônia”
na hora de redigir a mensagem. Será que funcionou? Alguém aí
não sacou o que o e-mail queria dizer?

res da comunidade judaico-brasileira. Leon Feffer nasceu na
PraçaLeonFeffer
cidade de Rovne, Rússia. Chegou ao Brasil em 1920. Foi cônsul-geral honorário de Israel em São Paulo; fundador e presidente
da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo; da Federação Israelita do Estado de São Paulo; presidente do Conselho da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospitalar Albert
Einstein; da Sociedade Brasileira Renascença. Morreu em 1999.
Fonte: www.dicionarioderuas.com.br

Vidal Cavalcante/AE

SERVIÇO

CABELEIREIRO

Suavidaéuma
bagunça?
Eladáumjeito

AosomdastesourasedosCDs
O

P

ode ser chato para muita gente,
masSilviaNogueiraPiresadorafazer.Desdepequena,elajáarrumavaos
armáriosbagunçadosdasamigas-eseparavaasroupasporcoreporestação
do ano. Formada em comunicação visual,Silviadeixouadecoração,áreaem
queatuoupor25anos,paraganhardinheiro colocando a vida alheia em ordem. Abriu a empresa Sem Bagunça
(8283-0077 ou sembagunca.sil@uol.
com.br),quefazumpoucodetudopor
quemnãotemtempo(ouvontade)paracuidardecasa.
Silvia começou pelos armários. “Se
fosseemoutraépoca,diriamqueéserviçodeempregada,masasmulheresnão
têmnemtempoparaensiná-las”,justifica.Agora,preparaatéenxovaisecoordenamudançasdefamíliasemapuros.
Sua cliente Luciana Arcanzeli, de 35
anos, é uma delas. Grávida de oito me-

A ex-decoradora Silvia Nogueira sempre gostou de arrumar armários

seseprestesasemudar,elafoisocorridaporSilvia.”Euestavafisicamentelimitadaeelaresolveuaminhavida”,conta.
NacasanovadeLuciana,Silviaorganizouosarmáriosdobebê,hojecom10
dias,delaedomarido,quetrabalhafora
odiatodo.“Ah!Eelatambémarrumoua
despensa”,lembraacliente.
Silvia trabalha ao lado de uma assistente.“Masapartemaisdifícil,comoor-

ganizarumalouçaria, ficacomigo”,explica a ex-decoradora, que também já
foichamadaparaajudararquitetosadesenhararmárioseensinarempregadas
domésticasaorganizar–tudopela“necessidadedemercado”.“Amulhermodernanãoaprendemaisessetipodecoisa.”ElacobraR$60porhoraeotrabalhopode levaraté15dias,dependendo
dotamanhodabagunça.

cabeleireiroRicardoCassolari,do
salãoL’AutreFemme(RuaAraçari,174,JardimEuropa;3168-6333),não
consegue trabalhar em silêncio. Ele só
corta cabelos ouvindo música. Do lado
desuacadeira,eletemàdisposição500
CDs de ritmos variados. “Ela ajuda a
equilibrarmeuestadoemocional”,conta.UmintuitivoCassolarirevelaque,por
vezes, até seleciona uma trilha sonora
especial para seus clientes. “A energia
da pessoa pede uma canção em especial.” Essa mania começou em 1991,
quandoCassolaridescobriuonewage.
“Euestavaemumafaseruim”,confessa.Problemasnafamíliaenotrabalhoo
deixavamestressado.Pararelaxar,ocabeleireiro apostava em CDs do ritmo
tranqüilo. Só que a serenidade chegou
em um limite. “Comecei a me sentir
meiomortoetroqueiatrilhaparaumrock”, diz. Ele garante que não funciona
com iPod, pois o ritual de mudança de
CDs não se limita às músicas. “A capa
tambéminfluenciaomomento.”

Niels Andreas/AE

Ricardo Cassolari seleciona uma trilha sonora especial para cada cliente

