coordenadas

EstE mês,
neste
planeta

35,65º N 139,69º L

ChiaNg Mai
1 8 ,7 8 º N 9 8 , 9 9 º L

No ano-novo tailandês,
a cidade histórica vira
um campo de batalha
de pistolas d’água.
Dias 13, 14 e 15.
BrOCkEN
5 1 ,7 9 º N 1 0 ,6 1 º L

A montanha na
Alemanha é palco do
dia das bruxas no país.
Pessoas fantasiadas
de diabo, bruxa e afins
dançam e fazem
fogueiras para dar
boas-vindas à
primavera. Dia 30.

goo.gl/maps/QpkN4

Onde cliente vira chef
e sarjeta é uma cama
shibuya, Tóquio, Japão: nesse bairro boêmio da capital japonesa, funções se
T E X T O / Renata Miranda
invertem – tipo o cachorro que busca o dono no metrô.
O garçom traz o prato com as carnes cruas (vaca,
frango ou porco), legumes e tigelas de molhos,
acende um fogareiro, coloca a panela com água fervendo e pronto. Você que se vire para cozinhar o
shabu-shabu, prato criado em meados do século 20
em Osaka, no sul do Japão. Seu nome não quer dizer
nada. É uma onomatopeia: shabu-shabu é o barulho
que a carne faz ao ser mergulhada na panela.Um dos
melhores lugares para experimentar o prato, que
aparece no filme Encontros e Desencontros, de Sofia
Coppola, é o boêmio bairro de Shibuya, em Tóquio.
A grande estação de Shibuya é o centro nervoso da
região. Um morador ilustre do bairro passava por
aqui todo dia: Hachiko, cão da raça akita, que cami-

VÁ As linhas Yamanote e Saikyo (trem)
e Ginza, Hanzomon e Fukutoshin (metrô)
passam pela estação de Shibuya.
QUANDO Entre setembro e outubro,
o clima é mais agradável no Japão.
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nhava diariamente à estação para esperar seu
dono, professor na Universidade de Tóquio,
chegar do trabalho. Até que um dia ele não
veio. Morreu. Hachiko continuou indo à estação diariamente, no mesmo horário, por
nove anos. Tamanha fidelidade rendeu-lhe
uma estátua de bronze na entrada da estação.
A homenagem virou ponto de encontro nesse
bairro em que caminhar é esbarrar com o improvável. Engravatados se misturam a meninas fantasiadas em festas que ocupam três
andares de um prédio comercial. Jovens arrumados, saídos das boates, muitas vezes
perdem o último trem, e lutam por um lugar
na sarjeta, onde dormem até a estação reabrir,
nas primeiras horas da manhã. Quem tem dinheiro paga uma boa quantia de ienes nos
caros táxis japoneses. Ou se aventura por uma
noite nos hotéis-cápsulas da região, construídos justamente com esse propósito.

558.578
cOpOS DE
cERVEJA

devem ser consumidos no festival
Lollapalooza, no
autódromo de
Interlagos, em São
Paulo. Dias 5 e 6.

QUE
lUGAR
é ESSE

?
1.

Fundada em 1726, é
uma das dez
cidades mais ricas
do País.
2 . Terra natal do autor
de O Guarani.
3 . Sede da Copa, foi a
primeira a ter o
estádio pronto.
Resposta Fortaleza, que faz
aniversário em 13 de abril, é a
cidade mais rica do Nordeste e
terra natal de José de Alencar,
que nasceu no bairro de
Messejana. O estádio Castelão,
pronto em dezembro, será
palco de seis jogos na Copa.

Cozinhe no
restaurante.

Um m o m E nto
18 /0 4 , 1 5 h
Auge da
semana santa
em Antigua,
Guatemala: na
rua, tapetes de
flor de até 20 m.
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