LIVRARIAS/Roteiro

ExPedíente na madrugada
Para aumentar as chances de
vendas epara atender aos desejos
de leitores notívagos, algumas
livrarias de São Paulo ficam
deportas abertas até as 3 horas

meia-noite. i ii poucos meses, a Farah Funcionava até
duas da matina. 1-loje fecha mais cedo por causa dos
assaltos. () mesmo ocorreu com a livraria e Banca Ci
dade_Jardim, na Praça Deputado Dano de Barros, que
n'mo fechava nunca. Atu21mente as suas portas ficam
abertas somente até 3 horas, por questões de segurança. Além dos diversos bcst sellers, das revistas importadas, como a Architectural Digest, a Cidade Jardim
com (lesta
ranibém tem uma prateleira de vídeos
que para os eróticos.
Vai longe o tempo em que o leitor insone precisava
deslocar-se até os aeroportos para comprar um livro
inaugura
durante a noite. A própria livraria LaScIva
ji am
da hi 40 anos no Aeroporto de Congonhas
pliou os seus domínios para os shoppings Ibirapucra
e Interlagos e Supermercado Pacs Mendonça. No
Shopping Morumbi, o requinte atingiu o ponto mdximo: até as 23 horas, a LaScIva funciona no piso do
estacionamento. Até 1 da manhi, no piso lazer.
-

Lina Akbuquerque

M

uitos ac1am que o melhor horark) para ler é a
noite. os lreqtientadores das livrarias noturnas
esLio estendendo esse habito antigo: a noite tori'l( u se
tamhem o melhor perioclo para comprar livros e revistas. Os livreiros se deleitam. "Vendo muito mais depois
das 18 horas' diz Sérgio Miguez, dono da livraria Belas Ai tes, que hí oito anos lunciona na Avenida Paulis(a ate as 23 horas, podendo esticar até 1 da manhi nos
,
fins de semana.
Fucar as pniteleiras da Be
Ia,sArtes — --qucoferccemlitc
mtura. filosofia e quadnnhos
é progrania iriesisuvel de
1X)iS das sessões de ('inclua
\
no Belas Anes. Ate as tantas
da rn:mhi, p(xlem ser e11C011r ali a ailista pILsuc'a
trados
!'
Pinkv \Vainer e a atn,'..\kuisa
Orth. Próxima à Belas Artes
esta instalado outro p nto de
j
encontro dos leitores notía1
gos: a Faral'i livros e Revistas
na Rua 1 laddock LObo, l
em frente a churiuscana O
Rodeio. Sua especialidade
sio revistas iinpoitadas. pnn
cipaliiiente de moda
A jornalista Leda Gorgo,
ne, da revista Elie, é uma
1.
entre os muitos (1UC gostam
de ap r veitar a oporwnidadc de coniprar (ou simplesmente folheai ) revistas até Pinky Wa,ner it 000(1 idiny/
.
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