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Sobressalto
● Jantar de fim de ano na casa do meu melhor

amigo. A árvore, que chega ao teto, tem

enfeites de anos e anos de viagens: cavalo-

marinho, torre, ratinho branco, sino, pássaro

branco, pavão, tudo delicado e kitsch, como

deve ser o Natal. Debaixo da árvore, pre-

sentes para os convidados. Ainda bem que me

lembrei de levar uma lembrança.

Não fui a única. Chega
Nélida, trazendo mimos
para todos.

— O mimo reduz o vo-
lume do mundo — diz
Nélida.

A luz está no tom cer-
to. Os quadros poderiam
estar em museus, mas
não afugentam — vê-se
que são casos de amor.

Taittinger. Canapé de
carne-seca. Copinho de
sopa de milho. Canapé
de salmão com dill. E
entram os últimos con-
vidados.

— 2010 foi tão movi-
mentado! Que bom saber
que teremos uma noite
sem sobressaltos. So-
bressaltos, só os amo-
rosos — brinca Nélida.

Em tese, eu não de-
veria reproduzir esta fra-
se: que coisa mais an-
ticlímax descrever um en-
contro que não tem so-
bressalto. Mas esse é o
ponto: emoções, neste
fim de ano, só as frater-
nais e filosóficas, e isto o
jantar teve de sobra.

A MESA
Argolas, à la aliança

Cartier, para os guarda-
napos,

o porta-cartão é uma
reprodução em miniatu-
ra de ovos Fabergé,

copos Baccarat de Phi-
lippe Starck,

Chablis Premieur, Cha-
teau Lynch-Bages e Cha-
teau d’Yquem.

O PAPO
— Estou louca para

ver “O discurso do rei”.
— George VI era mes-

mo gago?
— Sim. E também Ma-

chado de Assis.
— Machado teve pai-

xão por um cachorro.
— Mas ele não falava

da vida íntima, né?
— O que conta são as

obras que você deixa.
— Flaubert nem tempo

para romance tinha: só
teve 25 encontros amo-
rosos na vida.

— Flaubert era um
apaixonado pelo próprio
trabalho.

— Isso faz lembrar
uma cena que aconteceu
esta semana no trabalho.
Recebemos o livro “101
lugares para fazer sexo
antes de morrer”. Co-
mentário de uma colega:
“Vou ficar feliz se fizer
sexo 101 vezes antes de
morrer. O lugar não im-

porta”.
— Escrever é fazer cin-

co, seis, sete versões.
Muitos ficaram na varan-
da do Antonio’s entre-
tendo os amigos. Não ar-
rumaram tempo para es-
crever. Ou ler.

— Mas tem quem exa-
gere, não é? Saramago
disse que leu o “Germi-
nal” aos 10 anos.

— Foi Millôr quem lan-
çou o Saramago no Bra-
sil. Ele falava toda se-
mana em sua coluna. Isso
é preciso ser lembrado.

A INTIMIDADE
— Você emagreceu? —

Roberto me pergunta.
— Não — responde

por mim o anfitrião (o
que eu disse ser o meu
melhor amigo, lembra?).
— É porque ela está de
preto.

Intimidade é fogo.

A PROVOCAÇÃO
É público, não escon-

do: morro de ciúme de
Anna Netrebko, morena,
linda e talentosa. Vai ver
que é por isso que o meu
marido ganhou um CD da
russa de presente. E que
eu ouvi o seguinte:

— Fomos a Paris só
para ver Netrebko em
“Romeu e Julieta” — dis-
se Bruno.

— Ela estava grávida,
linda — arreMATOU Ma-
rília.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Mensagem de Minho-
ca, do dia 16:

“O frio aqui está uma
loucura. Tivemos três dias
com temperatura abaixo
de zero. Eu, cobrindo as
minhas plantas, foi cômi-
co. Ventava que era uma
loucura. Antes de dormir,
resolvi verificar se estava
tudo bem. Lá vou eu, de
pijama e lanterna, enfren-
tar 5 graus abaixo de zero.
Para quê? Metade das co-
bertas havia voado. Pa-
ciência. Fui dormir preo-
cupada com as minhas
plantas, com medo que
elas morressem congela-
das. Detalhe: há três dias
que as plantas estão co-
bertas. Se não morreram
congeladas, morreram as-
fixiadas. E pensar que vivo
na Flórida”.

