
De mal
Quando, afinal, Tiago Leifert e Neto
vão fazer as pazes? Só se fala disso nas
editorias de Esportes das Redes Globo
e Bandeirantes! Os caras perderam o
senso de ridículo. Onde já se viu, brigar
por causa do Seedorf, caramba?

Sensatez
Gilberto Kassab teve bons motivos
para rejeitar o número 51 para a
legenda PSD. Seria o mesmo que o
Lula registrar um novo partido com
o n.º 24.

Pega leve
A nova classe média precisa ir com
calma! Tem gente que comeu seu
primeiro Big Mac dia desses já pedin-
do empréstimo no banco para jan-
tar no D.O.M., recém-eleito sétimo
melhor restaurante do mundo.

Fim do mundo
Morreu mais gente nas estradas bra-
sileiras durante a Semana Santa
(175) do que nos conflitos à bala no
mesmo período na Síria (120). Ainda
assim, comemoramos queda de 18%
nos óbitos em relação ao carnaval.

Ô, raça!
Bastou um dia na rotina do trânsito a
caminho do trabalho e – pronto! – já
tem gente por aí com saudade dos
engarrafamentos na volta do feriadão.

● Raspadinha milionária
Se a Procter & Gamble, dona da Gil-
lette, vai pagar R$ 500 mil para o go-
vernador Jaques Wagner tirar a bar-
ba, imagina quanto não pagaria para
raspar a do Lula. Só se falava disso
no encerramento do Fórum Empresa-
rial de Comandatuba.

● Uma das experimentações
mais impressionantes do uso al-
ternativo dos contêineres come-
çou a tomar forma em 2005, em
Amsterdã, na Holanda. Residên-
cias estudantis em caixas de me-
tal empilhadas em até sete anda-
res formam um complexo conhe-
cido como Keetwonen. A empre-
sa responsável pelo projeto, a
TempoHousing, garante ser a

maior cidade de contêineres do
mundo. Inicialmente, o projeto
ficaria no local onde está instala-
do por apenas cinco anos, mas o
prazo deve ser estendido até
2016.

O projeto deu tão certo que a
empresa hoje constrói hotéis,
hospitais para o Exército da Sal-
vação, vestiários para funcioná-
rios de grandes empresas.

A TempoHousing, porém, fabri-
ca contêineres novos, diferente-
mente de outras empresas, que
reaproveitam recipientes que se-
riam abandonados depois do
uso.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

Que figuras! Jorge Longo e José Carlos de Moura
WERTHER SANTANA/AE

O s ingleses não são pon-
tuais! Sofrem de Trans-
torno Obsessivo-Com-
pulsivo (TOC) na relação

com o relógio. Prever que a noiva
vai sair para a igreja às 10h51(6h51
de Brasília), peralá! Tomara que a
lua de mel de Kate e William não
seja cronometrada com o mesmo ri-
gor pelo cerimonial britânico ou, na
hora agá, o príncipe vai acabar fa-
lhando. Imagina ir pra cama às
23h13 com o compromisso de ficar
em ponto de bala às 23h18 para satis-
fazer a primeira-plebeia precisa-
mente às 23h47. Não dá!

Pela agenda oficial, a limusine de

Kate levará 9 minutos no percurso até
a Abadia de Westminster, onde o prín-
cipe Charles chegará às 10h42 e a mãe
da noiva, às 10h37. Os pombinhos apa-
recerão na varanda do Palácio de Buc-
kingham às 13h25 em ponto.

Ainda não foi definido o horário em
que, day after, o irmão caçula do noivo
vai vomitar nos jardins da casa da avó,
dando por encerrada a festinha que
promoverá na manhã de sábado para a
turma que chama de “os sobreviven-
tes” da cerimônia da véspera. Na bolsa
de apostas de Londres, os ingleses ar-
riscam, em grande maioria, que o mal-
estar do príncipe Harry terá início às
11h19. A conferir!

