
Ah, bom!
Tuma Júnior é hoje quase tão popular
entre os chineses quanto Lucélia San-
tos na época da Escrava Isaura. Daí to-
da essa inveja que desperta em quem
disputa com ele o voto da comunidade
oriental. Entendeu?

Consolo
A Mancha Verde fez as pazes com Vag-
ner Love. Não fosse ele, a torcida do

Palmeiras estaria hoje amargando,
além da eliminação do próprio time
na Copa do Brasil, a classificação do
Corinthians na Libertadores.

A derrota do Minhocão
Tem adesivo novo circulando no
trânsito de São Paulo: ‘Eu acredito
na demolição do Minhocão!’ Uma
resposta a quem acha que o projeto
ressuscitado ontem por Gilberto
Kassab é um delírio obsessivo do
prefeito.

Jus ao sobrenome
Chegou litigiosa à Justiça do Rio a
separação conjugal de Alexandre
Pato e Stephany Brito. A atriz alega
que largou sua carreira para viver
com o jogador em Milão, coitada!
Quer que, agora, ele pague pato!

Gregos e corintianos
A situação continua pior em Atenas
do que no Parque São Jorge. Tam-
bém, pudera! Os gregos, convenha-
mos, perderam muito mais nos últi-
mos dias que os corintianos.

● Cutícula inflamada
E o Luxemburgo magoado, hein?!
Que coisa, rapaz! Nem as manicures
sabiam que ele era tão sensível.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

estadão.com.br

Maria, de melhor pastel de
feira a loja em Pinheiros

A polícia de Nova York pode
ser chamada a qualquer mo-
mentodevoltaàTimesSqua-
re para apartar a briga entre

osdoiscamelôsqueaindaontemdispu-
tavam ombro a ombro em entrevistas
para telejornais americanos qual deles
chamou primeiro o guarda ao perceber
a fumacinha estranha saindo daquele
carro-bombaaliestacionadonoúltimo
fimde semana.Nadúvida,BarackOba-
maligouagradecidoaosdois, deixando
que eles decidam em praça pública
quem, afinal, é o herói de Manhattan.

É o tipo de polêmica que seria até na-
turalentreoHomemAranhaeoSuper-
man,entreBatmaneRobin, masofrus-

trado atentado da Times Square escolheu
para super-heróis uma dupla de camelôs
concorrentes na calçada de frente pro cri-
me.Resultado: falta pouco para eles resol-
verem no sopapo a primazia da vigilância
que salvou o coração de Nova York de
uma explosão.

Só ainda não chegaram às vias de fato,
imagina-se,porcausadaquantidadedetu-
ristas atrás do souvenir de uma foto ao la-
do de um deles, ninguém liga pra qual, até
porque camelô é tudo igual em qualquer
parte do mundo. Se fosse aqui no Brasil, já
teríamos pra mais de 100 profissionais de
calçada reivindicando a autoria do alarme
que desativou a bomba. Chamar a polícia,
no caso, seria de novo providencial.

TUTTY
HUMOR

Os super-heróis
da Times Square

● Quem entra na Casa da Bóia,
na Rua Florência de Abreu, no
centro, sente-se em outra época.
Mais precisamente no século 19.
Isso porque a loja tombada co-
mo patrimônio histórico mantém
a mesma aparência que tinha em
1898, quando foi levantada pelo
imigrante sírio Rizkallah Jorge
Tahan. Mérito de Mario Rizkallah,
neto do fundador e atual dono.

Desde 1997, Mário se esforça
para restaurar o imóvel. Come-
çou desembolsando R$ 40 mil
para dar um ‘tapa’ na fachada,
cujos adornos estavam caindo.
Depois, empolgou-se e gastou-se
outros R$ 160 mil para reformar
prateleiras, desenhos do teto e
paredes e criar um pequeno mu-
seu nos fundos, com visitas agen-
dadas. / F.V.

