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Anuncie aqui. Cartaz promove a companhia gerida por Mirgalowski: exclusividade nos bondes

OS CARTAZES

Perigo a menos
Os italianos comemoram a notícia de que
Adriano teve sua carteira de motorista
apreendida numa blitz da lei seca, no Rio.
Esperam que, com isso, o jogador tam-
bém não possa dirigir nas ruas de Roma!

Esclarecimento
Está tudo bem com José Sarney. O
“monstro do Maranhão” assassinado
em motim numa delegacia maranhense
é outro.

Todo arrepiado
Os cabeleireiros da central de
jornalismo da TV Globo andam
apavorados com o noticiário
econômico. Também, pudera! Toda
vez que o fantasma da inflação apare-
ce, dobra o trabalho com o cabelo
de Miriam Leitão na bancada do
Bom Dia Brasil.

Vendendo saúde
Entreouvido na festa de aniversário
de fundação do PT, em Brasília: “O
partido fez 31 anos, mas parece um
moleque!”

Sem voz
Apesar da praga de escorpiões que
invadiu o prédio da Câmara dos Depu-
tados, lá dentro só falam cobras e la-
gartos.

Sorria!
A TV Globo desistiu de transformar
em série o especial Tal Filho, Tal Pai
(Fiuk & Fábio Jr.). Essas coisas, a tur-
ma que não se conforma com o Big
Brother não vê – ô, raça!

Influência. Publicidade europeia era fonte de inspiração

● Vida de celebridade
Acusada por joalheria de Los Angeles
pelo roubo de um colar de ouro avalia-
do em US$ 2,5 mil, a atriz americana
Lindsay Lohan volta a se destacar no
noticiário internacional como “a má
notícia em pessoa”. Aqui no Brasil,
dificilmente alguém tira o título neste
ano da ex-modelo Cristina Mortágua.

FOTOS DIVULGAÇÃO

QUEM FOI

Serviço

HENRIQUE
MIRGALOWSKI

Marmelada. Todo tipo de
produto anunciava no veículo

De 1928 a 1970. É possível
notar a evolução do design

ARTISTA PLÁSTICO

Esmero. Ateliê chegou a
empregar dez desenhistas

Tatiana Piva

Numa rápida olhada, é fácil con-
fundir o whoopie pie com um ma-
caron ou mesmo com um bem-
casado. Apesar das semelhanças
no visual, eles são bem diferen-
tes. A cake designer Cecilia de la

Fuente explica que o macaron
tem a textura mais parecida com
um suspiro e o bem-casado está
mais para um bolinho. “O whoo-
pie pie é como se fosse um coo-
kie mais macio e bem recheado.”

Embora já seja mania nas doce-
rias dos Estados Unidos e da Eu-
ropa, o doce é novidade entre os
brasileiros. Sua origem é um pou-
co controversa. Os ingleses ju-
ram que o whoopie pie nasceu na
Inglaterra, em 1929, mas os ame-
ricanos acreditam que o doce foi
criado na mesma época, na Pen-
silvânia, nos Estados Unidos.

Variações. A versão tradicional
do whoopie pie é feita com mas-
sa de chocolate e recheio de
marshmallow. Ao ser trazido pa-
ra o Brasil, porém, o doce sofreu
algumas modificações. “Por

uma questão de cultura gastro-
nômica, do paladar do brasilei-
ro, que é mais açucarado, torna-
mos a receita mais molhada e
criamos novas versões da massa
e do recheio”, diz Michel Kho-
dair, coordenador do Centro Es-
pecializado em Gastronomia.

As combinações inventadas
por aqui vão desde baunilha com
recheio de marshmallow ou beiji-
nho; chocolate recheado com
brigadeiro; banana recheada
também com doce de banana, re-
cheios de bicho de pé e pistache.

“É fácil e rápido de preparar
(cerca de 40 minutos). E o melhor,
tem um preço acessível”, diz Rô
Almeida, do Ateliê Good Cake.
Os docinhos custam de R$ 2 a R$
4,50, em média.

Coleção. Foram produzidos
mais de 8 mil cartazes

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Whoopie pie: o
docinho do momento,
em versão nacional
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E u desconfio! Toda vez que
as mídias eletrônicas reper-
cutem exaustivamente fla-
grantes em vídeo de cenas

urbanas inacreditáveis, sempre pro-
tagonizadas por desconhecidos em
locais remotos, penso logo em arma-
ção para bombar na internet. Suces-
so nos telejornais do final de 2009, a
sequência da mãe que, distraída nu-
ma gare de Melbourne, na Austrália,
não percebe o deslizar do carrinho
de seu bebê para os trilhos do trem –
e ele lá vinha, lembra? –, virou um
clássico na web.

Na mesma linha “acredite se qui-
ser”, estourou nesta semana nas te-

las do mundo os 15 segundos de fúria
de uma velhinha de Northampton, na
Inglaterra. A dona enfrenta sozinha no
meio da rua, a bolsadas, seis assaltan-
tes que tentavam invadir uma joalhe-
ria no centro da cidade. Momentos de
pânico: os bandidos fogem apavora-
dos! Dois deles caem de moto e são
detidos por populares. A heroína sai
ilesa!