TUTTY
HUMOR

Em SP,
contêiner
vira loja,
galeria...
Estruturas de metal ainda são ‘eco-friendly’,
baratas e ajudam a impressionar os clientes
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A neura do
tempo real

Decameron. R$ 20 mil pagos por seis recipientes usados

Tesouro. José Carlos e Jorge, com alguns dos 22 modelos da oficina

blogs.estadao.com.br/eu-paulistano

Estudantes de
Amsterdã moram
nas caixas de metal

nBox. Um misto de restaurante e galeria no Jardim América

estadão.com.br

Flávia Tavares

Amontoados nos portos, não
são nada mais que caixotes gi-
gantes que transportam pro-
dutos pelos mares. Filmados
do alto em reportagens sobre
exportações, são os austeros
representantes de uma econo-
mia pungente. Mas mentes
criativas dão aos contêineres
novas utilidades e surpreen-
dente graça. A tendência ago-
ra é transformar esses enor-
mes recipientes de metal em
espaços gastronômicos, cultu-
rais e comerciais e São Paulo
já tem alguns atracados em
suas ruas.

O mais novo empreendimen-
to desse tipo desembarca por
aqui na Vila Olímpia, zona sul,
hoje. A Container Ecology Store,
franquia de lojas multimarcas
em contêineres do Rio Grande
do Sul, inaugura sua primeira
unidade em São Paulo. A empre-
sa foi criada há dois anos pelo
empresário André Krai, que vem
de uma família com 40 anos de
experiência na área têxtil.

“Tinha necessidade de abrir lo-
jas próprias de forma rápida e ba-
rata”, explica Krai, ao lembrar
que se inspirou quando viu, em

umaconcessionária em Cingapu-
ra, um carro exposto em uma cai-
xa de metal.

“Fiz uma loja em contêiner ini-
cialmente em Nova Petrópolis
(RS) e depois montei a franquia.
Em um ano, já são 40, principal-
mente no Sul.” O plano de Krai,
que já tem contêineres exporta-
dos para Alemanha e Estados
Unidos, é ampliar a rede para 80
lojas até o fim do ano.

Apelos. As vantagens de um
contêiner como cenário para um
negócio são principalmente
duas. Primeiro, quando se usa
um reciclado, abandonado de-
pois de anos de uso, há um gran-
de apelo ecológico. No caso da
Container Ecology Store, isso é
levado ao extremo em outros ma-
teriais da loja, como nas araras
de corrimão de ônibus, achados
em ferros-velhos, ou no deque
de casca de arroz.

O segundo atrativo é o preço.
A média do aluguel de uma loja
da franquia é de R$ 3 mil e custos
com reformas e instalações são
bem mais baixos do que os de
projetos de alvenaria.

“Nosso projeto é jovem, arro-
jado, e a franquia é do tipo ‘chave
na mão’. Encontramos até o ter-

reno para o franqueado”, afirma
Krai. A unidade de São Paulo traz
marcas como Triton, Lacoste e
Forum, entre outras.

Estética. Pelo menos outros
dois points da cidade já adota-
ram a estética do contêiner co-
mo atrativo. O nBox, misto de

galeria e restaurante do artista
plástico Alê Jordão, no Jardim
América, zona sul da capital,
abriu as portas em setembro do
ano passado. “Tivemos a ideia a
partir do conceito do Lego, em
que uma coisa se encaixa na ou-
tra. Já realizamos projetos em
contêineres há alguns anos, mas
o nBox é o maior deles”, explica
o artista, que se inspirou no
transporte das próprias obras pa-
ra o exterior, que chegavam in-
tactas e já montadas dentro dos
contêineres.

Além disso, ele também salien-
ta o lado eco-friendly do projeto.
“A ideia do sustentável está liga-
da a itinerância, isto é, loca-se
um terreno, estrutura-se o proje-
to e, na retirada dos contêineres,
o local volta a ser como antes.”
Jordão tem intenção de levar o
nBox para outros Estados e para
Buenos Aires, na Argentina.