Lojas à
moda antiga
resistem em
São Paulo
Parece até que elas pararam no tempo, mas
é desse clima que clientes – e donos – gostam

● Tradição

Milton Greggio
BARBEIRO, NA BARRA FUNDA
DESDE 1962
“Hoje, os cabeleireiros não
aparam barba, não
sabem cortar os
pêlos do nariz e da
orelha. Eu ainda
faço isso. E à
moda antiga.
Tenho navalhas
de 50 anos e
tesouras de
20”

Maurice Plas
ESTILISTA, NA RUA AUGUSTA
HÁ 56 ANOS
“Compro os melhores tecidos e
faço à mão. É por isso que ainda
tenho clientes
que pagam
pelo meu
trabalho
(uma boina
de couro, por
exemplo,
custa R$
450)”

Gabriel Pinheiro

O Pastel da Maria cresceu. Qua-
se sete meses depois de ter seu
quitute eleito o melhor de São
Paulo em um concurso da Prefei-
tura, Maria Kuniko Yonaha, de
58 anos, deve inaugurar em duas
semanas uma loja na Rua Fradi-
que Coutinho, 580, em Pinhei-
ros. “Estamos só esperando uma

coifa especial chegar”, diz a pas-
teleira, que não pensa em esque-
cer da feira. “Foi graças a ela que
chegamos lá, né?”

Além dos R$ 8 mil, o 1.º lugar
no concurso fez com seus quatro
filhos começassem a trabalhar
com ela. Serão eles que cuidarão
da loja em Pinheiros. “Mas tudo
terá minha supervisão. Ainda
nesta semana nos reunimos pa-

ra falar dos temperos e eu provei
para ver se estava bom. Tenho
um paladar muito aguçado.”

‘Pouquinho’ mais caro. Maria
promete novidades na loja. A

princípio, vai vender também sal-
gados, mas já cogita oferecer pra-
tos, como yakissoba. “De pas-
téis, teremos mais de 30 sabores,
incluindo japoneses”, antecipa.
“Também teremos ar condicio-
nado e mais de 100 metros qua-
drados.” A má notícia é que o pre-
ço vai subir “um pouquinho”, se-
gundo ela. O ponto fixo, porém,
é só o começo. A orgulhosa pro-
prietária já tem planos até de
abrir franquias de sua nova loja.

No centro, Casa da
Bóia conserva o
ambiente de 1898

Filipe Vilicic

O alfaiate francês Maurice Plas,
de 82 anos, praticamente parou
no tempo. Para ser preciso, em
1954. Época em que fundou sua
loja na Rua Augusta, número
724. Desde então, a butique pou-
co se transformou. No começo,
Plas se dedicava apenas à moda
feminina. Hoje, oferece masculi-
na. Antes, fazia vestidos. Agora,
é conhecido pelos chapéus, que
passou a confeccionar em 1972.
E isso é tudo que mudou por lá.
O resto continua igual.

Conservador, Plas representa
uma série de profissionais paulis-
tanos que não querem saber de
se adaptar aos “novos tempos”.
Na moderna São Paulo (princi-
palmente da região central), há
ainda barbeiros que aparam e
pintam bigodes em cadeiras dos
anos 1950, lojas de calçados com
escadas e prateleiras de 1966, em-
pórios de balcões centenários.

Mas por que eles pararam no
tempo? “Olha o tecido desse pa-
letó”, responde o alfaiate, com
orgulho (e até um certo tom de
arrogância). “Veja a costura, a
qualidade. Em uma fábrica mo-
derna, não se faz isso.” Plas cria
tudo à moda antiga. Literalmen-
te. “Esse chapéu é igual ao que
usavam na época da estilista Co-
co Chanel (1883-1971)”, destaca.

Ele não quer aprender novas
técnicas. “Faço tudo assim”, ex-
plica, enquanto mostra como
usa o dedal e a agulha para tecer
cada peça. “É por isso que com-
pram. Um chapéu daqui é leve,
gostoso de usar. O terno não es-

traga. São produtos únicos e, por
isso, têm seu valor.”