Sobressalto é isso.

E-mail para esta coluna:
ana.reis@oglobo.com.br
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Custeoquecustar
Mesmo em tempos de
redes sociais, agência de
encontros continua no
mercado, atraindo 4 mil
solteiros que topam pagar
quase R$ 5 mil para
encontrar a cara-metade

Carolina Isabel Novaes

A
no vai, ano vem, e
as pessoas insis-
tem em querer o
indispensável: um
amor para chamar
de seu. Tanto que

a Lunch 42 (lunch for two),
empresa de relacionamentos
que existe há 14 anos, con-
tinua no mercado.

— O objetivo há 14 anos e
hoje, de maneira geral, per-
manece o mesmo: as pessoas
buscam um grande amor. Uma
diferença curiosa é que antes
elas procuravam um casamen-
to tradicional, e hoje o objetivo
final não é mais, necessaria-
mente, acabarnoaltar—avalia
Mariana Yamada, diretora geral
da empresa. — Não somos
uma agência de casamento.

Sim, basta um namoro. Mas
a empresa pesquisa os antecedentes do
cliente, para ver se ele não é casado,
maníaco-depressivo, tarado, garoto de pro-
grama, devedor, esses tipos comuns que se
encontram por aí. Ou seja, a empresa vê se
a pessoa realmente quer namorar ou se
está de palhaçada. Depois que o solteiro é
aceito no grupinho, recebe treinamento
para saber vender seu peixe, saber con-
quistar, e também para aprender que o
príncipe encantado não vai aparecer; ele
não existe. Aí, então, parte-se para a análise

combinatória: esse combina com aquela,
aquela com aquele outro... Por 18 meses de
encontros, o cliente paga R$ 4.950. Há 14
anos, a taxa de adesão era de R$ 1,5 mil por
12 meses. Eles concluíram que: 1) um ano é
pouco para achar a cara-metade; 2) R$
4.950 é um preço razoável para selecionar o
nível dos candidatos, que a princípio têm
títulos acadêmicos e dinheiro na conta.

— O perfil dos candidatos não mudou
muito nesse período. O que mais im-
pressiona é a falta de tempo das pessoas

para se dedicarem à busca.
Elas nos procuram porque
querem o resultado, mas não
querem perder tempo procu-
rando — explica Mariana.

Hoje o cadastro da agência
conta com 4 mil solteiros. Os
homens têm em média entre
40 e 65 anos; as mulheres,
entre 35 e 50 anos. O primeiro
encontro costuma acontecer
assim: a Lunch 42 marca um
jantar (ou almoço) num res-
taurante sugerido pelo clien-
te, reservando a mesa no no-
me dos dois. O resto é: segura
na mão de Deus e vai. Os
encontros costumam aconte-
cer em restaurantes como
Garcia & Rodrigues, Gero e
Zuka, no Rio, e, em São Paulo,
na Figueira Rubayat e no Fa-
sano. A taxa de sucesso, ou
seja, de casais que se for-
mam, é de 70%. Mas é claro
que, mesmo com todos os
cuidados, foras e saias justas
acontecem.

Já teve o caso de uma
mulher que destacou em
sua ficha que não tinha pre-
conceito com profissão al-
guma, daí marcaram um en-
contro dela com um rotei-
rista de TV. Ela ficou furiosa
e disse na cara do rapaz: “Eu
não gosto de artistas”. Em
outro episódio, uma cliente
estava com dificuldade de
perceber que precisava

emagrecer — ela era obesa mórbida,
mas não tinha noção disso. A equipe de
psicólogos da empresa teve que dar
esse toque, com jeitinho.