O outro empreendimento que
chama a atenção com seus mega-
caixotes de metal na porta é a
Decameron, loja do designer
Marcus Ferreira, no Jardim Pau-
listano, também na zona sul. O
projeto é do arquiteto Marcio Ko-
gan. “Pagamos R$ 20 mil em seis
contêineres usados”, conta. Ele
lembra que viu alguns espaços
assim no exterior, como em uma
loja itinerante da Puma ou da
Freitag, marca de bolsas, em Zu-
rique, na Suíça.

Ferreira ficou satisfeito com o
resultado. “Muita gente tem pre-
conceito com o contêiner, por
achar que é quente ou pouco con-
fortável. Mas as pessoas entram
na loja e ficam maravilhadas e
curiosas sobre como o espaço foi
construído”, diz o designer,
acrescentando que a tendência
deve crescer. “É uma experiên-
cia de arquitetura.”

Ecology. Cenário ideal, com direito a deque de casca de arroz

OS COLECIONADORES
DE TAXÍMETROS
Dono e funcionário de oficina que conserta contadores têm
saudade da época em que a função ‘era trabalho de relojoaria’

● Falso gordo
Amigos de Zeca Camargo tentam
convencê-lo de que ele não está tão
gordo assim para
fazer dieta no
Fantástico. As
roupas que a
Globo veste no
jornalista é que
são muito aperta-
dinhas. Repara
só! Deve ser coisa
de algum figuri-
nista invejoso!

ZECA CAMARGO

Edison Veiga

“N osso foco maior, nosso
prato principal, sempre
foram os taxímetros”,
conta Jorge Longo, de 37

anos. E ficam lá, exibidos com orgulho
em uma prateleira de sua pequena ofici-
na, na Mooca, zona leste, pedaços da
história do táxi em São Paulo. Jorge
guarda como troféus todos os modelos
de taxímetro com os quais sua empresa,

a Auto Geral Pardal, já trabalhou.
Fundada em 1969 – por Mariano, pai

de Jorge, que morreu em 2009 –, ela foi
testemunha das mudanças tecnológi-
cas. É uma das 32 oficinas credenciadas
na cidade com autorização para mexer
nos taxímetros quando eles apresen-
tam algum problema ou quando, como
recentemente, há alteração na tarifa.

Na coleção de Jorge há 22 modelos.
Os mais antigos são de corda e mecâni-
cos. “Todo dia de manhã o taxista preci-

sava dar corda antes de começar a traba-
lhar”, explica Jorge. Depois, surgiram
os elétricos, ligados na bateria do carro.
Em seguida, apareceram os digitais – “o
primeiro deles, no fim dos anos 1980, ia
acoplado no lugar do rádio do carro”,
conta Jorge. Há até, do início dos anos
1990, um de cristal líquido, que não pe-
gou. “Não deu certo porque os bandi-
dos roubavam muito... Achavam que
era televisãozinha”, ri o funcionário Jo-
sé Carlos de Moura, de 58 anos, que ins-
tala, desinstala, desmonta e conserta ta-
xímetros desde os 10.

E é José Carlos quem detalha como
era o primeiro taxímetro de São Paulo,
peça que falta na coleção de Jorge. “Era
tão grande que ficava do lado de fora do
carro, perto do retrovisor.” E os carros,
José Carlos? Instalou muito taxímetro
em Fusca? “Que é isso, rapaz! Fuscas
eram carros modernos. Quando come-
cei, o que tinha mesmo era táxi DKW,
Aero Willys, Itamaraty, Galaxy 500...

Até Gordini aparecia.”
Os dois têm saudades de quando os

taxímetros eram mecânicos. “Era um
tempo bom, sabe? Ia o dia inteiro para
ajustar um. Sabia que dentro de um des-
ses (aponta para um dos antigões) exis-
tem 365 pecinhas? Os de hoje não dão

trabalho...”, diz José Carlos. “Para você
ter uma ideia, na época do último reajus-
te da tarifa, agora, no início do ano, che-
gamos a acertar 130 por dia. É só trocar
um chip, muito rápido”, completa Jor-
ge. “Pois é... Ajustar taxímetro era traba-
lho de relojoaria”, lamenta José Carlos.
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