Aliás, o preço não é baixo.
Uma boina de couro custa R$
450. O terno completo? “Não re-
velo, porque faço de acordo com
a cara do cliente. E também não
entrego esses segredos.” Além
dos preços, Plas esconde suas
técnicas para criar calças, cha-
péus, coletes.

Tradição. O estilo conservador
de Plas se reflete em sua loja. Pra-
teleiras, mesas e cabideiros es-
tão dispostos da mesma forma
desde a fundação. Há até um pa-
letó de quase 50 anos, pendura-
do lá desde 1965.

Para Robert Plas, filho do al-
faiate francês que hoje cria as pe-
ças com o pai, é a tradição que
atrai a clientela. “Quem vem
aqui tem bom gosto, quer uma
roupa de qualidade e um trata-
mento exclusivo”, pontua. “Nos-
sos fiéis compradores elogiam o
clima nostálgico. Valorizamos o
tempo em que o costureiro sabia
até a cor preferida de cada um de
seus clientes.”

A tradição também chama o
público na loja de calçados Casa
Tody, fundada em 1953 e desde
1966 no mesmo endereço, no nú-
mero 2.634 da Rua Augusta. “Pe-
dem para não mudarmos”, afir-
ma Vanessa Borger, de 37 anos,
neta do fundador e ainda dono
da empresa, o húngaro André
Frank, de 89. “Elogiam a arquite-
tura, o fato de o vendedor conhe-
cer os clientes fiéis.” Segundo
ela, muitos vão lá para curtir essa
sensação de “voltei no tempo”.

Para seu avô, não é só isso. Tu-
do está preservado por um moti-
vo. “Os sapatos permanecem
em caixas, nas prateleiras, para
não ficarem jogados pelo chão,
como é nas lojas de hoje”, expli-
ca. “A escada é circular porque as
senhoras não gostam de mostrar
as costas, expondo as pernas.”

Nostalgia. Também é pelo am-
biente com jeitão de anos 1960

que há fila para cortar o cabelo e
aparar a barba com Milton Greg-
gio, de 67 anos. Na Barra Funda
há 48 (no mesmo ponto, na Rua
Lopes Chaves, há 15), o barbeiro
faz questão de preservar essa au-
ra. “Só atendo homens, uso ca-
deiras de 1950, tenho tesouras
de 20 anos”, relata. “E, como an-
tigamente, ofereço doses de pin-
ga e espalho revistas masculinas
(algumas pornô) pela casa.”

É assim que Greggio gosta.
Também é assim que ele garante
os cerca de 20 serviços que faz
por dia. “Aqui, lembro de minha
época”, diz o economista Ary Li-
sak, de 72 anos. “O barbeiro sabe
de nossa vida, encontro amigos
para bater papo.” Todo dia, se-
nhores sentam em cadeiras na
porta do salão para conversar.

História. “Manter essa aparên-
cia ainda é uma forma de preser-
var a memória da cidade”, acres-
centa Miguel Romano, de 50
anos,sócio da Casa Godinho, em-
pório fundado em 1888 na Rua
Líbero Badaró, no centro, que já
passou pela mão de mais de dez
proprietários. “Até apoio uma es-
critora que está nos ajudando a
pesquisar a história da loja.”

Romano destaca que a valori-
zação da memória serve para cha-
mar a atenção da clientela.
“Quem passa, admira a fachada,
tem vontade de entrar”, diz. “Is-
so nos torna diferente dos ou-
tros, que são meio iguais entre si.
E prova que temos tradição e
qualidade.”

● Realismo fantástico
Mart’nália vai fazer na fes-
ta junina da cantora Al-
cione o papel que na
novela das 9 é de
Thiago Lacerda. Ela
será o noivo de Tais
Araújo no arraial.
Promete fazer uma
linha de interpretação
menos canastrona que
a do ator em Viver a
Vida.

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br
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Concurso. Maria, na final

Desde 1966 na Augusta, 2.634. André Frank (sentado) é dono da sapataria Casa Tody, uma das mais tradicionais da cidade
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