Eu desconfio, mas gosto do final fe-
liz que caracteriza o gênero. A exemplo
da supervovó de Northampton, o bebê
atropelado pelo trem de Melbourne na-
da sofreu. Até porque, se for mesmo
uma pegadinha, não faz sentido machu-
car ninguém, né?

TUTTY
HUMOR

A memória do
bonde por meio
de velhos anúncios
Exposição no Instituto Tomie Ohtake mostra os precursores das
TVs que hoje fazem propaganda no transporte coletivo de SP

TADEU BRUNELLI

Você acredita
em supervovó?

✽ Nasceu na Polônia, em
1899, e morreu no Brasil, em
1966. Após a 1ª Guerra Mun-
dial, resolveu rodar o mundo
e se estabeleceu no Rio, em
1925, onde passou a traba-
lhar como pintor de painéis
publicitários. Três anos de-
pois, chefiava a unidade pau-
listana da Companhia dos
Annuncios em Bonds, forne-
cedora exclusiva dos carta-
zes publicitários veiculados
nesse meio de transporte.

Ele veio dos EUA ou da
Inglaterra, não se sabe ao
certo, aqui ganhou massa
e recheios variados e é
a aposta das docerias

Edison Veiga

Engana-se quem pensa que pro-
paganda em transporte público
é novidade. Muito antes das TVs
anunciando produtos nos me-
trôs, o mercado publicitário já
olhava atentamente para os mi-
lhares de paulistanos que usam
transporte coletivo. A partir de
hoje, uma exposição mostra
anúncios veiculados em bondes
de São Paulo entre 1928 e 1970.
Veja Ilustre Passageiro: O Atelier
Mirga e Os Cartazes de Bonde
inaugura o projeto Anônimos e
Artistas, uma série de mostras
no Instituto Tomie Ohtake.

“Conseguimos material inédi-
to, coisa que nunca foi mostra-
da”, afirma o designer Milton Ci-
pis, um dos coordenadores da sé-
rie de exposições. “As preciosida-
des vieram de colecionadores,
de museus e de antigos funcioná-
rios da Light.”

Os 300 cartazes expostos são
parte dos 8,7 mil produzidos pe-
lo Atelier Mirga – talvez a primei-
ra agência de publicidade da capi-
tal paulista. A empresa foi funda-
da pelo artista plástico polonês
Henrique Mirgalowski. Depois
de rodar por países europeus, ele
mudou-se para o Rio, em 1925.

“Como ele já tinha trabalhado
em empresas de publicidade de
Varsóvia (Polônia), não teve difi-
culdadesem se adaptar ao merca-
do carioca. Estabeleceu-se co-
mo pintor de painéis publicitá-
rios”, conta o designer gráfico

Norberto Gaudêncio Junior,
curador da mostra.

Evolução. Três anos depois,
quando a antiga Companhia dos
Annuncios em Bonds decide
abrir uma unidade na capital pau-
lista, Mirgalowski é destacado
para comandá-la. “A companhia
tinha um contrato de exclusivi-
dade com os bondes”, diz Gau-
dêncio. “E era como Atelier Mir-
ga, que nunca existiu no papel,
que eles assinavam os cartazes.”

No auge, o escritório chegou a
empregar dez desenhistas. “Em
uma época em que não existiam
cursos formais da área, o Atelier

Mirga cumpria o papel de forma-
ção. O desenhista começava a
trabalhar ali com 10, 11 anos, la-
vando pincéis”, relata.

Para Milton Cipis, o material é
de grande importância para a his-
tória do design brasileiro. “A gen-
te percebe claramente a evolu-
ção desses cartazes. No comeci-
nho, eles tinham uma cara bas-
tante europeia”, comenta.
“Com o tempo, nos anos 1950 e
1960, eles foram bastante in-
fluenciados pelos Estados Uni-
dos. Vemos colagens de imagens
de revistas como a Life.”

Rótulos. O Instituto também
exibe, a partir de amanhã, a mos-
tra Caprichosamente Engarrafa-
da: Rótulos de Cachaça, com 600
peças produzidas entre 1930 e
1960. “A graça dos rótulos de pin-
ga é que são um produto muito
popular, cuja comunicação não
se sofisticou. São de uma lógica
naïf, sem o marketing agressivo
comum nos produtos de hoje”,
avalia Cipis. O material é oriun-
do da coleção do designer gráfi-
co e pesquisador Egeu Lauys e
do acervo da Fundação Joaquim
Nabuco, centro de estudos so-
ciais do Nordeste.

●✽ tutty.vasques@estadão.com.br

● Volta à realidade
“QUE GENTE TODA É ESSA
NO NOSSO AVIÃO?”
Dona Marisa Letícia,
ao embarcar ontem
com Lula no primeiro
voo comercial do casal
nos últimos 8 anos.

Paladar. Receita leva mais
açúcar; custa até R$ 4,50

WERTHER SANTANA/AE

estadão.com.br

BAPTISTÃO/AE

TODO O SHOWROOM COM:

www.lafer.com.br

R. Lavapés 6 Tel 3208.6722
Shop Lar Center Tel 2252.3082

R. Teodoro Sampaio 1709 Tel 3812.5596
Shop Moema Av. Ibirapuera 3303 Tel 5535.4193

Shop D&D Piso Superior Tel 3043.9259
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