No Jbly's. gl!lltt jo.,ern. bonira t animada

gcntinos e chilenos, de Cr$
980,00 a 4 900,00. Pol¢es (pas·
t6is, file apcritivo, canapes de
salmAo e carpacio - file cru
tcmperado) de CrS 120,00 a CrS
500.00. Para jantar, h4 cames
(entre CrS 590,00 a Cr$
820,00), frango (CrS 566.00) c
camaroes (CrS 1 070,00).
Com exce~io de domingos. o
San Francisco Bay abrc das 12
u 15 b para alm~<l. e das 18
ate o tiltimo freg~. Nos fins de
semana, hli consuma~ao mrnima
de Cr$ I 000,00.

Roberto Comodo

Lanch onete
Jo1y's,quase
um bar
Tao diferente quanto possfvel

e o Joly's
(av. Paulista, 2688, quasc csqui
na com a r. Minas Gerais), pon·
to obrigat6rso de Sao Paulo.
AliAs, o Joly's nio e ex.atameote
um bar. mas uma lanchoncte, es
pa~osa, aparentemente igual a
milhares que cx.istcm em Sao
Paulo. A difercn~a e que sc Joca
liza num ponto geogr~fico privi
lcgiado da cidade: perto dos cine
mas Bclas Artes, ao lado de
uma livraria atual izada e movi
mcntada , a Kair6s, e na passa
gcm obrigat6ria de quem vai pa
ra a zona Sui, Pacacmbu e adja

do San francisco Bay

c~ncias.

E a reg11io tem uma longa tra
de bares ~rnios, como o
famoso Ponto 4, nas diXadas de
60 e 70, ao l:~do do antol6gico
Riviera, na esquioa da Paulista
di~li.o

com Consola~o. Hoje o Joly's
ocupa esse espa~o: ponto de en
contra as vezes rnpido, de gente
jovem e bonita. Durante a sema1\B, o publico ~ variado: de dia,
professores e estudantes de urn
rcspeitado colegio, o lADE; ~
tarde, grupos de arquitetos que
t~m escrit6rios por perto; c 1'1 noi
te, uma freqileocia mais boCmia
e divcrsificada.
Mas ~ nos fins de semana que
o Joly's se ttansforma numa es
pecie de praia notuma de Sao
Paulo. Uma multidio colorida Io
ta o bar e toma a cal~ada em
frenre, diante do cenruio hipcr·
rcalista de luzes e viadutos do es
pigao da av. Paulista. Vmas ge
ra~6cs se cruzam: da charnada
~ada , punks e esrudantes, a
jornalistas, artista , o pessoal de
cinema e teatro c profissionais li·
berais em geral. 0 espa~ ~ am
plamente democratico e irrestri
to. Mesmo porquc ~ publico, lo
cal de passagem. Ao lado, na
pra~ dos Ex.pedicion&ios 
um csp~o que ainda n~o foi de
vidamente dcscobcrto e em que
a Paulistur planeja erguer uma
gigantesca IOITC turfstica - , h3
uma barraca de frutas, onde se
vendem quent6cs no invcmo.
E, como no Jo!y's, al~m de
chopes e drinks, h3 caf~ cx.prcs
so e chocolate. pode-se simples
mente passar, antes ou depois
do cinema, e tcr a dcsculpa de
tomar urn cafe e convcrsar sem
pressa. enquanto se olha a ex
pressiva variedade de rostos e
gcstos. Caetano Veloso. por
exemplo, quando cst4 na cidade
e quer ver seu publico de pcrto,
d~ uma passada pelo Joly's.
Roberto Comodo
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CRATIS! Na compra do seu
carro 0 Km, empracament<~
gratuitol
Esa!Vri:l: RTIJia,;u,l435 · Perdrzes.
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