Agora, até mesmo na era das redes
sociais, dos radares de solteiros em ce-
lulares e de parafernálias afins, uma
coisa não muda: a percepção do homem
e da mulher do primeiro encontro quase
nunca coincide. Quando um acha que
rolou a maior afinidade, o outro diz que
não houve química. ■

MARIANA YAMADA: “A diferença é que hoje não se busca casamento”

Vida que segue
Melina Dalboni

N
os últimos sete meses Amir
Slama suou a camisa. Cortou
as bobagens do cardápio,
investiu em arroz integral e
afins e caminhou muito to-
dos os dias. O estilista ema-

greceu 18 quilos. Está magro e feliz não
apenas pela nova silhueta, mas também
porque acaba de lançar uma marca de
moda praia que leva seu nome, a Amir
Slama. No início de janeiro, abre uma loja
na Garcia D’Ávila, a segunda da grife.

O excesso de peso de Amir Slama foi
adquirido durante o processo conturbado
de saída da Rosa Chá, marca fundada por
ele em 1993. Em 2006, ele vendeu 75% da
grife ao grupo catarinense Marisol, man-
tendo-se como diretor criativo. A espe-
rança do estilista com a fusão era suprir os
pontos fracos da empresa: produção e

logística. Mas ocorreu exatamente o con-
trário. A produção, que antes do negócio
era de 25 mil peças ao mês, foi transferida
de São Paulo para o Sul. Embora a fábrica
do Sul tivesse mais que o dobro de fun-
cionários, passou-se a produzir apenas 5
mil peças por mês (dados do primeiro
semestre de 2010).

E a Rosa Chá, que na época da fusão
tinha 20 lojas próprias e era vendida em
200 multimarcas, passou, este ano, a ter 13
lojas e ser distribuída por somente 20
multimarcas. Ao acompanhar tal mudan-
ça, Amir decidiu se afastar definitivamente
em maio do ano passado, sendo subs-
tituído por Alexandre Herchcovitch.

— Eu engordei 16 quilos no período
de desligamento, quando comecei a fi-
car irritado. Vendi o resto da minha
participação em outubro de 2008 e con-
tinuei apenas como diretor criativo até
maio de 2009. Não dava para eu con-
tinuar na marca — conta Amir, em en-
trevista por telefone.

Desde então, Amir, que ainda é pre-
sidente da Associação Brasileira de Es-
tilistas (Abest), voltou ao mercado de
moda criando coleções para a C&A, as-
sumindo a direção criativa da Trousseau
e lançando uma linha de produtos para a

casa na Tok&Stok. E assim continua.
A Amir Slama, sua nova marca, foi

lançada em outubro com a inauguração
da primeira loja na Oscar Freire. É moda
praia para deixar a mulher mais bonita,
como ele muito bem sabe fazer. O se-
gredo está na modelagem: tem maiô que
comprime a barriga, calcinha de biquíni
que levanta o bumbum e bojos que
sustentam melhor os seios.

Além das peças da coleção (cerca de
250 itens), o estilista também criou um
serviço de atendimento personalizado e
com hora marcada no ateliê. Amir irá
criar biquínis e peças sob medida para
algumas clientes. Virá ao Rio duas vezes
por mês para isso.

— Estou fazendo um trabalho no qual
o foco é o cliente. Não quero desfilar,
nada disso. Até porque acho que os
desfiles acabam afastando o consumidor,
uma vez que ele acha tudo lindo, mas no
inconsciente pensa: “Não é para mim” —
diz o estilista.

Mais para o final de 2011, irá abrir mais
duas lojas. Uma em Paris e outra em Nova
York. E só. Não pretende abrir tantas
lojas como fez com a Rosa Chá.

O próximo passo de Amir, depois de
perder tanto peso, é largar o cigarro. ■

Amir Slama emagrece
18 quilos e lança nova
grife de moda praia

AMIR SLAMA: maiô

que comprime a

barriga e calcinha

que levanta o

bumbum
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