
Serviço

7 de Setembro. Confira o que
abre e fecha no feriado:

Vitor Hugo Brandalise

O trânsito em oito vias da zona
norte de São Paulo será inter-
rompido entre 5h e 14h de hoje
para o desfile de 7 de Setembro
no Sambódromo, que começa às
10h. Serão interditadas as Aveni-

das Olavo Fontoura e Assis Cha-
teaubriand e as Ruas Brazelisa Al-
ves de Carvalho, Anita Malfatti,
Melo Nogueira, Luciano Prata,
Renaldo Alfonso Galucci e Pro-
fessor Milton Rodrigues. Nessas
vias, apenas moradores poderão
trafegar (veja quadro).

As principais vias de acesso ao
Sambódromo são as Avenidas
Brás Leme, Santos Dumont e a
Marginal do Tietê. Para veículos
que trafegariam pela Olavo Fon-
toura, a alternativa é a Avenida
Brás Leme. Os que utilizariam a
Avenida Assis Chateaubriand
(pista local, Marginal do Tietê)
devem seguir pela pista expressa
da Marginal ou pelas Ruas Volun-
tários da Pátria, Força Pública,
Avenida Cruzeiro do Sul, Rua
Santa Eulália e, por fim, as Aveni-
das Santos Dumont e Brás Leme.

O desfile terá uma novidade. A
Marinha levará ao Sambódromo
uma embarcação usada na for-
mação dos alunos da Escola Na-
val. O escaler, barco a vela com
oito metros de comprimento, se-
rá apresentado com uma tripula-
ção de nove oficiais.

Ipiranga. Também haverá inter-
dições entre 6h e 11h de hoje na
região do Parque da Independên-
cia, no Ipiranga, zona sul, para
corrida e caminhada em come-
moração à data. Ao longo da ma-
nhã, haverá bloqueios em 13 vias,
entre a Rua Xavier Curado e a
Avenida Nazaré. Informações
no site www.cetsp.com.br e pelo

telefone 1188.

Estradas. Cerca de 275 mil dos
402 mil carros que desceram pa-
ra o litoral retornaram ontem pe-
lo Sistema Anchieta-Imigrantes,
Mogi-Bertioga e Tamoios. Na

Anhanguera-Bandeirantes, re-
tornaram para a capital 522 mil
de 760 mil veículos. Os motoris-
tas devem evitar voltar hoje en-
tre 15h e 22h. / COLABORARAM

MÔNICA PESTANA, VIVIANE BIONDO e

LAIS CATTASSINI

Feriado: ruas fechadas no Ipiranga e na zona norte

ADRIANA BARRA: ALAMEDA FRAN-

CA, 1243; (11) 2925-2300, JARDIM

PAULISTA. ESTUDIO EMME: RUA

PEDROSO DE MORAIS, 1036, PINHEI-

ROS; (11) 3031-3290. RESTAURANTE

LORENA 1989: ALAMEDA LORENA,

1989, JARDINS; (11) 3081-2966. SUR-

FACE TO AIR: ALAMEDA LORENA,

1985; (11) 3063-42006.

FOTOS TIAGO QUEIROZ/AE

Tendência

http://estadão.com.br/e/c4

Paulo Sampaio

Amanicure Gisele Ca-
margo já recebeu
cliente de helicópte-
ro, vindo de outros

Estados, atrás do esmalte ver-
de jade da grife Chanel. “A cor
está em extinção, tem gente
que oferece U$ 200 pelo fras-
co na internet”, garante Adria-
na Barra, que, na onda multi-
colorida dos esmaltes de gri-
fe, criou no segundo andar de
sua loja um espaço onde as fre-
quentadoras podem fazer a
mão. Ela diz que resolveu
“compartilhar”com a cliente-
la sua coleção, que começou a
montar há cinco anos e inclui
cerca de 20 marcas, entre elas
MAC, Ana Sui, Dior .

A história do espaço, que,
no caso da loja de Adriana, foi
batizado de Pic Nic Dric, está
se difundindo em diversos am-
bientes da cidade. É balada
com espaço, loja com espaço,
cabeleireiro com espaço. Para
o dono do estabelecimento, é
um negócio e tanto. A cliente
chega para comprar a roupa e

faz a unha, ou vice-versa. Na bala-
da, depois de alguns drinques, lá
está a lojinha com as portas aber-
tas, cheia de bugigangas. Entrar
é, literalmente, um passo. “Jun-
tei uma nova paixão com a opor-
tunidade de criar um novo negó-
cio”, resume Adriana.

A unha com Gi custa R$ 35. É
cara, mas não se compara ao pre-
ço de um vestido e não deixa de
ser Chanel. Até a acetona, ali, é
de grife. “Dura mais, seca mais
rápido”, acredita a empresária
Rubiane Corrêa, de 38 anos, que
entrega suas mãos para que Gi
aplique um rosa fosco. “Eu não
usava nada que não fossem os

branquinhos. Aí, a Gi foi me apre-
sentando as cores, fui experi-
mentando”, diz Rubiane, na fren-
te do armário branco com a apa-
rência de casinha de chantilly
que abriga os frascos coloridos.

