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Record agitava
a região da
Avenida Miruna

Bares ao redor do SBT
reuniam estrelas lado B
Vila Guilherme, que até 1997 abrigou a TV de Silvio Santos, guarda
histórias engraçadas sobre os nomes que faziam sucesso na emissora

● Dois bairros concentram atual-
mente a produção mais moderna
da TV brasileira: a Vila Olímpia,
na zona sul, e a Vila Leopoldina,
na oeste. Pelo menos uma dúzia
de produtoras estão nessas re-
giões – de grandes nomes como
a O2 Filmes até pequenas empre-
sas independentes. Com isso,
boa parte da produção brasileira
da TV a cabo é hoje idealizada
nesses dois bairros.

A Vila Leopoldina ainda conta
com a sede paulistana da TV Bra-
sil. “A Vila Leopoldina está viran-
do um bairro de produtoras não
por causa da O2, mas pela quanti-
dade de galpões grandes numa
área que não fica longe dos bair-
ros onde esse público circula e
mora”, explica o cineasta Fernan-
do Meirelles, da O2. / B.P.M.

PAULO PINTO/AE

Os arredores da Avenida Miru-
na, em Moema, zona sul, onde
fica o prédio que abrigou a Rede
Record e a Rede Mulher, estão
mais calmos desde que o local
foi esvaziado. Em 2007, o espaço
ficou com a Record News e hoje
é escritório da Life Empresarial,
ligado à Igreja Universal. Funcio-
nários informaram que paredes
foram derrubadas para a constru-
ção de um hospital.

Dono de uma mecânica na
frente do prédio, Sérgio Proença
diz que essas mudanças não cau-
saram grande impacto. “Nosso
movimento vem da Avenida 23
de Maio e dos clientes do Shop-
ping Ibirapuera. Uma vez o Raul
Gil consertou o carro aqui. Mas,
sinceramente, a Record nunca
foi assunto na mecânica.”

Para Giorgina do Céu Gonçal-
ves, dona do Bar e Lanche Isien-
se, na frente do prédio, o bairro
valorizou e, com os escritórios, a
frequência de seu estabeleci-
mento melhorou. Na época da
Record, cada dia havia um públi-
co diferente. Ela conheceu o can-
tor João Paulo, já morto, e o par-
ceiro, Daniel, além de Sandy e Jú-
nior. Aos domingos, as ruas
eram fechadas e as caravanas usa-
vam o banheiro do bar. “Vinha
um pessoal esquisito e o bairro
não ia para frente.”

Na antiga sede do jornalismo
da Globo, na Avenida General
Olímpio da Silveira, no centro,
nada mudou no cotidiano da vizi-
nhança. Nem a Padaria das Pal-
meiras, com 102 anos, sentiu efei-
to com a mudança da emissora
para a zona sul. A tradição faz a
casa receber visitas ilustres, de
políticos como Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB) e Gilberto
Kassab (DEM) ao piloto Emer-
son Fittipaldi e integrantes do
CQC. Diariamente, passam pela
padaria 5 mil clientes e são vendi-
dos 2.500 pedaços de pizza no
balcão. “O movimento não para,
com ou sem Globo. O que estra-
ga às vezes são os feriados e fes-
tas de fim de ano”, diz o proprie-
tário, o português Delfim San-
tos, de 60 anos.

Passado. Igreja alugou galpão onde funcionava TV de Silvio

Vilas Leopoldina e
Olímpia concentram
hoje as produtoras

60 ANOS DA TELEVISÃO. O início paulistano Histórias e bastidores de quem fez e de quem faz sucesso, na pág. C4 }

Bruno Paes Manso

As noites do Baixo Leblon e os
dias do Jardim Botânico, no Rio,
sempre foram marcados pelo vai-
vém de estrelas globais que aju-
daram a dar mais charme ao coti-

diano desses bairros vizinhos à
Rede Globo. Na zona norte de
São Paulo, na Vila Guilherme, os
arredores do grande prédio que
abrigou a TV Excelsior (1962 a
1970) e depois a TVS e o SBT (até
1997) também têm muitas histó-

rias. Mas quem reinou nos bote-
cos da Rua Santa Velloso foram
as estrelas lado B da principal TV
popular dos anos 1980 e 1990.

No Bar do Mário, na frente do
grande estúdio da rede de Silvio
Santos, Pedro de Lara sempre pe-

dia que seu copo fosse esteriliza-
do por dez minutos em água fer-
vente com medo de micróbios.
Como era bem atendido, dava de
gorjeta aos garçons geleias e
manteigas que pegava em ho-
téis. “Ele vinha acompanhado da
companheira Chinfronézia”, diz
José Bezerra Vital, o Índio, que
está no bar desde 1982.

A jurada do Programa de Calou-
ros Sonia Lima era frequentado-
ra assídua. Assim como Silvinha,
filha do big boss Silvio Santos,
comprava chocolate e sempre es-
quecia de pagar. “Eu tinha de co-
brar na porta do SBT”, lembra
Índio.

O então novato Augusto Libe-
rato, o Gugu, que apresentava o
Viva a Noite, adorava sanduíche

de mortadela.
Depois de 1997, quando o SBT

mudou para a Rodovia Anhan-
guera, o glamour lado B da Vila
Guilherme entrou em decadên-

cia. A Igreja Bíblica da Paz alu-
gou o galpão no começo dos
anos 2000 e está lá até hoje. Dos
nove bares do entorno, seis fe-
charam.
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