Em geral, quando se inaugura
um agregado, a grife principal o
sustenta até que ele possa cami-
nhar com as próprias pernas. A
Surface to Air, marca cult france-
sa com filial nos Jardins, é um
referencial para quem não sabe
ainda onde fica o restaurante Lo-
rena 1989, que os mesmos donos
inauguraram na loja vizinha.

Então, quando alguém marca
um jantar no restaurante e não
sabe dizer ao acompanhante o
nome (ou não decorou o núme-
ro), em geral vem explicação do
tipo: “Fica ao lado da Surface to
Air”. É bom para a loja e para o
restaurante. “Nossa ideia era fa-
zer com que o serviço da loja au-
mentasse e enriquecesse”, diz
Karina Mota, sócia dos dois luga-
res com mais seis pessoas – en-
tre elas, seu marido, Sebastién
Orth, que conheceu quando estu-
dava na França e trabalhava co-
mo assessora de imprensa da gri-

fe Stella McCartney.

Fila. A espera para conseguir
mesa no jantar do Lorena 1989,
inaugurado há pouco mais de
três meses, chega a 40 minutos.

Por sua vez, a loja passou a abrir
até as 22 horas – ou até quando o
último cliente sair. Durante o
dia, quando Karina recebe para o
lançamento de algum córner no-
vo, em geral de coleções exclusi-

vas de marcas consagradas, as
comidinhas do coquetel são
do próprio restaurante. Os
garçons só precisam sair de
uma porta e entrar na do lado.
Ela também usa o restaurante
para reuniões com estilistas
que pretendem expor na loja,
como Juliana Jabour – o que
ajuda a divulgá-lo para um pú-
blico literalmente na moda.
“Isso aqui era um restaurante
tailandês. Aproveitamos a es-
trutura para oferecer um ser-
viço especial. Mas não é fácil
surpreender nosso público,
eles são exigentes, dá traba-
lho”, diz Karina, tomando
uma cerveja Colorado.

‘Versão beta’. Um pouco
mais ambicioso, o empresá-
rio Chico Lowndes agregou
em seu Estúdio EMME (“m”
de mudança, movimento, mú-
sica, moda), inaugurado no co-
meço do mês, três serviços ge-
minados: balada (ele não gos-
ta do termo, mas não encon-
tra outro), lojinha e cabeleirei-
ro. Detalhe: o espaço da bala-
da é otimizado, entre as 20h e
as 22h30, com apresentações
de grupos de teatro e música.
Atualmente, estão em cartaz
os espetáculos Terças Insa-
nas, Romance, Vol II e Emo-
ções Baratas. “O conceito é
multidisciplinar, o cliente en-
contra vários serviços em um
mesmo lugar, não precisa fi-
car se deslocando”, diz.

Segundo a consultora Ca-
rol Fernandes, que vende na
lojinha do Estúdio EMME,
“tem gente que chega aqui pa-
ra ir à balada com uma roupa e
sai com outra”. Ela diz que a
chapelaria da casa está prepa-
rada para a troca de todo o
guarda-roupa. Proposital-
mente, as roupas – vestidos,
jeans, blusas e agasalhos – não
custam mais de R$ 200. “Nin-
guém vai deixar milhões aqui.
É só para dar um tapa mes-
mo”, diz. Em dias de balada, a
loja fica aberta até a 1 hora.

Chico define o conceito de
balada + lojinha + cabeleireiro
como“versão beta”,uma com-
paração com o software que
está sempre em evolução. “Pe-
la rapidez com que as coisas
caminham, você percebe que
nada mais é definitivo”, diz
ele, cujo projeto é “editar o
mundo para o consumidor”.

KARINA MOTA
EMPRESÁRIA
“Nunca entendi esse horário dos
Jardins. As lojas fecham às 20
horas, justamente na hora em
que as pessoas já saíram do
trabalho, estão mais tranquilas
para entrar e ver direito o que
está nas araras”

estadão.com.br

MODA AGORA É TER LOJA +
BALADA + CABELEIREIRO
Estratégia de agregar serviços, eventos e entretenimento a espaços onde antes só se vendia roupa e sapato ganha adeptos em SP

● Horário

A COLUNA TUTTY

HUMOR VOLTA

NA QUINTA-FEIRA

Esmalte Chanel. Gisele diz receber cliente até de helicóptero

LAFER COM

www.lafer.com.br

R Lavapés 6 T 3208.6722 • Shop Lar Center T 2252.3082 • R Teodoro Sampaio 1709 T 3812.5596
• Shop Moema Av Ibirapuera 3303 T 5535.4193 • Shop D&D piso sup T 3043.9259

Todos os itens de nossos 5 show-rooms estarão, somente
até 15/set, com 50% de desconto.
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Eclética. Karina Mota (E), ao lado da estilista Juliana Jabour: gastronomia e comércio num só lugar e fila de até 40 minutos para jantar no Lorena 1989
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